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RESUMO 

 

Mudança é palavra de ordem na sociedade atual e caracteriza a passagem da 
sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Neste sentido, faz-se 
necessário repensar os processos educacionais, vistos como alternativa para suprir 
a lacuna existente entre o ensino tradicional e a sociedade presente.  Nesse cenário, 
surge como possibilidade o modelo proposto por Eric Mazur, nos anos 90, 
denominado sala de aula invertida. Este modelo utiliza a tecnologia como apoio ao 
ensino. Desta forma, esta dissertação teve como objetivo descrever os impactos da 
metodologia sala de aula invertida em um IES Privada. A metodologia adotada foi a 
abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados para atender à abordagem 
quantitativa foram colhidos por meio de questionário disponibilizado na ferramenta  
google docs e/ou impressos, aplicado aos alunos da Faculdade Pitágoras, unidade 
Venda Nova. Para abordagem qualitativa, utilizou-se o método de entrevista com 
professores envolvidos e observação participante pelo autor da pesquisa. Os 
resultados revelam que o perfil do jovem é favorável à aplicação do modelo sala de 
aula invertida: são alunos jovens e com alto contato com a tecnologia. Entretanto 
sua rotina diária, uma formação de base deficiente e a necessidade de trabalhar 
para custear uma IES privada tornam complexa a aplicação deste modelo, tendo em 
vista que o modelo sala de aula invertida requer conhecimento e interação com a 
tecnologia, porém também tempo para realização das atividades e estudo do 
conteúdo on-line antes dos encontros presenciais. 

 

Palavras-chaves: Sala de aula invertida; Sociedade do conhecimento; Tecnologia. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Changing is the word of order in the current society and features from an industrial 

society to the society of knowledge. Thus, it is necessary to rethink the educational 

process, seen as an alternative to fill the existing gap between traditional education 

and this current society. In this environment, pops up as a possibility the model 

proposed by Eric Mazur, in the 90’s, called inverted classroom. This model uses the 

technology as a support  to the teaching. Thus, this speech aimed to describe the 

impact of the inverted classroom methodology in a private HEIs. The methodology 

applied was the qualitative and the quantitative. The data to attend the quantitative 

approach were collected through a questionnaire posted on google docs tool and / or 

printed, applied to the students of the Pitágoras University  of Venda Nova. For the 

qualitative approach, we used the interview method with teachers involved and 

participant observation by the author of the research. The results reveal that the 

young profile is favorable to the application of the inverted classroom model:  are 

young students with a high contact with the technology. However their daily routine, 

poor basic training and the necessity to work for paying  a private HEIs makes 

complex the application of this model, given that the inverted classroom model 

requires knowledge and interaction with technology and also time to perform 

activities and study of online content before of facing meetings. 

 

Keywords: inverted classroom; The knowledge society; Technology. 
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1 Introdução 

 

 

Mudança é uma das palavras mais utilizadas na sociedade atual. Os sistemas de 

produção e serviços se transformaram e esta transformação apresenta-se como 

quebra de paradigma do contexto da produção em massa para o que definem 

Womack, Jones e Roos (1991) como produção enxuta - tradução do termo lean 

production, que se refere a uma produção sem desperdícios de energia, tempo, 

material e esforço humano. Essas mudanças implicam profundas alterações em 

praticamente todos os segmentos da sociedade, afetando a maneira de atuar e 

pensar (Valente, 1999). Neste sentido, autores como Drucker (1993); Naisbitt e 

Aburdene (1990) e Toffler (1990) afirmam que estas mudanças demarcam a 

passagem da sociedade industrial para sociedade do conhecimento. Neste viés, o 

conhecimento e seus processos de aquisição receberão papel de destaque, 

enquanto matéria prima, trabalho e capital são tratados secundariamente. 

 

Tal valorização do conhecimento requer nova postura por parte dos profissionais em 

geral e, portanto, é necessário o repensar dos processos educacionais, 

principalmente os diretamente relacionados com a formação de profissionais e com 

os processos de aprendizagem (Valente, 1999). 

 

No entanto, as alterações na área da educação são lentas, mesmo em países com 

maior poder aquisitivo, como Estados Unidos e França, onde existem enormes 

avanços tecnológicos. Tal mudança é apresentada, na maioria das vezes, como 

projetos desejáveis que nunca se concretizam (Valente 1999).  

 

O ensino definido como tradicional, que tem como base a transmissão de 

informação, foi criticado há mais de um século e classificado como antiquado e 

ineficaz (Dewey, 1916). O conceito das aulas expositivas parte do pressuposto de 

que todos os alunos aprendem no mesmo ritmo, absorvendo a informação 

transmitida pelo professor. Os autores Keats e Schmidt (2007) definem essa 

metodologia como processo de mão única, no qual prevalece a lógica da 

transmissão de conhecimento, sendo o professor a principal fonte de saber e os 

alunos, consumidores de informação. Este mesmo modelo foi chamado como 
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educação bancária por Freire (1987): os alunos representam os depositários e o 

professor o depositante, tendo em vista a participação passiva dos estudantes. Para 

Kaplún (1985), trata-se de uma educação manipuladora, em que o aluno é objeto e 

não sujeito do processo educativo.  

 

Este modelo de ensino, tradicionalmente aplicado, é herdado da era industrial; é por 

isso, observa Davidson (2011), que independentemente do conteúdo trabalhado em 

sala de aula, a maneira como isso acontece tem o objetivo de construir uma prática 

disciplinar voltada para a fábrica ou empresa. Isso reforça, ainda mais, que o ensino 

tradicional é um subproduto do industrialismo, idealizado na concepção da linha de 

montagem (Valente, 2007) e com propósito de treinar os alunos segundo as 

conformidades do modelo industrial.   

 

A educação, sendo um serviço como outro qualquer, passa pelos mesmos 

processos de alterações e necessidades de se adequar às mudanças 

paradigmáticas vividas pela sociedade, ou seja, ela não está isenta de alteração e 

sofre transformações da mesma forma que outros segmentos da sociedade (Valente 

1999). Kenski (2007) afirma que, após a expansão das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC), diversas mudanças ocorreram nas formas de ensinar e de 

aprender.    

 

Corroborando a afirmativa de Kenski (2007), observa-se que as tecnologias 

favorecem a criação de um sistema mais livre e aberto, centrado na aprendizagem. 

Este sistema caracteriza um novo modelo de educação, no qual os estudantes 

tornam-se peças chaves, exercendo o papel de criadores de conhecimento, que é 

compartilhado além de espaços geográficos e promove mudanças significativas nas 

relações entre professores e estudantes, nas disciplinas e nas instituições de ensino. 

Wagner (2008) ressalta que, para uma sociedade com base em uma cultura digital, 

são necessárias novas competências e habilidades, como: pensamento crítico, 

capacidade de resolução de problemas e de adaptação, habilidade de comunicação, 

acesso e análise de informação, criatividade e uso de ferramentas tecnológicas e 

digitais. Lengel (2012) apresenta, como teoria, uma nova escola com cultura digital, 

moldada de acordo com a sociedade em que se vive. Desta forma, a escola deixa de 

ser como uma fábrica, remetendo ao conceito da era industrial, e passa a ser como 
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um reflexo da sociedade: digital, colaborativa, crítica e adaptável.   

 

Esta, provavelmente, é a mudança almejada pelos autores defensores da educação 

3.0, que transforma a base transmitiva da informação em instrutiva, para a criação 

de ambientes de aprendizagem nos quais o aluno realiza atividades e constrói o seu 

conhecimento. No entanto, Valente (1999) destaca que esta mudança gera 

alterações na instituição como um todo: na sua organização, na sala de aula, no 

papel do professor e dos alunos.  

 

Em face deste problema, sendo a sala de aula um dos agentes de mudanças 

proposto por Valente (1999), a metodologia sala de aula invertida aparece como 

possível solução. O estudo sobre esta metodologia não é recente, e existem outros 

trabalhos realizados por autores como Mazur (1991); Lage, Platt e Treglia (2000); 

Strayer (2007); Trevilin, Pereira e Neto (2013) e Valente (2014).  

 

Esta metodologia é uma modalidade de e-learning, em que o conteúdo e as 

instruções são disponibilizados on-line para o aluno, que deve estudá-los antes do 

encontro presencial, em sala de aula. A sala de aula, seguindo esta metodologia, 

passa a ser o local para trabalhar os conteúdos já vistos (no ambiente on-line), e 

para realizar atividades práticas como resolução de problemas, discussão em 

grupos, práticas em laboratórios, etc. A inversão ocorre no sentido de que, no ensino 

tradicional, a sala de aula é o local que o professor utiliza para transmitir informação 

para o aluno e, após a aula, o aluno realiza uma atividade de avaliação para 

certificar que o conteúdo foi assimilado. Na abordagem da sala de aula invertida, a 

sala de aula se torna lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e 

atividades práticas. O professor trabalha as dificuldades dos alunos, em vez de 

apresentar o conteúdo básico da disciplina (Educause, 2012).  

 

Como proposta para tentar aproximar a escola (no caso dessa pesquisa a 

Faculdade Pitágoras) ao perfil da sociedade atual (baseada no Conhecimento) o 

Grupo Educacional Kroton desenvolveu um sistema denominado KLS (Kroton 

Learning System). A proposta é criar um ambiente amigável e bem interativo, 

visando atrair o aluno e motivá-lo a buscar informações, estudar, aprender e gerar 

dúvidas antes mesmo do encontro em sala de aula. Este sistema tem como base 
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dois modelos conhecidos na área de administração: o ciclo do PDCA (Plan-Do-

Check-Adjust) e BSC (Balanced Scorecard). O sistema é divido em etapas e uma 

delas (Disponibilização) utiliza como base a metodologia sala de aula invertida, em 

que os materiais são criados por uma curadoria e disponibilizados aos alunos no 

formato Web. O sistema define três tempos distintos da aula: pré-aula, aula e pós-

aula. Na pré-aula o aluno faz uma atividade diagnóstica e assiste uma web aula 

como conteúdo base para aula presencial. Na aula presencial o professor precisa 

trazer situações-problema reais para dentro da sala de aula, interligando a situação 

à teoria estudada pelo aluno na web aula. Na pós-aula é disponibilizada uma 

atividade para certificar o pleno aprendizado do aluno. Nota-se que a proposta deste 

sistema é que o professor passe a atuar como guia e mediador do desenvolvimento 

dos alunos.   

 

Diante do exposto, torna-se necessário verificar a eficácia da metodologia sala de 

aula invertida perante as mudanças que ocorreram na sociedade atual, sobretudo no 

setor de tecnologia. Este modelo surge como proposta para sanar as lacunas 

existentes entre o modelo tradicional e a nova sociedade do conhecimento. 

Entretanto, a adoção, implantação e utilização deste sistema não é uma tarefa 

simples. Tal mudança impacta em diversos valores e crenças (Cultura) das 

instituições, dos professores e até mesmo do aluno. Desta forma, a mudança 

precisa ser pensada, evitando gerar prejuízos, seja para o ensino em si, já que os 

alunos e os professores não estão familiarizados com essa modalidade, o que pode 

impactar nos resultados (notas) e aprendizado (conhecimento), ou até mesmo no 

âmbito financeiro para a empresa, tendo em vista que foram investidos tempo e 

dinheiro no sistema. Com base neste contexto, a pergunta norteadora desta 

pesquisa é: Quais são as vantagens e dificuldades na aprendizagem dos sujeitos 

envolvidos no processo sala de aula invertida?  

 

De forma a buscar resposta para a questão norteadora da pesquisa, delineiam-se os 

objetivos que se seguem: Como geral, apresenta-se:  

 Identificar as vantagens e as dificuldades na aprendizagem dos sujeitos 

envolvidos no processo sala de aula invertida  

Como específicos, apresentam-se: 
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 Descrever/caracterizar a metodologia sala de aula invertida  

 Caracterizar o perfil dos sujeitos (Aluno) envolvidos na pesquisa. 

 Identificar o grau de envolvimento dos sujeitos (Aluno / Professor) no 

processo da sala de aula invertida. 

 

Para atingir os objetivos propostos, a metodologia adotada será uma pesquisa 

descritiva com abordagens qualitativa e quantitativa. A vertente quantitativa será 

desenvolvida por meio de um questionário direcionado aos alunos participantes do 

novo modelo, e a qualitativa por meio de entrevistas com os docentes envolvidos no 

processo e observação participante. A unidade de análise será a Faculdade 

Pitágoras, unidade Venda Nova, e a de observação os alunos dos cursos de 

graduação participantes do modelo sala de aula invertida. 

 

Em relação à justificativa para a realização desta pesquisa, diante de todo o cenário 

contextualizado, pode-se deduzir que é de suma importância o estudo deste tema, 

tendo em vista que esta mudança na forma do ensino pode se tornar imprescindível 

para os próximos anos, sendo relevante o conhecimento sobre os impactos da 

implantação deste projeto em uma instituição.    

 

Do ponto de vista acadêmico, acredita-se que, por meio desta pesquisa, haverá 

maior aprofundamento no tema sala de aula invertida e este trabalho pode contribuir 

para outros pesquisadores do tema, uma vez que não foram encontrados, por parte 

do autor desta pesquisa, estudos realizados no campo da administração sobre este 

tema. As bases consultadas foram: Scielo (http://www.scielo.br/), Spell 

(http://www.spell.org.br/), Anpad (http://www.anpad.org.br/) e ERA Publicações 

(http://rae.fgv.br/ ). Portanto, evidencia-se a relevância deste estudo para academia. 

 

Como justificativa organizacional, pode-se evidenciar o levantamento de 

considerações referentes aos impactos desta metodologia e este levantamento 

servir como referência para a empresa que está implantando a metodologia. O 

resultado da pesquisa pode melhor direcioná-la para o conhecimento dos itens que 

são os objetos de estudo deste trabalho e assim mitigar possíveis falhas e explorar 

possibilidades apontadas.  
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No que concerne aos anseios pessoais do pesquisador, por atuar no ramo 

acadêmico, há grande interesse no aprofundamento do tema, no sentido de ampliar 

a visão sobre este modelo, uma vez que o autor desta pesquisa faz parte do 

processo como docente na instituição ao qual está realizando a mudança e este 

estudo pode melhor direcioná-lo dentro do contexto das disciplinas lecionadas, 

melhorando consequentemente o aprendizado dos alunos.  

 

Esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional. Está ainda inserida 

na linha de pesquisa Inovação e Organizações, no Núcleo de Estudos em Inovação 

em Organizações do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo. Esse estudo é complementar a outros já desenvolvidos, ou em 

andamento, sob a orientação da Professora Dra. Eloísa Helena Rodrigues 

Guimarães, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da Inovação no Setor 

Educacional (Apêndice A).   

 

Este trabalho está estruturado em capítulos, sendo o primeiro esta introdução, que 

apresenta a problematização, os objetivos e as justificativas da pesquisa. O segundo 

capítulo apresenta as bases que sustentam teoricamente esta pesquisa. O terceiro 

capítulo apresenta a metodologia proposta para realização deste estudo. O quarto e 

o quinto são destinados à análise dos dados e discussão dos mesmos. Por último, 

apresentam-se as considerações finais do estudo, considerações gerenciais, suas 

limitações e sugestões de novos campos de estudos dentro desta área. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo serão apresentadas as bases teóricas que sustentarão a pesquisa. 

Para este fim é apresentada a evolução e as relações entre trabalho, sociedade e 

educação. Posteriormente trata-se do processo de ensino-aprendizagem, seguindo-

se a discussão sobre o ensino sala de aula invertida; por último, apresenta-se a 

descrição do sistema KLS (Kroton Learning System). 

2.1. Evolução: Trabalho, Sociedade e Educação. 

 

Existem vários motivos para a evolução da sociedade, do trabalho e educação. 

Entretanto, alguns autores enxergam estas evoluções como interdisciplinares e 

dependentes, ou seja, a necessidade de evolução do trabalho naturalmente requer a 

evolução do ser humano, sendo este executor do trabalho. Com evolução do 

trabalho e do ser humano, torna-se necessária a evolução da educação, uma vez 

que esta prepara o ser humano para sociedade em pelo menos dois âmbitos: social 

e profissional. Para Toledo (1995), a escola é o “lugar de transmissão das tradições 

ou das consciências coletivas [...], que molda os indivíduos á imagem da sociedade” 

(Toledo, 1995, p.115). Neste sentido as próximas seções tratarão da evolução do 

trabalho e, posteriormente, da evolução da sociedade e da educação. 

2.1.1 Evolução do Trabalho: artesanal, massa e enxuta 

 

Kuhn (1962) avalia que, para entender o avanço na produção científica, uma forma 

interessante é analisá-la sob a ótica da evolução dos sistemas de produção, ou seja, 

o trabalho. Inicialmente, o sistema de produção era artesanal, passando a produção 

em massa e, atualmente, caracteriza-se como produção enxuta (Valente, 1999). 

 

Valente (1999) destaca que, na produção artesanal, o trabalhador utiliza-se de suas 

habilidades e de ferramentas mais simples, sendo em alguns casos necessário o 

próprio trabalhador construir sua ferramenta para produzir. Neste contexto, os 

principais produtos - roupas, calçados, carro – eram encomendados pelo cliente, sob 

medida e produzido um por vez. O autor ainda relata que o custo dessa produção é 

considerado alto, entretanto o nível de qualidade é excelente. O alto custo possibilita 
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que apenas a minoria tenha acesso aos bens produzidos e, às vezes, nem o próprio 

artesão (Trabalhador) consumia seu próprio produto. 

 

Na busca por produção em menor tempo e a fim de tornar acessíveis os produtos 

produzidos a um maior número de pessoas, a Ford implantou o processo de 

padronização na fabricação de carros, gerando a produção em massa. A proposta 

era produzir em larga escala, com custo menor, para que o carro não fosse 

acessível apenas a pessoas com maior poder aquisitivo, mas sim a toda a classe 

média da sociedade. É importante ressaltar que esta produção iniciou-se com os 

carros e posteriormente expandiu-se para outros produtos. Neste sentido, a 

produção em massa teve como objetivo reduzir o custo do produto, produzindo 

maior quantidade, entretanto não existe a mesma qualidade se comparada à 

produção artesanal. O processo toma o contorno inverso e o cliente não mais 

encomenda o produto, mas este é desenvolvido por profissionais com formações 

específicas que atendam as necessidades e os gostos do consumidor. A produção 

do produto é segmentada e se dá de forma padronizada. Não se produz apenas um 

produto e sim vários ao mesmo tempo, caracterizando a produção em massa, como 

o próprio nome sugere (Valente, 1999).  Este processo é definido por Valente (1999) 

como:  

modelo da produção em massa é o “empurrar”: o planejamento da produção 
é “empurrado” para os operários, que “empurram” as subpartes na linha de 
montagem e o produto final é “empurrado” para o cliente, que deve ser 
convencido a consumi-lo (Valente 1999, p.33). 

 

O modelo se mostrou eficaz no que diz respeito a atender a redução de custo e 

proporcionar maior acessibilidade da classe média aos produtos produzidos. 

Entretanto, surgiram problemas com relação aos desperdícios de matéria-prima, 

tempo e mão-de-obra. Conforme Valente (1999, p.33) “Gasta-se muito tempo em 

correção de defeitos, muitos produtos acabados são descartados e os não 

consumidos implicam prejuízos financeiros.”  

 

Como estratégia para eliminar os desperdícios, foi elaborado pelos japoneses o 

sistema de produção enxuta (Womack, Jones & Roos, 1991). A proposta deste novo 

sistema é trabalhar os benefícios e qualidades da produção artesanal (Variedade / 

Qualidade) aliados aos benefícios do modelo de produção em massa (Quantidade / 
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Baixo custo). A diferença dar-se-á pela demanda, que passa a ser desencadeada 

pelo cliente, quando solicita o produto. A solicitação impulsiona toda a cadeia de 

produção, que continua sendo no formato em massa. Desta forma o fabricante 

recebe a solicitação, indicando qual o item precisa ser produzido e entregue. Em 

tese eliminam-se os estoques e a produção é realizada no prazo exigido, 

caracterizando o que é definido como Just in time (Valente, 1999).  

 

Pelo fato do cliente iniciar o processo da produção, o mesmo tem a possibilidade de 

definir itens dentro de uma lista de possibilidades. Dessa forma, a sensação é a de 

estar comprando um produto único, preparado para o consumidor, remetendo ao 

conceito da produção artesanal. Entretanto, diante da possibilidade de escolha do 

cliente, criam-se problemas na padronização da produção, uma vez que a definição 

do cliente interfere diretamente no produto final e este não pode ser mais planejado 

e sim definido ao longo da produção do objeto. Neste sentido, a mão de obra precisa 

ser mais bem qualificada com relação ao modelo de produção em massa, 

necessitando habilidades e responsabilidades para tomar decisões e solucionar 

tarefas que podem não ter sido pensadas anteriormente. Estes fatores colaboram 

para um produto de melhor qualidade e baixo custo (Valente, 1999). A Tabela 1 

apresenta um esquema que mostra a relação entre os três processos de produção 

discutidos:  

Tabela 1  
Relação entre a evolução do trabalho  
 

 

Fonte: Valente, J. A. (1999). Mudanças na sociedade, mudanças na Educação: o fazer e o 

compreender. In J. A. Valente (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. (p.34) 

Campinas, SP: UNICAMP/ NIED. 
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Na busca de mão de obra melhor qualificada, ou seja, trabalhadores para atuar em 

empresas inseridas neste contexto (produção enxuta), ficam evidentes as 

necessidades da evolução da sociedade. Neste sentido, a próxima sessão retratará 

a evolução da sociedade ao longo das eras (Agrícola à do Conhecimento), trazendo 

aspectos pertinentes a cada época, correlacionando o avanço do sistema de 

trabalho ao avanço da sociedade. 

2.1.2 Evolução da Sociedade: Agrícola, Industrial e Pós-industrial 

 

Segundo Flusser (1993) a sociedade vem passando ao longo dos anos por diversas 

transformações que representam o processo evolutivo social e do trabalho, 

caracterizado pela sociedade agrícola, sociedade industrial e sociedade pós-

industrial (Conhecimento). Desta forma, cada etapa desse processo evolutivo teve 

repercussão significativa no processo e desenvolvimento da sociedade atual de um 

modo geral. A Tabela 2, adaptada de Crawford (1994), apresenta uma síntese das 

características de cada uma das sociedades no âmbito da tecnologia, sistema social, 

sistema político e paradigma. 

Tabela 2  
Características dos tipos de sociedade 

 Sociedade Agrícola Sociedade Industrial 
Sociedade do 
Conhecimento 

Tecnologia 

Energia: natural 
(humana, animal, vento) 
Materiais: recursos 
renováveis (árvores, 
algodão, lã) 
Ferramentas: força 
muscular humana 
ampliada (alavancas e 
guinchos) ou forças 
naturais dirigidas 
(navegação, roda d'água) 
Métodos de produção: 
artesanato 
Sistema de transporte: 
cavalo, carroça, barco a 
vela.  
Sistema de 
comunicação: 
manuscrito 

Energia: combustíveis 
fósseis (óleo, carvão) 
Materiais: recursos não 
renováveis (metais etc.) 
Ferramentas: máquinas 
para substituir a força 
humana (motores) 
Métodos de produção: 
linha de montagem e 
partes intercambiáveis 
Sistema de transporte: 
barco a vapor, ferrovia, 
automóvel e avião. 
Sistema de 
comunicação: imprensa, 
televisão. 

Energia: natural (sol, vento),  
nuclear 
Materiais: recursos 
renováveis (biotecnologia), 
cerâmica, reciclagem. 
Ferramentas: Máquinas 
para ajudar a mente 
(computadores e eletrônica 
relacionada) 
Métodos de produção: robôs 
Sistema de transporte: 
espacial 
Sistema de comunicações: 
comunicações individuais 
ilimitadas através de meios 
eletrônicos 

 
Sistema 
Social 

Esquema familiar 
estratificado, com 
definições claras das 
funções em virtude do 
sexo. 

Família nuclear com 
divisão de papéis entre os 
sexos e instituições 
imortais que sustentem o 
sistema. 

O indivíduo é o centro com 
diversos tipos de família e 
fusão dos papéis sexuais com 
ênfase na autoajuda e 
instituições mortais. 
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Educação limitada à 
elite. 

Os valores sociais 
enfatizam conformidade, 
elitismo e divisão de 
classes. 
Educação em massa é 
completada na idade 
adulta. 

Os valores sociais enfatizam 
a diversidade, o igualitarismo 
e o individualismo. 
A educação é individualizada 
e contínua. 

 
 

Sistema 
Político 

Feudalismo: leis, 
religião, classes sociais e 
políticos atrelados ao 
controle das terras, com 
autoridade transmitida 
hereditariamente (regras 
aristocráticas); a 
comunidade local é a 
unidade política básica. 

Capitalismo e marxismo: 
leis, religião, classes 
sociais e política são 
modeladas de acordo com 
os interesses da 
propriedade e do controle 
do investimento de capital. 
Nacionalismo: governos 
centralizados e fortes, 
tanto na forma de governo 
representativo quanto na 
forma ditatorial. 

Cooperação global: 
instituições são modeladas 
com base na propriedade e 
no controle do conhecimento 
com organizações 
supranacionais/os governos 
locais/as principais unidades 
de governo e a democracia 
participativa definem as 
normas. 

Paradigma 

Conhecimento básico: 
matemática (álgebra e 
geometria) e astronomia 
Ideias centrais: 
humanidade vista como 
controlada pelas forças 
superiores (deuses), 
religiosidade, visão 
mística da vida 
(astrologia) e sistema de 
valores com ênfase na 
harmonia com a 
natureza. 

Conhecimento básico: 
física, química. 
Ideias centrais: os 
homens se colocam como 
controladores do destino 
num mundo competitivo 
com a crença de que uma 
estrutura social racional 
pode produzir harmonia, 
num sistema de castigos e 
recompensas. 

Conhecimento básico: 
eletrônica quântica, biologia 
molecular, ecologia. 
Ideias centrais: homens são 
capazes de transformação 
contínua e de crescimento 
(pensamento com cérebro 
integrado); sistema de valores 
enfatiza um indivíduo 
autônomo numa sociedade 
descentralizada com valores 
femininos dominantes. 

Fonte: Crawford, R. (1994). Na era do capital humano. (p.18) São Paulo, SP: Atlas. - Adaptado 

 

Como se nota na Tabela 2, a sociedade caracterizada como agrícola utilizava do 

recurso da terra com o foco no domínio da natureza, vegetais, animais, solo e clima. 

As atividades na época eram agricultura, pecuária e extração mineral. As bases para 

o trabalho eram o artesanato e a experimentação. (Crawford, 1994). Neste cenário, 

os modos de produção eram simples, porém de alta qualidade, como descrito por 

Valente (1999). Neste caso, os recursos utilizados geralmente eram os recursos 

disponíveis na natureza.  

 

A passagem da sociedade agrícola para a sociedade industrial teve início no período 

da revolução industrial. Nessa nova sociedade o foco não é mais o trabalho 

artesanal e sim produção de bens e serviços em massa, valorizando-se o capital e a 

matéria prima. A preocupação do trabalhador não é mais o quesito habilidade ou 

arte (Trabalho manual) e sim o conhecimento técnico (Operar Máquinas). Nessa 

época ocorre a inserção de máquinas nas empresas e o trabalhador precisa de uma 
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formação extra para atuar e “dirigir” tais equipamentos. (Crawford, 1994). O 

funcionário fica limitado a executar uma atividade simples em troca de sua 

remuneração. Esta sociedade caracteriza-se pela implantação, nas empresas, do 

processo de linha de montagem, ou produção em massa. Neste cenário a repetição 

torna-se a melhor forma de preparar o trabalhador, ou seja, nem sempre ele entende 

o que está fazendo, pois não tem a visão do todo, mas seu serviço torna-se eficaz 

pelo fato de repetir as atividades diariamente. (Valente, 1999). Sendo assim, 

treinamento é peça fundamental para sociedade e as empresas.  

 

A ruptura entre a sociedade industrial e a sociedade do conhecimento originou-se, 

possivelmente, a partir dos avanços tecnológicos. Autores como Drucker (1993); 

Lemos, (1999); Chaparro, (2001); Fuks, (2003) e D’amaral, (2003) afirmam que para 

esta sociedade o conhecimento é o principal fator estratégico de riqueza e poder, 

tanto para as organizações quanto para os países. A inovação tecnológica, também 

denominada novo conhecimento, torna-se fator importante para a produtividade e 

desenvolvimento econômico dos países. Percebe-se que nesse tipo de sociedade os 

valores são distintos e centram-se no desenvolvimento intelectual das pessoas.  

 

Na sociedade denominada agrícola, a terra e a mão de obra foram fatores 

preponderantes para determinar o nível de desenvolvimento. Já para a sociedade 

industrial, capital e trabalho passam ser a forças motrizes do desenvolvimento 

econômico. Na sociedade do conhecimento, o conhecimento propriamente dito 

passa ser o fator essencial do processo de produção, geração de riquezas e 

desenvolvimento dos países (Dávila, Guillermo, & Silva, 2008).  

 

Nesta nova sociedade, os produtos são valorizados pelo conhecimento neles 

embutido. Desta forma, o fator conhecimento está diretamente relacionado ao 

poderio econômico das organizações e dos países (Borges, 1995; Fuks, 2003). Cria-

se um novo conhecimento denominado organizacional e este se tornou fator 

estratégico para as organizações, sendo fonte de inovação e vantagem competitiva 

(Drucker, 1993; Nonaka & Takeuchi, 1997; Choo, 2003). O estado torna-se um 

agente estratégico para o desenvolvimento científico, por meio do conhecimento, da 

comunicação, dos sistemas e do uso da linguagem (González De Gómez, 1995, 

2002). A economia passa a ser transacional, e os fluxos de informação e 
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conhecimento entre países são acrescentados aos fluxos de capital e de bens já 

existentes (Fuks, 2003; Cortés, 2005). Ainda, destaca-se a mudança do paradigma 

no que concerne à comunicação, cuja lógica de “um para muitos” foi substituída pela 

de “muitos para muitos”. A quebra deste paradigma está relacionada ao surgimento 

da Internet como meio de disseminação de informações e pelas novas tecnologias 

motivadas pela digitalização de documentos (Lévy, 2000; Vaz, 2004).  

 

Para lidar com uma sociedade como a do conhecimento, sobretudo no que diz 

respeito ao ensino, fica evidente a necessidade da evolução da educação. É notável 

a evolução da educação no processo de transição da passagem agrícola para a 

industrial, tendo em vista a necessidade do conhecimento técnico para atuar no 

mercado. Entretanto, após o surgimento da nova sociedade (conhecimento), parece 

que a educação não evoluiu mais e continua utilizando os mesmos recursos e 

cenários da era passada (industrial), conforme observa Schneider (2002): “o 

mercado mudou, os valores sociais mudaram, mas, infelizmente, a escola não 

mudou”, (Schneider 2002, p. 25). Neste sentido a próxima seção descreverá a 

evolução da educação 1.0 até a chamada educação 3.0. A educação, denominada 

por alguns autores como 3.0, é muito recente e pouco praticada, especialmente no 

Brasil, porém vários autores a enxergam como uma proposta de suprir as lacunas 

existentes entre a sociedade atual e o ensino tradicional. 

2.1.3 Evolução da Educação: de 1.0 a 3.0 

 

Nas seções anteriores foram apresentadas as evoluções do trabalho e da 

sociedade, mostrando como a sociedade avançou do período agrícola para o 

industrial e posteriormente para a geração do conhecimento. Discutiu-se também 

como o sistema de trabalho evoluiu do modelo de produção artesanal para a 

produção em massa e, posteriormente, para a produção enxuta. Nesta seção será 

discutida a relação da educação com estes avanços, enfocando as necessidades da 

adequação da educação (atual) perante estes avanços, seja na sociedade ou no 

trabalho.  

 

A evolução do trabalho, sociedade e educação estão intrinsicamente ligados. É 

notória a evolução destes três pilares, entretanto, para Lengel (2012) a “educação 
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não evoluiu para acompanhar as necessidades do mundo ao seu redor”.  Para 

embasar tal teoria, o autor estabelece três períodos distintos entre a educação e 

trabalho, caracterizados como: 1.0, 2.0 e 3.0.   

 

O autor destaca que no trabalho 1.0 as pessoas trabalhavam ao ar livre, com 

ferramentas produzidas manualmente e em pequenos grupos. Não era comum a 

alteração do trabalho de uma geração para outra, ou seja, os filhos faziam os 

mesmos trabalhos dos seus pais, avós e bisavós. As ferramentas eram as mesmas. 

A conversa no horário de trabalho não era restrita e não existiam restrições para 

trabalho entre jovens e velhos ao mesmo tempo. A tecnologia do trabalho quase não 

mudava e quando ocorria era de forma lenta. Em paralelo ao trabalho 1.0, existia a 

educação denominada pelo autor como 1.0. Os estudantes aprendiam na terra, ao 

ar livre e em pequenos grupos. As ferramentas de ensino eram produzidas 

manualmente. Pais e filhos frequentavam a mesma escola, e por isso, os trabalhos 

em grupos incluíam jovens e velhos. Todos aprendiam as mesmas coisas (Lengel, 

2012) e a educação e o trabalho se correspondiam. Neste aspecto a escola produzia 

os cidadãos que a sociedade necessitava.  

 

Com o início da revolução industrial, o trabalho mudou. As pessoas passam a 

trabalhar em fábricas, com grandes grupos, porém sozinhas em seu maquinário. As 

atividades eram repetitivas o tempo todo, durante todo o dia. Conversas já não eram 

mais permitidas. Esta segunda etapa é caracterizada como trabalho 2.0. As 

alterações no cenário do trabalho implicaram alterações também no modelo das 

escolas, com objetivo em acompanhar as necessidades da nova economia 

industrial. Neste caso, os estudantes se formavam em grandes grupos, com a 

mesma idade. Todos faziam a mesma coisa e eram supervisionados. Esta é a 

característica da educação 2.0 (Lengel, 2012). Novamente, no cenário apresentado 

a educação e trabalho se correspondiam.   

 

O ambiente do trabalho 3.0 é bem diferente do ambiente das fábricas, comumente 

utilizadas no trabalho 2.0. A maioria das pessoas trabalha em pequenos grupos e os 

problemas são resolvidos em grupos, e não mais sozinhos, como na era industrial. 

As ferramentas são digitais. As ideias são compartilhadas na resolução de 

problemas que ninguém tinha visto antes. Parte dos trabalhos mecânicos é feito por 
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robôs. As informações surgem de várias fontes. As pessoas são multitarefas e 

trabalham com amplo círculo de pessoas (Lengel, 2012). 

 

Analisando essa perspectiva e olhando para escola atual, percebe-se que não houve 

a alteração conforme na educação e trabalho 1.0 e 2.0. Existe uma lacuna entre o 

trabalho 3.0 e a educação que ainda persiste na 2.0.  

 

O sistema atual (Educação 2.0) é criticado por Pireddu (2008), ao destacar que o 

modelo ainda é alicerçado em moldes conservadores do passado, mesmo diante de 

destinatários nascidos em uma cultura diferente. Tapscott e Willians (2010) 

destacam ainda: 

O atual modelo pedagógico, que constitui o coração da universidade 
moderna, está se tornando obsoleto. No modelo industrial de produção em 
massa de estudantes, o professor é o transmissor. [...]. A aprendizagem 
baseada na transmissão pode ter sido apropriada para uma economia e uma 
geração anterior, mas cada vez mais ela está deixando de atender às 
necessidades de uma nova geração de estudantes que estão prestes a entrar 
na economia global do conhecimento (Tapscott & Williams, 2010, p. 18). 

Para compreender a próxima fase, educação 3.0, é necessário, primeiro, 

compreender que todas as transformações decorrentes dos avanços tecnológicos, 

na sociedade e no trabalho, sobretudo no que concerne aos processos 

comunicacionais e sociais dos indivíduos, provocaram mudanças nos perfis dos 

jovens estudantes das gerações mais atuais. Neste contexto os estudantes de 

gerações anteriores eram mais passivos, reservados e silenciosos; já os estudantes 

de hoje são ativos, barulhentos e públicos (Fava, 2011). 

 

Com base neste novo perfil de sociedade e do estudante, Lengel, professor da 

universidade de Nova York, um dos, se não o principal, defensor do conceito 

educação 3.0, discute diversos aspectos, sendo um deles a necessidade em 

trabalhar em um formato diferente no processo de ensino-aprendizagem com os 

estudantes, privilegiando o gerenciamento e não o monitoramento desse processo 

(Souza, 2015).   

 

O termo educação 3.0 foi utilizado pela primeira vez pelo professor Derek Keats, da 
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universidade de Witwatersrand (Allan, 2014), apesar de Lengel ser o principal 

disseminador do termo. Segundo Allan (2014), Derek utilizou o termo para: 

definir o uso e o impacto na educação do aprendizado colaborativo e 
personalizado, a reutilização de conteúdos de aprendizado e o 
reconhecimento do aprendizado através de métodos formais ou informais. 
(Allan, 2014, p.2) 

 

O Autor conclui que “repensar os modelos pedagógicos e o tradicional formato das 

salas de aula, onde o professor era o único detentor do conhecimento, é tão urgente 

quanto simplesmente investir na implementação das tecnologias digitais”. (Allan, 

2014, p. 2).  

 

Nota-se que, nas duas fases descritas (educação 1.0 e 2.0), foi possível identificar 

semelhanças entre o trabalho e a educação. Entretanto, não é possível fazer o 

mesmo em relação à terceira fase do trabalho. É fácil identificar, ainda nessa fase, a 

predominância da educação 2.0; basta lembrar as características dessa fase: as 

carteiras das salas de aula enfileiradas, os alunos executando tarefas iguais, em 

tempos iguais, independentemente de suas diferenças nos processos cognitivos. No 

contexto atual muitas coisas mudaram, como mercado e valores, porém a escola 

não mudou, enfatiza Souza (2015). 

 

A aproximação da educação com o ambiente de trabalho faz-se necessária no 

sentido de que a educação insere o indivíduo no contexto social, de maneira que a 

modernização aumente a eficácia de sua missão, que é formar pessoas para a vida 

e participação eficaz numa sociedade que está cada vez mais dinâmica (Souza, 

2015). É importante ressaltar também o benefício da educação para o trabalho, uma 

vez que o trabalhador pode vivenciar os cenários reais e confrontá-los com as 

teorias desenvolvidas em sala de aula.  Para melhor compreender a relação entre as 

fases da educação, observe-se a Tabela 3: 
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Tabela 3  
Fases da educação 1.0, 2.0 e 3.0 

Educação 1.0 Educação 2.0 Educação 3.0 

Os estudantes aprendiam 
na terra, ao ar livre, em 
pequenos grupos. 

Alunos sentam em grandes 
grupos e todos fazem a 
mesma coisa ao mesmo 
tempo. 

Alunos trabalham em muitos 
grupos diferentes, cada um 
fazendo uma coisa distinta. 

O trabalho em grupo 
incluía jovens e velhos. 
Pais e avós frequentavam 
a mesma escola e 
aprendiam as mesmas 
coisas. 

Mede o sucesso pelo 
domínio de um conjunto 
restrito de rotinas e tarefas 
cognitivas que foram 
importantes para o trabalho 
industrial, nas fábricas. 

Mede o sucesso dos alunos pela 
curiosidade, coragem, 
personalidade e capacidade de 
colaborar em pequenos grupos 
para resolver problemas 
complexos. 

A educação e trabalho se 
correspondiam. A escola 
produzia os tipos de 
cidadãos necessários 

O professor não é mias 
simplesmente um 
transmissor de 
conhecimento e guardião 
da ordem. 

Os professores desenham e 
gerenciam um complexo conjunto 
de projetos, estudantes e 
atividades que mudam 
frequentemente. 

Fonte: Recuperado de http://docslide.com.br/education/educacao-10-20-30.html 

 

Faz-se necessário destacar que, de fato, não existe correlação das fases da 

educação e trabalho (1.0, 2.0 e 3.0) com os períodos relacionados da internet (Web 

1, 2 e 3). Outro ponto importante a ressaltar é que não apenas a educação foi 

estruturada em gerações, mas é possível perceber mudanças relacionadas aos 

perfis das crianças de sua geração. Fica evidente que a criança que nasce nos dias 

atuais está cercada por tecnologias digitais, sendo capaz de lidar com esta evolução 

desde muito nova, diferente de pessoas que nasceram em outras épocas e sofrem 

para se adaptarem ao uso destes recursos (Souza, 2015).  

 

Souza (2015), citando Tapscott (2010), define as características que diferenciam os 

indivíduos das gerações e representam, em nível global, os nascidos em cada 

geração de uma maneira que permite compreender como eles lidam com a 

aquisição do conhecimento e com as tecnologias. Conhecer estas diferenças é 

fundamental para entender o futuro e como as instituições e a sociedade precisam 

estar atentas a esse cenário. O autor destaca as gerações denominadas como 

“geração da internet”, geração “X”, “Geração Y”, “Geração Next ou Z”. Estas 

gerações serão apresentadas nos próximos parágrafos.  

 

A primeira geração destacada por Tapscott (2010) teve inicio na década de 1950,  

após a segunda guerra mundial, no EUA. O nome inicial dado a esta geração foi 

“Baby Boom”, sendo os filhos chamados de “babies boomers” (Nascidos entre 1946 
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a 1964). Esse nome foi proposto pelo processo de explosão demográfica pós-

guerra. Nessa geração surgiu a televisão, que se tornou o principal meio de 

comunicação e entretenimento.  

 

A segunda geração, os nascidos entre 1965 e 1976, foi denominada por Tapscott 

(2010) como geração “X”. O nome está diretamente relacionado ao título de um 

romance de Douglas Coupland, que retrata um grupo que se sentia excluído 

socialmente pela falta de emprego. Tapscott classifica os nascidos nessa fase como 

os mais bem instruídos da história, mas que conviveram com o alto índice da taxa de 

desemprego e que, por isso, buscaram o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. No 

que diz respeito à tecnologia, eles apresentavam atração pelo consumo de 

equipamentos eletrônicos e eram centrados na mídia.   

 

A próxima geração, denominada “Y”, “Geração do Milênio” ou da “Internet” 

representa os nascidos entre 1977 e 1997. O uso de equipamentos de comunicação 

digitais nesta geração é intenso, desenvolvendo-se uma nova abordagem, diferente 

de cognição.  Como característica desta geração é possível citar: a facilidade em 

lidar com aparelhos digitais e com a grande quantidade de informações disponíveis. 

Isso causou impactos no seu modo de pensar. O autor destaca que essa geração é 

mais rápida e ágil que as anteriores.   

 

A próxima e última geração descrita por Tapscott denomina-se “Next”. Estes são os 

nascidos após o ano de 1998. Outro nome dado a esta geração é “Z”, pois sua 

característica é a inconstância entre as diversas opções de comunicação, tais como 

canais de televisão, internet, vídeo game, telefone e mp3 players. Esta é uma 

geração familiarizada com a web, acessando-a através de meios variados, 

concomitantemente, através da mobilidade.   

 

Apesar das nítidas mudanças dos hábitos entre as gerações, Belloni e Gomes 

(2008) afirmam que isso não quer dizer que as novas gerações não tenham 

necessidade de acompanhamento dos mais velhos. Portanto, faz-se necessária a 

mediação de adultos ou professor, exercendo o papel de orientadores das 

discussões, propondo novas leituras que embasem as discussões e provoquem 

reflexões aprofundadas sobre os contextos apresentados, sobre os recursos 
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disponíveis e a própria mídia. No caso do professor, isso requer a preparação para 

tais interferências, e a busca da formação necessária dentro de uma perspectiva que 

alie o uso da tecnologia pedagogicamente (Souza, 2015).  

 

No conceito da Educação 3.0, o aluno (um indivíduo da geração Y e posteriores) 

possui estilo de aprendizagem diferente, pois percebe o mundo com outro olhar e a 

forma como se dá o seu processamento de informações e conhecimentos também é 

diferenciada. A Tecnologia da informação e comunicação faz parte de sua vida e 

cabe à escola incorporá-las em sua rotina, pois alternativas não faltam no mercado, 

e a cada dia surgem novas funcionalidades e aplicativos que facilitam a 

comunicação e o compartilhamento de informações entre ele e o outro (Souza, 

2015).  

 

Para Allan (2014), a educação 3.0 exige uma escola em conformidade com as 

práticas de vida das pessoas, acostumadas a realizar multitarefas, e a se 

comunicarem continuamente e em rede, pois já nasceram digitais, ao contrário dos 

imigrantes (Pessoas que nasceram em outras épocas e que também vivem por 

essas mudanças), acostumados a realizar uma coisa de cada vez, de modo seriado 

(Fava, 2011). Este fator tem provocado incertezas entre alguns docentes, pois 

muitos não sabem como ensinar em uma época de convergência, de cultura 

participativa; porém, Allan retrata que esse tipo de educação é uma urgência da 

geração Y (Souza, 2015).  

 

Quanto às incertezas dos docentes, Lengel (2012) não as vê como muito 

importantes. O autor defende que se a educação 3.0 for empregada a partir de um 

planejamento coerente, a tecnologia digital é capaz de mobilizar as atividades em 

sala de aula, deixando-as mais instigantes e ricas. Na figura atual é interessante o 

professor ter, além do domínio do conteúdo de sala de aula, variações nos recursos, 

uso de dispositivos móveis, links de internet e etc. Estes recursos podem, de certo 

modo, aprofundar a discussão de temas complexos, trazendo questionamentos 

pertinentes e consequentemente uma educação diferente.  

 

Nessa nova proposta (3.0), o professor deixa de ser transmissor de conhecimentos e 

mantenedor da disciplina e passa a ser mediador responsável por conduzir o 
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desenvolvimento de projetos entre os estudantes, trabalhando em colaboração com 

sua turma e com os demais professores, compartilhando experiências e saberes. 

Neste caso, questões disciplinares não é preocupação do professor, pois as normas 

são definidas previamente para a realização e desenvolvimento das atividades 

sendo discutido com a turma cada etapa, seus avanços e retrocessos. (Souza, 

2015).  

 

Os alunos, quando incentivados a trabalhar de forma colaborativa na resolução de 

problemas reais e que são de seu interesse, relacionados à sua comunidade, 

realizando pesquisas auto direcionadas, utilizando-se de ferramentas e recursos 

adequados a cada tarefa, sentem-se estimulados em suas reações e relações, o que 

favorece seu crescimento afetivo e cognitivo, despertando sua curiosidade e 

criatividade (Lengel, 2012).   

 

Entretanto, conforme assegura Souza (2015), infelizmente, na maior parte das 

situações o que se vê é a manutenção, ainda, da Educação 2.0, numa perspectiva 

de ensino tradicional, com base em uma metodologia que não abre espaço para a 

participação do aluno e para o uso das tecnologias da informação e comunicação 

dentro do âmbito escolar, que explorem o protagonismo e inovações nos processos 

de aquisição do conhecimento.  

 

Nesse contexto, percebe-se que a geração atual precisa, e quer, aprender de uma 

forma diferente, tendo em vista que sua forma de aquisição das informações é 

distinta da geração anterior, partindo da imagem e do som para então chegar ao 

texto. Fava (2011) destaca que esse intervalo de atenção é um desafio à 

aprendizagem, o que torna muito difícil ao jovem do século XXI sentar e ler um livro 

por horas. É preciso trabalhar o conteúdo na forma como os estudantes dessa 

geração estão acostumados a receber. Essa mudança envolve uma questão cultural 

e o docente precisa compreender esse fato sem achar que poderá mudá-lo ou que 

não é possível ensinar de outra forma. Segundo Souza (2015, p.55), “descobrir e 

compreender esse limite é o ponto fundamental para uma mudança de paradigma e 

para a implementação de um ensino baseado na perspectiva da Educação 3.0”. 

 

No conceito Educação 3.0, as escolas estão em conformidade com o mundo atual, 



31 
 

acompanhando as mudanças e inserindo-as no processo de ensino e aprendizagem 

e nas relações entre os sujeitos envolvidos: professor e aluno (Lengel, 2012). Para 

Fava (2011), isto implica criação de uma prática com base na conectividade e 

colaboração, a partir do uso de ferramentas digitais que permitam a construção do 

conhecimento todos-todos, tirando proveito de opções à disposição na atualidade. 

Na perspectiva de Fava, a sala de aula deve ser um ambiente onde é possível estar 

conectado, criar e buscar soluções para os problemas. Souza (2015, p. 55) completa 

afirmando: "A necessidade de mudança metodológica é um dos desafios para uma 

sólida implementação da Educação 3.0”. 

2.2. Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A seção anterior tratou de descrever a evolução da educação e de relacioná-la à 

evolução da sociedade e trabalho. Diante da necessidade de adequar a educação à 

sociedade atual, sem dúvidas um dos itens afetado é o processo de ensino-

aprendizagem. Nesta seção, serão apresentados os conceitos de ensino 

aprendizagem e a alteração do modelo inicial com o avanço dos recursos 

tecnológicos.  

 

O processo de ensino e de aprendizagem é algo que vem sendo pesquisado há 

bastante tempo. Entender o funcionamento cognitivo dos alunos durante a aquisição 

de novos conteúdos seria a melhor forma para elaborar estratégias pedagógicas. 

Porém, é preciso notar que compreender esse processo está longe de ser uma 

tarefa simples e envolve diversas variáveis, o que leva à criação de diferentes 

métodos e formas de ensino (Braga, 2012).  

 

Houssaye (2000) identificou essa dificuldade e, como proposta, desenvolveu um 

modelo que visa explicar o processo de ensino-aprendizagem. Esse modelo, 

representado por um triângulo, serve como base para diversas áreas. O triângulo é 

composto por três elementos de base e situa-se em um círculo, que significa o 

contexto geográfico. Na Figura 1 está representado esse modelo: 
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Figura 1 - Triângulo Pedagógico de Houssaye 
Fonte: Braga, E. M. (2012). Os elementos do processo de ensino-aprendizagem: Da sala de aula à 
educação mediada pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDICs). Revista 
Vozes dos Vales: Publicações Acadêmicas. (p.3) – Recuperado de 
http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar 
 

Para o autor (Braga, 2012), o triângulo pedagógico apresenta três possíveis relações 

entre seus elementos: ensinar, aprender e formar.   

 

Na perspectiva do autor, a relação ensinar refere-se à didática, enquanto formar 

refere-se às elaborações pedagógicas, e aprender relaciona-se com as estratégias 

de aprendizagem. Nesse sentido alterar o processo requer alterar a pedagogia.  

 

Sobre os pontos ensinar, formar e aprender, o autor destaca que, no campo ensinar, 

são apresentadas as teorias bases para o aluno, as orientações e a pedagogia do 

programa. No campo formar, são trabalhados o ambiente e a transmissão de valores 

e por último, no campo aprender, são trabalhadas a metacognição, os conflitos sócio 

cognitivos, a situação problema, a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) e a 

explicitação. Fica explícito que para conhecer o processo de ensino aprendizagem 

faz-se necessário estudar essas relações, considerando as particularidades de cada 

uma (Braga, 2012).  

 

Com base ainda nesta definição, Houssaye (1998) faz referência ao processo de 

mediação, em que o campo ensinar é de responsabilidade do professor, que busca 

integrar o aluno ao processo formar. Nesse âmbito o educador interfere como 

organizador e precisa garantir a situação de aprendizagem, ou seja, ele precisa 
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estar preparado para aplicar as técnicas de aprendizagem. A Figura 2 ilustra as 

relações propostas por Houssaye (2000). 

 

Figura 2 - Triângulo pedagógico x Relação entre elementos 
Fonte: Braga, E. M. (2012). Os elementos do processo de ensino-aprendizagem: Da sala de aula à 
educação mediada pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDICs). Revista 
Vozes dos Vales: Publicações Acadêmicas. 2010 (p.3) – Recuperado de 
http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar. 

 

O aluno, no triângulo, é aquele que aprende. Ele é o elemento do triângulo, pois as 

estratégias pedagógicas são voltadas para ele. O desafio do educador é trabalhar as 

atividades em um nível acima das capacidades do aluno, caracterizando o que 

Vygotski (1989) define como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Este 

conceito, segundo o autor, apresenta-se em dois níveis de desenvolvimento mental: 

1) Nível desenvolvimento real 2) Nível desenvolvimento Proximal. Para Vygotski 

(1989) o primeiro nível determina solução independente dos problemas, já o 

segundo nível determina a solução de acordo com os problemas, geralmente por 

meio de orientação de um adulto ou colaborador.  

 

Desta forma, evidencia-se que o desequilíbrio entre as representações (Antiga e 

Nova) é fundamental para o processo de aprendizagem. O desequilíbrio por sua vez, 

provoca conflitos no aprendiz, que vai buscar resolvê-los na busca do equilíbrio. 

 

Braga (2005) apresenta que na perspectiva cognitiva, os conflitos podem ser a 

causa das dificuldades de aprendizagem; desta forma, a resolução de conflitos 

cognitivos e afetivos torna-se fundamental para o desenvolvimento da criança. Para 

Bak (2002) a origem das dificuldades de aprendizagem nas crianças pode estar 

relacionada com outros diversos aspectos como: Aspectos cognitivos, aspectos 

biofisiológicos, aspectos afetivos, ou aspectos sociais. O autor acrescenta que 
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mediar todos estes aspectos faz parte do papel do educador.  

 

A autonomia do aprendiz é abordada por teóricos como um objetivo da educação. 

No sentido de autonomia, Régnier (2000) afirma que o desenvolvimento da 

autonomia do ser humano o faz imaginar ser capaz de ser o seu próprio educador. 

Segundo Freire (1996) o educador tem dois objetivos: ensinar o conteúdo e ensinar 

como aprender. Neste sentido, Freire destaca os conhecimentos que o aprendiz 

possui, enquanto sujeito social e histórico.  

 

A autoavaliação faz parte do processo de autonomia, pois é um processo cognitivo 

que o indivíduo utiliza para se conhecer melhor e assim controlar sua ação e 

melhorar a eficácia na execução de uma tarefa. Isto remete ao conceito de 

metacognição, ou seja, tomar consciência da experiência cognitiva e dos 

conhecimentos adquiridos (Felavell, 1985).  

 

O educador, formador ou mediador representa a figura do professor no triângulo. 

Para Braga (2012) citando Bruner (1983), o interlocutor é o mediador, o que tem a 

capacidade de criar estruturas de ordem superior, que efetivamente substituem e 

dão mais poder às estruturas conceituais já adquiridas, conduzindo a aprendizagens 

superiores. Estas aprendizagens superiores permitem um grau de liberdade superior 

à interpretação das coisas do ambiente e o controle da ação.  

 

Para Vygotski (1989), o mediador só pode receber tal nomeação quando é capaz de 

oferecer estímulos aos aprendizes a partir de experiências que levem à construção 

de novos conhecimentos. O autor destaca que o mediador pode ser adulto, criança 

ou mesmo o ambiente. Para o autor, sendo o homem sujeito de conhecimento, ele 

não possui acesso direto aos objetivos, mas sim acesso mediado por recortes do 

real, porém operados pelos sistemas simbólicos que ele possui (Braga, 2012). 

 

Seguindo a abordagem de Vergnaud (1990), o mediador é que tem o trabalho de 

definir as situações, deixar claros os objetivos e atuar como facilitador em uma 

determinada situação. O aluno desenvolve seu leque de esquemas e 

representações com ajuda do mediador. Isto pode ocorrer em forma de atividade, 

controle do comportamento entre outros. (Braga, 2012)  
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Para Vergnaud (1990) o ato de mediar é complexo e precisa realizar tais 

considerações, como: a situação, os objetivos e outros itens. Braga (2009) destaca 

com base neste contexto o mediador como um suporte didático virtual. No entanto 

Braga (2012, p. 8) destaca que “para isso, ele deve ser capaz de oferecer alguns 

estímulos para que o aprendiz possa elaborar a partir da experiência, construindo 

novos conhecimentos e novos conceitos.”.  

 

Desta forma, a educação é um sistema que evolui na interação entre dois indivíduos 

e de um indivíduo com o mundo e a cultura na qual está inserido. É a partir da 

interação e da troca que a aprendizagem torna-se possível (Braga, 2012). 

2.3 Modelo Sala de aula Invertida  

 

Após a fundamentação teórica exposta até aqui, percebe-se que o trabalho, a 

sociedade e a educação evoluíram durante as últimas gerações. Junto a esta 

evolução surge outra vertente que tem contribuído de forma considerável para novas 

possibilidades no ensino, que são os avanços tecnológicos.  Kenski (2007) destaca 

que após a expansão das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 

diversas mudanças ocorreram nas formas de ensinar e de aprender.  Desta forma, 

surgem novos modelos de ensino como alternativa ao ensino tradicional, praticado 

há anos: o ensino a distância, a metodologia sala de aula invertida e etc. Assim, a 

próxima seção apresenta o modelo sala de aula invertida, sua história e 

características. 

 

O modelo sala de aula invertida e a discussão sobre a sua utilização não são 

recentes. Eric Mazur foi responsável pelos primeiros estudos na universidade de 

Harvard, nos anos 90. Uma de suas afirmativas à época foi “o computador em breve 

será parte integral da educação” (Mazur, 1991).  

 

No ano de 2000, Lage, Platt e Treglia (2000), apresentaram trabalhos positivos 

utilizando esse método. Os autores utilizaram o método em disciplinas de introdução 

à economia e o método foi denominado inverted classroom.   
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Salman Khan, no ano de 2004, iniciou a gravação de vídeos a pedido de sua prima. 

Após os primeiros vídeos, Salman acatou o pedido de sua prima e continuou 

produzindo os materiais. Na atualidade, a Khan Academy (www.khanacademy.org) é 

uma entidade sem fins lucrativos que disponibiliza mais de quatro mil vídeo-aulas 

para jovens e adultos dos mais variados assuntos, como por exemplo, Matemática, 

Biologia, Química, Física, Finanças e Histórias (em Inglês).  

 

Em 2007 Strayer apresentou em sua tese de doutorado um experimento, nos cursos 

de nível superior, na universidade de Midwestern Christian Liberal Arts. Os dados 

foram coletados em 2004. O estudo concluiu que os alunos sentiram inovação com 

relação às aulas tradicionais, no entanto, afirmaram que em alguns pontos, 

sentiram-se perdidos com o novo método.  

 

Em 2008, dois professores de Química (Aaron Sams e Jonathan Bergmann) da 

Woodland Park High School, criaram um projeto que pretendia atender aos alunos 

que, por algum motivo, faltaram às aulas. Passaram então a gravar vídeos dos 

conteúdos ministrados em sala de aula e a postar este material para que os 

ausentes pudessem acompanhar o conteúdo. Entretanto, para surpresa dos 

professores, não só os ausentes, mas todos os alunos passaram a acessar o 

material publicado. Este material serviu como reforço de estudo. Esses professores 

perceberam então uma oportunidade em remodelar e propor tais alterações no 

processo de ensino-aprendizagem. Esse novo modelo foi batizado de Flipped 

Classroom. A partir daí, a disseminação deste conceito tem sido motivo de esforços 

de muitos autores na educação nos Estados Unidos. Inclusive, foi criada uma 

organização para alinhar aos objetivos, denominada Flipped Learning Network 

(www.flippedlearning.org).  A historia da sala de aula invertida é descrita em diversos 

artigos e para este estudo o trabalho dos autores Trevilin, Pereira e Neto (2013) 

serviu como referência.  

 

Esta metodologia é uma modalidade de e-learning em que o conteúdo e as 

instruções são disponibilizados on-line para o aluno que deve estudá-los antes do 

encontro presencial, em sala de aula. O ato do encontro, seguindo esta metodologia, 

passa a ser o local para trabalhar os conteúdos já vistos (ambiente on-line), realizan-

do atividades práticas como resolução de problemas, discussão em grupo, 
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laboratórios, etc. A inversão ocorre no sentido de que, no ensino tradicional a sala 

de aula é o local em que o professor utiliza para transmitir informação para o aluno e 

após a aula, este realiza uma atividade de avaliação para certificar que o conteúdo 

foi assimilado. Na abordagem da sala de aula invertida a sala se torna lugar de 

aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. O 

professor trabalha as dificuldades dos alunos, em vez de apresentar o conteúdo 

básico da disciplina (Educause, 2012; Valente, 2014).  

 

O Flipped Classroom Filed Guide (http://www0.sun.ac.za/ctl/wp-

content/uploads/2015/10/Flipped-Classroom-Field-Guide.pdf.), que tem compilado as 

melhores práticas para aplicação da sala de aula invertida, descreve regras básicas 

para realizar a inversão de uma sala de aula, como:  

 As atividades desenvolvidas em sala de aula devem envolver quantidade 

significativa de questionamento, resolução de problemas e de outras 

atividades de aprendizagem ativa, tornando o aluno obrigado a recuperar, 

aplicar e ampliar o material visto no ambiente on-line;  

 Os retornos devem acontecer aos alunos, preferencialmente de forma 

imediata, após as atividades presenciais.  

 Os alunos devem ser incentivados a participar das atividades on-line e das 

presenciais, sendo que elas são computadas na avaliação formal do aluno, 

ou seja, valem nota;  

 O planejamento da sala de aula invertida é fundamental. Por isso, o material 

utilizado no formato on-line e os ambientes de aprendizagem em sala de aula 

devem ser altamente estruturados e bem planejados. 

 

A inversão da sala de aula não é novidade para professores de disciplinas no âmbito 

das Ciências Humanas. Em geral, nestas disciplinas os alunos devem ler e estudar o 

material disponibilizado pelo professor (Literatura, Filosofia, entre outros assuntos) 

antes da aula e, em classe, ocorre a discussão dos temas. Entretanto, nas 

disciplinas de Ciências Exatas, apresentam-se dificuldades na inversão, pois nestas 

disciplinas a sala de aula é usada para passar o conhecimento já acumulado. 

(Valente, 2014).  
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O Flipped Classroom Field Guide discorre sobre diversos exemplos deste modelo 

desenvolvido em diferentes universidades, a maioria delas na área das ciências 

exatas, uma vez que nesta área é que de fato ocorre a dificuldade na inversão. Em 

todas as experiências, as principais diferenças ocorreram nos recursos utilizados e 

no tipo de material adotado pelo professor como vídeo previamente gravado ou 

mesmo materiais encontrados na internet e selecionados pelo professor. No 

encontro presencial, o objetivo com os alunos torna-se trabalhar para a resolução de 

problemas, individualmente ou em grupo. O foco é também a realização de 

atividades práticas, discussão do material e das dúvidas sobre assuntos que não 

foram compreendidos pelos alunos. (Valente, 2014). Destas experiências apontadas 

pela organização, existem dois casos distintos na universidade do MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) e Harvard University.  

 

O MIT criou um projeto denominado TEAL/Studio Physics, cujo responsável é o 

professor John Belcher (2001). Nesse projeto, as salas de aula tradicionais foram 

transformadas em estudos de física, por meio da metodologia de ensino com base 

no “Technology Enabled Active Learning” (TEAL). Esta abordagem foi adotada nas 

disciplinas introdutórias de física: Introductory Mechanics e Electricity and 

Magnetism, ministradas para todos os alunos que ingressam no MIT (Cerca de 

1.000 por ano). A Figura 3 apresenta a organização da sala no projeto TEAL/Estúdio 

de física. No projeto são duas salas, uma para cada disciplina, tendo 3.000 metros 

quadrados cada sala de aula. No centro da sala existe uma estação de trabalho para 

o instrutor que é cercado por 13 mesas redondas. Nas mesas sentam-se três grupos 

de três alunos e para cada grupo existe um computador para exibir slides das aulas, 

acessar informações e coletar dados de experimentos (Valente, 2014). 
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Figura 3 - Sala de aula do Teal/Estúdio de física 
Fonte: Valente, J. A. (2014). Blended Learning e as mudanças no Ensino Superior: a proposta da sala 
de aula invertida. Educar em Revista, [S.l., p. 89]. Recuperado de 
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/educar/article/view/38645>.  

 

A formação dos grupos ocorre com alunos de diferentes níveis de conhecimento. O 

aluno deve estudar o material proposto pelo professor como apoio e responder, via 

plataforma on-line, questões disponibilizadas. Isto tudo antes da aula. No período da 

aula o professor utiliza 20 minutos para apresentação do material e intercala esta 

apresentação com questões para discussão, visualizações e exercícios de lápis e 

papel. Simulações animadas são utilizadas por parte dos alunos e estas ajudam 

visualizar conceitos, facilitando a realização dos experimentos em grupos. O 

computador surge como auxílio na aquisição e análise dos dados. Periodicamente o 

professor realiza perguntas sobre conceitos e os alunos respondem pelo sistema de 

resposta interativo (Valente, 2014).  

 

Harvard introduziu o método denominado Peer Intrusction (PI). Este método foi 

desenvolvimento pelo professor Eric Mazur. O PI tem como objetivo prover material 

de apoio de maneira que o aluno estude o conteúdo antes mesmo de frequentar a 

aula. Tendo como base o material estudado, o aluno responde questões via sistema 

LMS (Learning Managemnet System). O professor fica responsável por, antes de 

lecionar, validar as questões e identificar as mais problemáticas, devendo trabalha-

las em sala de aula. No ato do encontro (Aula), as discussões são intercaladas com 

objetivo de expor, na sua totalidade, as dificuldades encontradas pelos alunos. Os 

testes são aplicados por meio de sistema de resposta interativa. Caso uma grande 
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porcentagem de alunos da classe (entre 30% e 65%) responder de forma incorreta, 

então os pequenos grupos ficam responsáveis por discutir essa questão. Já os 

instrutores circulam pela classe para promover discussões produtivas. São em 

média de dois a três minutos discutindo as respostas com objetivo de chegar a um 

consenso sobre a melhor resposta. O aluno é obrigado, nesse processo, a pensar 

no desenvolvimento de argumentos e permite a avaliação, por parte do professor e 

aluno, o nível de compreensão dos conceitos. Finalizada a discussão os alunos 

retomam a questão conceitual novamente e o instrutor apresenta aos alunos a 

resposta correta e complementando com outras questões, se necessário. Este ciclo 

se repete por diversos temas, sendo cada ciclo aproximadamente de 13-15 minutos 

(Valente, 2014).  

 

Em ambos os casos (MIT / Havard) os resultados obtidos foram satisfatórios e a 

partir destes projetos outras disciplinas foram inseridas no modelo, que tem 

influenciado diversas instituições de ensino. Na próxima sessão será descrito o 

sistema KLS, que tem como base, em uma de suas etapas, o sistema sala de aula 

invertida, descrito nesta sessão. 

2.4 Sistema KLS - Kroton Learning System 

 

O projeto do Kroton Learning System (KLS) é utilizado como modelo acadêmico pelo 

Grupo kroton há bastante tempo. Esse sistema teve início pelo fato de existirem 

diversas marcas (Pitágoras, Unopar, Anhaguera, Ined e etc;) no grupo para 

centralizar as informações de todas as instituições. A primeira versão do projeto 

(KLS 1.0) iniciou-se em 2012. Neste cenário, o professor tem a possibilidade de 

postar os documentos, aulas e/ou atividades para os alunos. 

 

Entretanto, os avanços ocorridos na sociedade e na tecnologia e a detecção por 

parte dos diretores de lacunas no projeto KLS 1.0 levaram à criação do KLS 2.0. 

 

Este sistema tem como objetivo principal atender aos novos desafios da Educação 

Superior, sobretudo no que diz respeito às instituições do grupo. A proposta é de um 

sistema de ensino inovador, que possibilita planejar e disseminar um modelo 

acadêmico único, o KLS 2.0, que está pautado em três grandes alicerces: promoção 
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da empregabilidade dos alunos, foco em qualidade e inovação e oferta em escala 

(http://relatoweb.com.br/kroton/14/pt/modelo-academico.html.) 

 

Buscando garantir a operacionalização e a entrega do sistema a todas as 

instituições pertencentes ao grupo, o sistema KLS 2.0 teve como base a ferramenta 

de planejamento PDCA (Plan-Do-Check-Adjust). Neste sentido o sistema dividiu 

cada atividade para um determinado fim, para que na execução de todos os passos 

o sistema funcione com eficácia. Desta forma, nos próximos parágrafos será descrita 

cada funcionalidade do modelo adaptado PDCA para o KLS. 

 Planejamento (Plan) 

Nesta etapa ocorre a definição e organização dos conteúdos que devem constar nas 

matrizes curriculares dos cursos (Graduação) oferecidos pela Instituição. Em busca 

de sistematizar a construção das matrizes, utilizou-se como base outra fermentada 

da área da administração, entretanto adaptada ao meio acadêmico – o Balance 

Scorecard (BSC).  

 

Na primeira etapa do BSC (no KLS) é realizada a definição do perfil desejado para o 

egresso, considerando as diversas áreas de atuação desse profissional. 

Posteriormente, são elencadas as competências essenciais necessárias para uma 

atuação responsável e competente, para cada uma das áreas. Essas competências 

são definidas em função das demandas efetivas do mercado de trabalho e de 

exigências regulatórias. Nesse sentido, esta etapa tem como objetivo aumentar os 

índices de empregabilidade dos alunos, integrando o modelo acadêmico (KLS) ao 

mundo profissional.  

 

Para isso, buscam-se como bases, empresas, carreiras públicas e empreendedores, 

que fornecem informações ao grupo com o objetivo de identificar qual o perfil dos 

profissionais que precisam ser formados para atender as reais necessidades do 

mercado. De forma a manter estas informações atualizadas, existe o canal conecta, 

que é uma plataforma de empregabilidade para os alunos e ex-alunos. Nessa 

plataforma, as empresas podem incluir as qualificações desejadas, permitindo que o 

modelo acadêmico seja constantemente atualizado.  
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Assim, uma disciplina agora passa ser definida como um conjunto de competências. 

Para atender e garantir o desenvolvimento dessas competências, o modelo conta 

com técnicas que orientam a entrega de produtos e determinam a escolha dos 

conteúdos. 

 Disponibilização (Do) 

Esta etapa é separada em dois processos: a elaboração e a produção de materiais 

didáticos baseados no BSC Acadêmico.  

 

Todos os materiais didáticos do KLS 2.0 têm como base o conceito da aula-modelo, 

que está suportada no uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e no 

conceito de Flipped classroom – ou sala de aula invertida. Nesse sistema, objetiva-

se três tempos didáticos: pré-aula, aula e pós-aula, pensados para promover 

interação, aprendizado coletivo e uso dos saberes (saber, fazer, ser e conviver) por 

meio da problematização e da imersão em situações concretas da realidade 

profissional. 

 

Os materiais didáticos – web aulas, livro didático digital, vídeos e planos de aula – 

são pensados e construídos para promover interesse, interação e aprendizado 

efetivo, criando um ambiente para que o aluno assuma o centro do processo de 

ensino-aprendizagem, ao possibilitar a quebra do paradigma da aula expositiva e 

posicionar o professor como guia e mediador do desenvolvimento dos alunos. 

 Distribuição (Check) 

Nessa etapa, visa-se garantir a entrega adequada para todas as modalidades de 

atuação no Ensino Superior, ou seja, no ensino presencial, a distância 

semipresencial, a distância 100% on-line ou a distância Blended Learning. O KLS 

2.0 entrega o mesmo BSC acadêmico, com foco nas mesmas competências e com 

os mesmos requisitos de qualidade e direcionamento para a empregabilidade, 

respeitando as características, o papel do docente e o uso de tecnologias 

associadas a cada modalidade. 

 Avaliação (Adjust) 
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Esta etapa não abrange só a avaliação da aprendizagem, mas também realiza o 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, com caráter formativo. É 

concebida como diagnóstica, contínua, inclusiva e processual. A proposta é permitir 

que o aluno avalie seu progresso. Além disso, possibilita que o professor conheça 

individualmente o desenvolvimento e as dificuldades de cada um em relação aos 

conteúdos. 

 

No KLS 2.0, o desempenho do aluno é um instrumento de valorização da 

aprendizagem. O objetivo é dar aos estudantes a oportunidade de realizar atividades 

diagnósticas, avaliativas e de aprofundamento adequadas aos conteúdos que 

compõem as competências a serem desenvolvidas, sempre considerando o 

exercício profissional.  

 

Além de avaliar o desempenho dos alunos de forma contínua, a Kroton analisa os 

resultados das auto avaliações anuais e das avaliações externas (avaliação de 

curso, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade e Conceito 

Preliminar de Curso - CPC), como forma de revisar os seus BSCs Acadêmicos e 

toda a cadeia de elaboração, produção, distribuição e avaliação, visando melhorar a 

formação dos alunos e garantir resultados acadêmicos e regulatórios adequados. 

2.5 Contribuição do Referencial Teórico para a pesquisa de campo 

 

Concluindo, o Referencial Teórico desta pesquisa buscou explicar as relações entre 

os elementos a serem estudados sob o ponto de vista de vários autores. Foram 

descritas a evolução do trabalho, da sociedade e da educação, bem como os 

processos de ensino e aprendizagem, modelo de ensino, por meio da abordagem 

sala de aula invertida, e o sistema Kroton Learning System (KLS). Procurou-se 

contextualizar a necessidade da sala de aula invertida na sociedade atual, 

compreendendo-se, entretanto, que a implantação desse sistema não se trata tarefa 

simples.  

 

Observa-se que o tema educação 3.0 e sala de aula invertida vem sendo discutido  

há bastante tempo na literatura e existe, de certo modo, um consenso entre os 

autores sobre as reais possibilidades e necessidade desse modelo para a sociedade 
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atual. Trabalhos expressivos sobre os temas são: Mazur (1991), Lage, Platt e Treglia 

(2000), Strayer (2007), Tapscott (2010), Fava (2011), Lengel (2012), Educause, 

(2012), Flipped Classroom Filed Guide, Trevilin, Pereira e Neto (2013), Valente 

(1999, 2014), Souza (2015). Os trabalhos desses autores contribuíram para 

entender o conceito, desafios e possibilidades da sala de aula invertida.  

 

Para auxílio na construção dos instrumentos de coleta e análise de dados que visam 

a responder aos objetivos propostos para esta pesquisa, foram definidos os autores 

Fava (2011), Valente (1999, 2014) e os trabalhos do Educause (2012) e Flipped 

Classroom Filed Guide. Dessa forma esses autores constituem-se no marco teórico 

desta pesquisa e são os norteadores para as etapas da coleta de dados e da análise 

de resultados. 

 

  



45 
 

3 Metodologia 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo. 

Estes se referem à caracterização da pesquisa, quanto aos fins e quanto aos meios, 

à definição da população e unidade de observação e análise, instrumentos utilizados 

para coleta de dados, e, finalmente, à estratégia de análise de dados. 

3.1 Caracterização da Pesquisa  

 

Quanto aos fins, Vergara (2004, p.46) pressupõe que é possível classificar a 

pesquisa em seis grandes grupos: “exploratória; descritiva; explicativa; 

metodológica; aplicada; intervencionista”. Assim, esta pesquisa utilizou a 

classificação descritiva, pois, como afirma Gil (2002, p. 42), "as pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis".  

 

Quanto aos meios, Vergara (2004, p.46-47), apresenta nove classificações: 

“pesquisa de campo; pesquisa de laboratório; documental; bibliográfica; 

experimental; ex post facto; participante; pesquisa-ação; estudo de caso”. Para esta 

pesquisa foi utilizado o estudo de caso, tendo em vista que o objeto de estudo foi 

uma instituição do ensino superior (IES) privado em Belo Horizonte localizada na 

região de Venda Nova, Minas Gerais. Conforme afirma Vergara (2004, p.49), o 

estudo de caso “é o circunscrito a uma ou poucas unidades [...]”. 

 

Para caracterização do perfil dos envolvidos no processo sala de aula invertida, 

utilizou-se a abordagem quantitativa, por meio de questionário. A abordagem 

quantitativa foi definida por permitir a quantificação das informações, bem como 

análises e classificação.   

 

Para maior aprofundamento em questões pertinentes à pesquisa, foi utilizada a 

abordagem qualitativa, por meio do método observação participante, uma vez que o 

autor da pesquisa está inserido no processo como docente, e roteiro de entrevista 

com os demais professores envolvidos. 
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3.2 Unidade de análise e observação / População e amostra 

 

A unidade de análise foi a Faculdade Pitágoras, unidade Venda Nova. Esta 

faculdade pertence ao grupo educacional Kroton, que atualmente é considerado o 

maior grupo educacional do mundo, após fusão com a instituição Anhanguera, em 

2012. A Faculdade Pitágoras está localizada em Belo Horizonte, região de Venda 

Nova. Atualmente conta com mais de 2000 discentes nos cursos de graduação na 

modalidade tecnólogo ou bacharel. Existem também cursos de pós-graduação (Lato 

sensu) e idiomas.   

 

A unidade de observação foram os alunos dos cursos de graduação e professores 

que participam da metodologia sala de aula invertida. 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.164), a coleta dos dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. O processo de 

coleta de dados foi divido em fases: fase da pesquisa quantitativa, observação 

participante e entrevistas. 

 

Na primeira fase, foi aplicado um questionário com questões quantitativas aos 

alunos de diversos cursos de graduação. Não foi realizada distinção entre curso 

bacharel e/ou tecnólogo, tendo em vista que os dois participam das mesmas regras 

no processo de inversão da sala de aula. Para seleção dos alunos, o critério adotado 

foi apenas os que participam da aula institucional da Faculdade, por meio da sala de 

aula invertida, pois os alunos que não estão envolvidos neste projeto não fazem 

parte do escopo da pesquisa, tornando desnecessárias suas respostas.  Não foi 

levado em consideração o período atual do estudante no curso, entretanto esta é 

uma variável do questionário para fins de esclarecimentos nos resultados, se 

necessário. O questionário foi divido em duas partes: a primeira tem como objetivo 

caracterizar o perfil do aluno envolvido, as vantagens e dificuldades no processo 

sala de aula invertida (Perguntas de 1 a 12). A segunda parte o questionário aborda 



47 
 

questões com relação ao projeto KLS, e visa identificar o grau de envolvimento dos 

alunos. Para isto foram propostas 16 perguntas fechadas e parte destas perguntas 

(13 a 22) utilizou-se a técnica por meio de escala likert. Esta é uma escala composta 

por um conjunto de itens sobre os quais os sujeitos da pesquisa devem manifestar o 

seu grau de concordância, desde nunca (nível 1), até ao Sempre (nível 5, 7 ou 11). 

No caso desta pesquisa, o nível foi até 5. Mede-se a atitude do sujeito somando, ou 

calculando a média, do nível selecionado para cada item.  Para não expor os 

candidatos participantes não foram solicitados os nomes dos envolvidos. O tamanho 

da população desta pesquisa foi de 508 alunos, separados em 10 turmas, com 

média de 50,8 alunos por turma. 

 

O questionário foi disponibilizado em dois formatos, impresso e Google Forms, e foi 

aplicado na própria faculdade, em horário da aula. O Google Forms é uma 

ferramenta disponibilizada pelo Google por meio da qual é possível criar 

questionários e enviar para uma lista de e-mails e/ou acessar por meio do link. Neste 

cenário, os dados são tabulados através das ferramentas do próprio Google e são 

entregues ao criador da pesquisa em forma de gráficos e/ou em planilha. A definição 

pelos dois métodos (Impresso x Google Forms) foi adotada tendo em vista que nem 

todos os cursos participantes da pesquisa são de natureza tecnológica e também 

por criar uma alternativa para o professor responsável pela aplicação. Os 

professores envolvidos foram contatados para a aplicação deste questionário. 

 

Na segunda fase, optou-se por utilizar uma abordagem qualitativa, utilizando o 

método observação participante. Neste caso o autor da pesquisa atua na instituição 

em questão como docente, participando do processo da pesquisa. Neste sentido 

avaliou, com lentes científicas, percepções pertinentes aos objetivos da pesquisa. 

Segundo Vergara (2004) na observação participante o pesquisador se engaja na 

situação sendo um ator ou espectador interativo. 

 

A terceira e última fase da coleta ocorreu por meio de entrevistas com os demais 

professores envolvidos no processo. Estas entrevistas surgem como fundamentais 

no processo e teve como objetivo sanar eventuais percepções equivocadas no 

processo de observação participante, consolidando um resultado o mais próximo 

possível da realidade. A entrevista foi composta por 12 perguntas no formato aberto. 
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Dados pessoais dos professores não foram coletados, pois estes não fazem parte 

do escopo desta pesquisa. As entrevistas foram agendadas com os professores 

envolvidos, de acordo com a necessidade do entrevistado, com objetivo de não 

interferir em suas tarefas diárias. 

3.4 Técnica de análise dos dados 

 

Para análise dos dados, no questionário quantitativo, utilizou-se, em parte, o próprio 

sistema do Google, que gera gráficos simples. Entretanto, em casos em que surgiu a 

necessidade de explorar o que o google não informa, foram utilizados os softwares 

Excel e SPSS na versão 18, para realização dos cálculos estatísticos. Todos os 

dados, tanto do google quanto do SPSS foram exibidos em formato de gráficos e/ou 

tabelas na etapa de apresentação dos resultados. 

 

Já na abordagem qualitativa, foram confrontadas as deduções do professor 

envolvido no processo de observação participante com as respostas das entrevistas 

dos demais professores, na etapa da entrevista. Este confronto de ideia 

(Observação participante x Roteiro de entrevista) tem como objetivo apresentar um 

resultado sem interferência do professor inserido na observação participante. A 

Tabela 3 sintetiza a metodologia descrita, relacionando-a aos autores utilizados para 

construção do instrumento de coleta de dados. 
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Tabela 4  

Síntese da Metodologia 
 

Objetivos Autores 
Técnica de 
coleta de 
dados 

Técnica de 
análise dos 
dados 

Descrever/caracterizar a 
metodologia sala de aula 
invertida 

 
Mazur (1991), Lage, Platt e Treglia 
(2000), Strayer (2007), Tapscott 
(2010), Fava (2011), Educause, 
(2012), Flipped Classroom Filed 
Guide, Trevilin, Pereira e Neto (2013), 
Valente (1999, 2014) 

Pesquisa 
bibliográfica 

Referencial 
teórico 

Caracterizar o perfil dos 
sujeitos (Aluno) envolvidos 
na pesquisa. 

 
Valente (1999, 2014) 
Fava(2011), 
Educause (2012) 
Flipped Classroom Filed Guide 

Pesquisa de 
Campo 

Questionário 
Apêndice A 
(Questões 1 
a 12) 

 
Identificar o grau de 
envolvimento dos sujeitos 
(Aluno / Professor) no 
processo da sala de aula 
invertida 
 

 
Valente (1999, 2014) 
Fava(2011), 
Educause (2012) 
Flipped Classroom Filed Guide 

Pesquisa de 
campo 

Questionário 
Apêndice A 
(Questões13 
a 28) e B 
(Questões 1 
a 14) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

3.5 Aplicação da Pesquisa  

 

A pesquisa ocorreu nos meses de Novembro e Dezembro de 2015, no local de 

funcionamento da Faculdade. No mês de novembro, entre os dias 13 e 19 foram 

aplicados os questionários aos alunos. A estratégia adotada inicialmente foi de uma 

turma por dia (da semana), durante as duas semanas, totalizando 10 turmas. 

Entretanto, com a disponibilidade dos professores envolvidos foi possível realizar 

mais de uma turma por dia, reduzindo o tempo inicial previsto de duas semanas. A 

aplicação foi realizada em sala de aula e teve duração de aproximadamente 30 

minutos por turma. 

 

Em dezembro foram realizadas as pesquisas com os professores participantes das 

disciplinas no modelo sala de aula invertida. O agendamento ocorreu de acordo com 

a necessidade do professor na própria faculdade, tendo em vista que o mês de 

dezembro é ocioso para os professores após o período de aula. 
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4 Apresentação, Análise, Interpretação e Discussão dos Resultados 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar, analisar e discutir os dados desta pesquisa 

tendo como base os objetivos propostos no capítulo da introdução. 

4.1. Apresentação dos Resultados 

 

Inicialmente são apresentados os dados gerais da pesquisa, como o 

dimensionamento da amostra e a estratégia da tabulação dos dados da entrevista 

qualitativa. Nas subseções seção deste capítulo (4.1.1.1, 4.1.2, 4.1.3) faz-se um 

paralelo com os objetivos da pesquisa, apresentando-se: a descrição da 

metodologia sala de aula invertida, a caracterização (Perfil) dos sujeitos envolvidos, 

por último, o grau de envolvimento de alunos e professores. Na última seção (4.2), 

apresentam-se os resultados a luz do objetivo geral da pesquisa.  

 

O questionário quantitativo foi aplicado a 305 alunos da Faculdade. No entanto, foi 

necessário descartar 36 questionários, pois os mesmos não foram preenchidos de 

maneira correta, impossibilitando sua análise. Com base no cálculo estatístico, para 

uma amostra com uma população total de 508 alunos, com objetivo em obter a 

margem de 5% de erro, precisa-se de, no mínimo, 225 alunos. A presente pesquisa 

obteve 269 respostas validadas (305 menos os 36 descartados), superando o limite 

necessário para utilização desta margem, logo, obtendo 95% de confiança. A tabela 

5 apresenta os dados do dimensionamento da amostra: 

 

Tabela 5 
Dimensionamento Amostra 
 

Dimensionamento da Amostra 

Confiança: 95% 

Margem de Erro 5% 

Tamanho da População 508 

Tamanho Amostra 225 

Amostra Pesquisa 269 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os dados, conforme previstos na metodologia, foram coletados em 10 turmas entre 

os turnos manhã e noite. As disciplinas para aplicação da metodologia foram 

definidas pelo grupo educacional, não tendo interferência do pesquisador. A Tabela 

6 detalha a coleta dos dados apresentando: turmas, quantidade de aluno, 

quantidade de respostas, data da aplicação e questionários anulados. 

 
Tabela 6 
Distribuição da coleta de dados por turma 
 

 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Para o questionário qualitativo, foram entrevistados oito professores. Para identificá-

los foram atribuídas letras a cada um, de A até H, visto que não foram coletados 

dados pessoais dos professores. Foi solicitado o nome da disciplina lecionada para 

fins de esclarecimentos, se necessário. A Tabela 7 apresenta os dados: 

Tabela 7 
Relação da coleta de dados no questionário qualitativo 
 

  

Fonte: dados da pesquisa. 

N Turmas Alunos Professor Respostas Aplicação Anulados

1 Engenharia Produção (Noite) 51 Paulo Rodriges Milhorato 33 13/nov 3

2 Rede de Computadores (Noite) 46 Paulo Rodriges Milhorato 37 11/nov 2

3 Engenharia Cívil (Noite) 45 Roberto Nunes 30 13/nov 3

4 Engenharia Mecânica (Noite) 28 Roberto Nunes 22 12/nov 1

5 Engenharia Elétrica (Noite) 50 Roberto Nunes 29 16/nov 2

6 Engenharia Mista (Manha) 22 Paulo Rodriges Milhorato 12 13/nov 0

7 Recursos Humano (Noite) 60 Miguel Oliveira 29 12/nov 8

8 Administração (Manhã) 86 Marco Medeiros 59 13/nov 11

9 Administração (noite) 60 Andre Badaró 22 19/nov 2

10 Logística (Noite) 60 André Badaró 32 18/nov 4

Total Alunos 508

Total Respostas 305

Total Anulados 36

Total Validado 269
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Após a apresentação geral dos dados (Quantitativos x Qualitativos) as próximas 

subseções deste capítulo confrontarão os objetivos específicos da pesquisa com os 

dados obtidos.  

4.1.1. Descrever/caracterizar a metodologia sala de aula invertida 

 

O projeto KLS (Kroton Learning System 2.0) foi implantado no grupo educacional 

Kroton no início do segundo semestre de 2015. Este projeto visa melhor 

acompanhamento e aproveitamento dos alunos e instituição no que diz respeito aos 

conteúdos lecionados, lacunas existentes no conhecimento por parte dos alunos e 

melhor direcionamento para o mercado de trabalho. O projeto foi aplicado em todas 

as instituições do grupo, porém apenas em algumas disciplinas nesse primeiro 

momento. Estas disciplinas foram definidas pelo próprio grupo, não tendo 

interferência da faculdade local.   

 

Com intuito em reduzir possível rejeição ao projeto, as turmas ingressantes na 

instituição neste período (2015/2) foram as escolhidas para participar desta primeira 

etapa. Não existe um documento formal da instituição explicando a adoção desta 

estratégia, mas pode-se deduzir que o objetivo foi o de criar um novo ambiente e 

que este novo aluno (Ingressante) tenha contato já com o novo formato, não criando 

comparações com o ensino praticado no modelo anterior. Entretanto, vale ressaltar 

que nem todas as disciplinas oferecidas aos ingressantes foram realizadas no 

formato institucional, porque não havia tempo hábil para criação dos materiais, pela 

curadoria, de todas as disciplinas. O objetivo é aumentar o número de disciplinas de 

forma gradativa nos próximos semestres.  

 

Com relação ao treinamento para os professores, coordenadores e demais 

colaboradores da instituição, este foi realizado por meio de vídeos disponibilizados 

pelo grupo. Estes vídeos foram exibidos no início do semestre, antes do período 

letivo dos alunos. Para os alunos, não existiu um treinamento formal realizado pela 

instituição, sendo o professor responsável por repassar as informações a eles. 

Apesar de inicialmente alguns professores não participarem do projeto (já que ele foi 

implementado, inicialmente, apenas em algumas disciplinas) o treinamento foi 

aplicado a todos. Dessa forma, todos os colaboradores ficaram cientes do projeto.  
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É importante destacar que o projeto KLS não se resume apenas à metodologia sala 

de aula invertida, sendo esta apenas uma parte do projeto. No entanto, esta é a 

parte que interessa ao presente estudo. Desa forma, não foram levadas em 

considerações outras facetas do projeto. Nesse caso, a sala de aula invertida no 

projeto se resume em disponibilizar o material no ambiente on-line, atividades de 

fixação e alinhamento dos alunos e a prova unificada.   

 

Com relação aos materiais e sua disponibilização, todo o material utilizado nas 

disciplinas foi criado por uma curadoria do próprio grupo, não sendo de 

responsabilidade do professor a produção desse material. A disponibilização foi 

realizada pelo próprio portal da faculdade. Desta forma, a Kroton acredita que foi 

possível garantir que o aluno estudasse os conteúdos e competências corretos nas 

disciplinas deste modelo.  

 

Com relação à prova unificada, anteriormente elaborada pelo professor, foi a última 

atividade avaliativa do semestre. Entretanto, com o novo modelo, esta 

responsabilidade passou a ser da própria instituição. Isto foi possível uma vez que o 

material de estudo dos alunos foi fornecido pela instituição; assim criou-se uma 

prova com base nesse material. O nível de cobrança também foi de acordo com a 

instituição, não tendo interferência dos professores. É importante ressaltar que foram 

enviados, em alguns casos, mais de um modelo de prova para definição do 

professor local sobre qual prova deveria ser aplicada.   

 

Na faculdade Venda Nova, unidade de análise desta pesquisa, o novo modelo foi  

aplicado em 10 turmas e em várias disciplinas. Todas as turmas participantes são do 

primeiro e segundo períodos. 

4.1.2. Caracterizar o perfil dos sujeitos (Aluno) envolvidos na pesquisa. 

 

Para atender o objetivo de caracterizar o perfil dos alunos envolvidos nessa 

pesquisa foi aplicado questionário quantitativo, separado em duas partes, sendo a 

primeira com informações sobre o perfil do entrevistado, vantagens e dificuldades no 

processo sala de aula invertida, e a segunda parte, com perguntas visando conhecer 
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o envolvimento do aluno com o projeto KLS. Sendo assim, serão expostos nesta 

seção os dados gerais dos alunos em busca de identificar o perfil dos entrevistados 

nesta pesquisa.  

 

Quanto ao gênero dos entrevistados, a maior parte é do sexo masculino (57%) 

contra 43% do sexo feminino. Embora a quantidade de pessoas do sexo masculino 

seja maior, a discrepância não aparece de forma veemente neste item. Estes dados 

são apresentados na Figura 4: 

 

Figura 4 - Relação da coleta de dados no questionário qualitativo 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Sobre a idade dos entrevistados, dos 269 respondentes a maior parte tem idade 

entre 18 e 24 anos (62%), sendo a segunda maior concentração entre 25 a 29 anos 

(18%), seguida pela idade de 30 a 39 anos (15%) e por último, pessoas com mais de 

39 anos (5%), como mostra a Tabela 5: 

 
Tabela 8  
Distribuição entre faixas etárias 
 

Faixa Etária Quantidade % 

De 18 a 24 anos 166 62% 

De 25 a 29 anos 49 18% 

De 30 a 39 anos 41 15% 

Acima de 39 anos 13 5% 

Total 269 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Masculino; 
154; 57% 

Feminino; 115; 
43% 
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Com relação ao estado civil dos entrevistados, 76,2% são solteiros e 19,3% 

casados. O restante dos entrevistados, 4,5%, é separado entre 

Divorciado/Desquitado/Separado, viúvo e outro. A tabela 9 apresenta os dados: 

 

Tabela 9  
Destruição do estado civil dos entrevistados 
 

Estado Civil Quantidade % 

Solteiro 205 76,2% 

Casado 52 19,3% 

Divorciado/Desquitado/Separado 7 2,6% 

Viúvo 1 0,4% 

Outro 4 1,5% 

Total 269 100% 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Com relação ao ensino médio, talvez este seja o item com maior discrepância na 

pesquisa: 90,3% estudaram o ensino médio em escola pública e apenas 9,7% teve 

outro tipo de formação do ensino médio. A tabela 10 descreve os dados:  

 

 

Tabela 10  
Distribuição do estudo do ensino médio 
 

Estudo Ensino Médio Quantidade % 

Todo em escola pública 243 90,3% 

Maior parte em escola Particular 6 2,2% 

Maior parte em escola particular com bolsa 4 1,5% 

Todo em escola particular com bolsa 1 0,4% 

Maior parte em escola pública  12 4,5% 

Todo em escola particular 3 1,1% 

Total 269 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Já o item bolsa de estudos, dos 269 entrevistados, 199 possuem bolsa de estudo na 

faculdade. Porém, apenas 27 destes 199 são bolsas do tipo integral, ou seja, os 172 

restantes possuem bolsa no formato parcial, tendo o aluno que arcar com parte dos 

vencimentos da mensalidade. Já 70 entrevistados não possuem bolsa de estudo. Os 

dados descritos acima são expostos na Tabela 11:  

 

Tabela 11  
Distribuição de bolsa de estudo 
 

Bolsa de Estudo Quantidade % 

Parcial 172 64% 

Integral 27 10% 

Não possui 70 26% 

Total 269 100% 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Quanto ao uso do computador, grande parte dos entrevistados, 244 (90%) utilizam o 

computador em casa; cerca de 165 (60%) utilizam na faculdade e 123 (45%) utilizam 

no trabalho. A Figura 5 apresenta o gráfico com informações sobre a utilização do 

computador, por parte dos alunos entrevistados: 

 

Figura 5 – Utilização do Computador 
Fonte: Dados da pesquisa  
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Com relação ao acesso à internet em casa, os dados apresentam que cerca de 92% 

possuem acesso à internet em casa e apenas 8% não possui esse acesso. A Figura 

6 destaca os dados de forma gráfica: 

  

Figura 6 - Acesso a internet em casa 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Outro fato curioso é que dos 92% que possuem internet em casa, 81% possuem 

conexão banda larga (Conexão rápida). O restante 19% utiliza outros tipos de 

conexão com a internet, como: 3G/4G, discado e outro. Neste caso, a discada, que é 

a pior conexão existente entre as opções, conta com um número insignificante no 

seu uso. Segue Figura 7 apresentando os dados: 

 

Figura 7 – Tipo de conexão de internet. 
Fonte: Dados da pesquisa   
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Por último, apresenta-se a figura 8, quanto aos entrevistados que trabalham no 

horário comercial. Os dados demonstram que 74% trabalham no horário comercial e 

26% não trabalham, conforme apresenta a Figura 8:  

 
Figura 8 - Informação quanto aos entrevistados que trabalham. 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Entretanto, dos 26% (71) que não trabalham 94% (67) pretendem trabalhar 

enquanto estudam, ou seja, não estão trabalhando por falta de oportunidade, pela 

crise ou pela falta de qualificação profissional. A Figura 9 apresenta os dados: 

 

Figura 9 – Informação se pretende trabalhar enquanto estuda 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Sim; 198; 74% 

Não; 71; 26% 

Sim ; 67; 94% 

Não; 4; 6% 
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Com base nos dados apresentados torna-se possível identificar o perfil dos 

entrevistados nesta pesquisa. A idade predominante entre os entrevistados foi entre 

18 a 24 anos; quanto ao estado civil, destaca-se a predominância no quesito solteiro 

(a) e quanto ao estudo do ensino médio, a principal opção é todo o curso em escola 

pública. Quanto a bolsa de estudos, a predominância é bolsa de estudo na 

modalidade parcial, ou seja, é preciso arcar com parte da mensalidade, por isso, 

para obter recursos financeiros para quitar o restante da mensalidade, o perfil 

predominante na pesquisa é de que os entrevistados trabalham durante o período 

em que estão fora da faculdade. Quanto ao uso do computador, a indicação é de 

que eles usam o computador em casa e com acesso a internet. Outro ponto 

interessante é que esse acesso é do tipo banda larga (Conexão rápida). Segue 

Tabela 12 descrevendo de forma sucinta o perfil encontrado: 

 
 

Tabela 12  
Perfil do aluno entrevistado 
 

Perfil Entrevistado 

Idade Entre 18 a 24 anos 

Estado civil Solteiro (a) 

Ensino médio Todo em escola pública 

Bolsa de estudo Parcial 

Emprego Sim 

Acesso ao computador Utiliza o computador em casa 

Acesso a internet Sim (Tipo banda larga) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após caracterizar o perfil dos alunos entrevistados, a próxima seção apresentará o 

grau de envolvimento dos sujeitos (Aluno / Professor) no processo sala de aula 

invertida. 
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4.1.3. Identificar o grau de envolvimento dos sujeitos (Aluno / Professor) no 

processo da sala de aula invertida  

 

No capítulo anterior foi apresentado o perfil dos envolvidos com base nas respostas 

dos alunos. Este capítulo visa descrever o grau de envolvimento dos alunos e 

professores no processo sala de aula invertida. Para isto, inicialmente serão 

apresentas estatísticas de frequência, recolhidas por meio da amostra da pesquisa, 

e, por último, serão apresentadas análises: geral, dos cursos bacharel, dos cursos 

tecnólogos e das turmas de engenharia, por meio do ranking médio para medir o 

grau de adesão ao projeto.   

 

O primeiro ponto a ser analisado neste grau de envolvimento do aluno e professor 

com a sala de aula invertida são as visualizações das webs aulas antes do encontro 

presencial. O gráfico apresenta que cerca de 60% visualizam raras vezes/algumas 

vezes o conteúdo antes do encontro presencial. Esse fator é importante, pois sem a 

visualização do conteúdo, cria-se um problema em outros pilares da sala de aula 

invertida que serão discutidos ainda neste capítulo. A Figura 10 apresenta o Gráfico 

extraído dos dados: 

 

Figura 10 - Figura do acesso às aulas antes do encontro presencial 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O Gráfico da Figura 10 indica acordo com as respostas dos professores no 

questionário qualitativo, que questionou se os alunos assistiam as webs aulas antes 

do encontro presencial. As respostas foram: “Pouquíssimos alunos”, “A maioria não”, 

“Obtive um aproveitamento de 40% dos alunos que assistiam as webs aulas antes 

da aula”, “Alguns visualizaram”, “Não”, “Poucos alunos”.  Das respostas dos 

professores, apenas um apresentou resultado satisfatório com relação a 

visualização das web , sendo 60% da sala e este afirmou que o retorno dos alunos 

foi positivo. Com objetivo de buscar entender o porquê dos alunos não acessarem 

as webs aulas antes do encontro presencial, foi perguntado aos professores se os 

mesmos haviam questionado os alunos quanto a isso, porém nem todos os 

professores questionaram os alunos. No entanto, para os que questionaram as 

respostas foram quase unânimes em relação ao tempo para realizar tal atividade. As 

respostas foram: “falta de tempo devido ao trabalho”, “Não tem tempo”, “Eles 

alegavam falta de tempo”, “Ao serem questionados alegavam falta de tempo”.  

 

Entretanto, quando acessavam as webs aulas antes do encontro presencial, faziam 

os exercícios disponíveis pela plataforma. Pelo gráfico gerado a partir dos dados, 

mais de 40% faziam usualmente/sempre e 32% algumas vezes. O restante nunca 

fazia ou os fazia raras vezes. O Gráfico da Figura 11 representa os dados citados: 

 

 

Figura 11 – Gráfico de realização dos exercícios (Pré-aula e pós-aula) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Estes exercícios servem como base para o professor da disciplina, uma vez que um 

relatório é gerado para o professor com os principais problemas encontrados por 

parte dos alunos nas questões respondidas. Dentro do projeto, esse elemento tem 

fator importante, pois o resultado destes exercícios de certa forma guia o professor 

em sala de aula. Ele deve conduzir sua aula de acordo com as dificuldades 

apresentadas pelos alunos nos exercícios. Entretanto, pelo baixo nível de acesso 

dos alunos o professor naturalmente fica responsável por apresentar o conteúdo 

básico da disciplina. Com base nesta afirmação, foi perguntado aos alunos se o 

professor lecionava o conteúdo básico. O resultado foi o esperado: mais de 70% 

afirmam que o professor usualmente/sempre apresenta o conteúdo em sala de aula. 

Os dados citados são apresentados na Figura 12: 

 

 

Figura 12 – Gráfico do professor que leciona o conteúdo básico em sala de aula. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No entanto, mesmo apresentando o conteúdo básico em sala de aula, 

aparentemente o professor acompanhava com frequência as webs aulas, pois os 

dados da pesquisa apontam que mais de 70% dos professores apresentavam 

conhecimento e domínio sobre o conteúdo das webs aulas. Pode-se deduzir que os 

professores acompanhavam as webs aulas para trazer em sala de aula assuntos 

com maior profundidade dentro do conteúdo estudado e não o básico (Visto na web 

aula), porém com a não visualização e realização das atividades por parte dos 
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alunos o professor ficava obrigado a lecionar o conteúdo básico, senão, não haveria 

aula.  A Figura 13 apresenta os dados: 

 

 

Figura 13 – Gráfico de conhecimento e domínio das webs aulas dos professores 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outro ponto em que é perceptível o acompanhamento das webs aulas por parte do 

professor foram as respostas à pergunta sobre a opinião do docente com relação à 

interatividade das webs aulas, especialmente se elas levavam os alunos a assistirem 

as próximas aulas disponíveis. A resposta majoritária foi não. Nesse sentido, 

surgiram várias críticas, como: “Não. Nesse sentido, o material vai ter que evoluir.”, 

“Não. São links do Youtube.”, “Não. Até porque foram colocados vídeos de 

aproximadamente uma hora de duração.”. É importante ressaltar que um professor 

entrevistado respondeu que considerava a web aula interativa, embora não 

justificado seu ponto de vista. 

 

Conforme a Figura 14, a perspectiva do aluno não foi diferente da perspectiva dos 

professores quanto à interatividade das webs aulas. O gráfico aponta que mais de 

80% dos alunos informaram que Nunca/Raras Vezes/Algumas vezes as webs aulas 

são interativas.  
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Figura 14 – Respostas dos alunos com relação à interatividade das webs aulas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outro ponto questionado aos professores foi se os conteúdos das webs aulas 

estavam de acordo com os conteúdos que eles estavam acostumados a lecionar 

quando era o responsável pela criação do material.Não houve um consenso nas 

respostas. Dois professores responderam positivamente, como: “Sim. Para a 

disciplina de estatística”, “De certa forma sim, mas as webs aulas são muito longas, 

o que dificulta o acesso diário por parte do aluno”. Um professor não conseguiu 

opinar, por ser a primeira vez que leciona a disciplina: “É a primeira vez que leciono 

essa disciplina, não é possível definir.”. O restante das respostas foi negativo, como: 

“Não. O conteúdo não seguiu uma ordem lógica. Em alguns momentos deixa 

lacunas, e em outros, apresentou conteúdo que considero irrelevante para a 

formação profissional”, “Não. Minha disciplina não teve nenhuma web aula de 

qualidade ou que explicasse o conteúdo da aula”, “Não”, “Não totalmente.”.  

 

É possível entender esta divergência por vários motivos. O ponto a se destacar é 

que o material foi criado para uma disciplina, independente do curso, e nem sempre 

a disciplina tem o mesmo enfoque em todos os cursos. Dependendo do curso o 

enfoque tende a ser mais relevante. Por exemplo, no curso de Ciência da 

Computação a disciplina Algoritmo e Programação tem um enfoque fundamental, 

servindo de base para continuidade do curso. Entretanto, a mesma disciplina no 

curso de Redes de computadores tem um enfoque completamente diferente. Talvez 
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não exista a necessidade do mesmo nível de cobrança. Lembrando ainda que esta 

mesma disciplina é aplicada aos cursos de engenharias. Diante destas questões, o 

trabalho do professor torna-se difícil, pois o material foi criado pensando em uma 

dessas perspectivas.  

 

Utilizando outra questão do questionário torna-se possível descrever melhor o 

contraponto do parágrafo anterior. Foi perguntado ao professor qual a sua avaliação 

sobre o nível de profundidade do conteúdo (Web Aula). Não houve, novamente, 

consenso entre os professores. As respostas dos professores que acharam o 

material com nível raso de profundidade foram: “De maneira geral o nível de 

profundidade é baixo. Alguns assuntos aprofundam mais, mas a maioria é bem 

rasa”, ”Achei o material institucional relativamente superficial em termos de 

conteúdo. Faço essa avaliação na disciplina de probabilidade e estatística.”, 

“Considero o material superficial.”. Porém, três professores acharam o material 

satisfatório, afirmando: “Adequado. Alguns exemplos até bem específicos e com 

profundidade teórica. 90% do material estava ok.”, “De regular para Bom”, “Boa. 

Com erros de português e de um capítulo bem confuso, mas no geral é boa a 

qualidade do material.”.  No entanto, um professor considerou o nível avançando, 

afirmando: “Muito profundo para estudantes de Recursos Humanos e Logística.”. 

 

Ainda de acordo com o contexto acima, foi questionado aos professores o nível dos 

exercícios e se estes estavam de acordo com as webs aulas. Como descrito nos 

dois parágrafos anteriores não houve um consenso nas respostas. Alguns 

professores afirmaram que estavam dentro dos conteúdos das aulas e os níveis 

foram satisfatório/Adequado: “O nível foi adequado, mas o material apresentou 

muitos erros.”, “Bom nível dos exercícios e de acordo com o conteúdo.”, “Os 

exercícios foram no nível das aulas. Tivemos vários níveis de dificuldade, mas todos 

abordando a teoria dada.”. Alguns acreditam que estavam de acordo com as aulas, 

porém fáceis, afirmando: “Sim. A maioria dos exercícios é fácil. Alguns poucos são 

mais difíceis.”. Por último, alguns professores acharam os exercícios fora do 

contexto, afirmando: “Não. Os exercícios estavam muito difíceis.”, “Não, muito a 

nível conceitual, alguns errados e sem análise de códigos.”.  

 

Outro questionamento realizado aos professores foi quanto à alteração no 
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comportamento dos alunos quanto às discussões em sala de aula, pois dentro deste 

novo modelo o aluno tende a chegar à sala de aula com dúvidas, uma vez que foi 

realizado o processo de acompanhamento da web aula antes do encontro. 

Entretanto a resposta comum entre os professores foi que não houve alteração 

neste sentido. Os professores afirmaram: “Muito pouco”, “Não”, “A disciplina é muito 

teórica e acabava por não ajudar a discussão”, “No geral não” e “Não houve 

mudança”. Como no geral cerca de 60% não assistiram as webs aulas, dificilmente 

ocorreria tal mudança no comportamento, pois pelo projeto a mudança está 

intrinsicamente ligada ao acompanhamento do conteúdo antes do horário do 

encontro. 

 

Quanto ao alinhamento do projeto entre a diretoria, coordenadores, professores e 

aluno, grande parte dos professores acredita que o projeto está alinhado, afirmando: 

“O projeto está bem alinhado entre as partes”, “Acho que sim”, “Em partes sim”, 

“Está bem alinhado”. Entretanto, surgiram críticas como: “O problema é na qualidade 

do material”, “precisa de ajustes quanto à qualidade dos materiais propostos e das 

provas unificadas”, “O problema está na execução do projeto”.  E também existem 

aqueles que não viram o projeto alinhado, afirmando: “Ainda não está alinhado”, 

“Não. Professores e alunos”, “Não. Preparação para os professores somente on-line, 

não concordo. Provas unificadas erradas, com erros grosseiros. Acho que falta 

alinhamento principalmente no corporativo”.  

 

Outro ponto discutido com os professores foi a percepção quanto à aceitação do 

novo modelo. Neste caso houve um consenso geral nas respostas como: “O perfil 

dos alunos dificulta a implementação do projeto, o conteúdo das webs aulas deveria 

ser alterado para adequar-se à disponibilidade de estudo dos alunos”, “Acho que os 

alunos não aderiram no primeiro momento”, “Muita dificuldade, uma vez que os 

alunos precisam participar mais, sair do comodismo para conseguirem participar da 

sala de aula”, “Acredito que tenha sido muito pouca, porém como não foi conduzido 

como o proposto, alguns até conseguiram ter uma boa aceitação”, “Aceitação 

baixíssima, muita reclamação”, “Eles ficam interessados, mas como a implantação 

foi mal planejada, dá impressão de desorganização desmotiva-os”, “considero que o 

projeto não foi bem aceito em razão da qualidade do material e das provas 

unificadas.”. 
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Embora a percepção do professores quanto à aceitação dos alunos no novo modelo 

tenha sido baixa, quando questionados sobre a clareza quanto à implantação do 

projeto na sua instituição, cerca de 59% afirmaram que a proposta foi clara. Para o 

restante não ficou clara a proposta. A Figura 15 apresenta tais dados: 

 

Figura 15 – Gráfico de clareza da proposta do novo modelo  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com objetivo de identificar os impactos da metodologia na evasão por parte dos 

alunos, foi questionado se eles trocariam uma instituição por outra por causa do 

modelo aplicado. A maioria apresentou-se disposta a trocar de instituição devido ao 

modelo que esta aplica, conforme os dados apresentado na Figura 16:  

 

Figura 16 – Gráfico de troca de instituição pelo modelo aplicado 
Fonte: Dados da pesquisa 

Sim; 159; 59% 

Não; 110; 41% 

Sim; 152; 57% 

Não; 117; 43% 
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Na busca em apresentar indicadores para melhora do projeto nos próximos 

semestres, foi solicitado aos alunos que apontassem quais ferramentas seriam 

interessantes para os estudos em casa. Os itens livro didático, exercício guiado com 

dicas, exercício interativo e vídeo aula obtiveram boa adesão, apenas o item de 

tutoria on-line com aluno ou professor não foi bem aceita como ferramenta 

importante para estudo. A Figura 17 apresenta o Gráfico contendo os dados: 

 

 

Figura 17 – Ferramentas de apoio ao estudo. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda no sentido de apontar contribuições ao projeto com indicadores para melhora, 

foi solicitado aos professores que emitissem sua opinião quanto aos desafios e 

possiblidades do projeto para os próximos semestres. Os professores sugeriram 

parcerias com instituições que já utilizam a metodologia; ajuste nos materiais, 

adequando-os às necessidades dos alunos; incentivo aos alunos para a realização 

das atividades antes do encontro presencial; responsabilidade dos professores pelas 

questões da prova unificada, incentivo aos alunos para participarem do projeto. 

Seguem as respostas na íntegra:  

 

Professor A: “Adequar o conteúdo à disponibilidade dos alunos. Algumas web aulas 

demoram mais de 2h para serem feitas (estudadas). O aluno dificilmente tem essa 

disponibilidade fora do horário de aula. Fazer parcerias com outros sites/instituições 

que disponibilizam vídeos menores e conteúdos mais bem elaborados. Exemplo: 

www.khanacademy.org.” 

138 

142 

122 

44 

105 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Video Aula

Exercício Interativo

Exercício guiado com dicas

Tutoria de um aluno e/ou  professor on-line

Livro didático



69 
 

Professor B: “Desafios: adaptar às situações-problemas de acordo com o curso. 

Incentivar os alunos a acessar a pré-aula.”.  

 

Professor C: “Ajustar os problemas e motivar os alunos.”.  

 

Professor D: “Desafios: fazerem os alunos entenderem a importância de chegar à 

sala de aula com a pré-aula pronta. Conseguir equalizar as turmas com grandes 

divergências de aprendizagem.”.  

 

Professor E: “Para que o mesmo possa acontecer de fato, deve-se fazer as entregas 

(disponibilizações) do material antes para o professor e na data correta para o aluno. 

O material tem que estar revisado e com uma didática coerente ao ensino e os 

alunos comprometidos e envolvidos com o processo.”  

 

Professor F: “Possibilidades: Os próprios professores fazerem uma lista de questões 

para a prova. Desafios: inserir na mente dos alunos essa mudança que para eles é 

uma metodologia que não dará certo.”  

 

Professor G: “Revisão de todo o material digital. Vários erros na apostila, no sistema 

e na prova unificada dão um tom de amadorismo para o projeto, que perde a 

credibilidade. O planejamento da implantação precisa melhorar.”  

 

Professor H: “Melhorar a qualidade do material, nos três momentos: Pré-aula, aula e 

pós-aula. Suspender temporariamente a prova unificada. Estabelecer um canal de 

comunicação entre o professor e o responsável pelo material e provas unificadas.”. 

 

Após apresentar as percepções dos alunos e professores com base nas pesquisas 

qualitativas e quantitativas, os próximos gráficos apresentam análises da escala 

likert para identificar a adesão neste momento do projeto na instituição. Neste 

sentido utilizou-se o método de análise de escala do tipo Likert apresentado por 

Malhotra (2001) e utilizado por Tresca e de Rose Jr (2004) e por Cassiano (2005) 

por meio do cálculo do RM (Ranking Médio) por cada participante. Neste método 

executa-se a média por cada participante e o inseri de acordo com o critério adotado 

que será apresentado no decorrer do texto. É importante destacar que para aplicar 
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este método foi preciso adaptar o questionário descartando duas questões, pois 

estas invertiam as concordâncias, gerando um resultado divergente ao final. As 

questões excluídas foram a 13 e a 19. Após a exclusão das duas questões os dados 

foram submetidos à fórmula do ranking médio, conforme explicito na metodologia e 

estabelecidos os critérios sobre avaliação do projeto, sendo: Entre 1 e 2  - péssima – 

Entre 2 e 3 -  Ruim - Entre 3 e 4 -  Boa - Entre 4 e 5 - ótima. 

 

 

Figura 18 – Gráfico de adesão do projeto com base na escala likert 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico acima aponta que as maiores concentrações da adesão geral do projeto 

pelos alunos estão entre boa ou ruim, sendo a percepção “boa” a predominante 

(61,4%). O restante (38,6%) aderiu como Péssima/Ruim.  

 

Na busca de entender melhor o resultado acima, foram separados os cursos 

participantes do projeto e gerados três gráficos nas seguintes perspectivas: 

tecnólogos, bacharéis e turmas de engenharias.  

 

Embora os cursos tecnológicos tendam a aderir melhor ao projeto em questão no 

presente estudo, o resultado apresentado nesta modalidade não sugere tal 

aderência, no primeiro momento destes cursos. Entretanto, faz-se importante 

destacar que existem cursos tecnólogos, como Logística, Recursos Humanos e 

Gestão Financeira, que não envolvem tanto sistemas, computadores entre outras 
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áreas de informática, como o curso de rede de computadores e banco de dados. O 

gráfico 19 apresenta o resultado dos tecnólogos na adesão ao projeto neste 

momento: 

 

Figura 19 – Gráfico de adesão dos cursos tecnólogos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se, pelo gráfico acima, que a diferença entre Boa e Ruim foi pequena (4 

participantes), lembrando que o contexto apresentado no parágrafo anterior pode ter 

influência neste resultado. 

Na perspectiva dos cursos de bacharelado, o resultado foi parecido com o dos 

tecnólogos, porém, com uma margem superior (7) na diferença entre a adesão ruim 

e boa, conforme apresenta o gráfico 20: 

 

 

Figura 20 – Gráfico de adesão dos cursos bacharelados 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por último, apresenta-se o gráfico das turmas de engenharia.  Como entre as turmas 

participantes a maioria era de cursos de engenharia, foi necessário expressar a 

adesão deste grupo. Por parte das engenharias, fica evidente a adesão positiva do 

projeto neste primeiro momento, sendo que mais de 70 participantes tiveram Boa ou 

ótima adesão ao projeto. O gráfico 21 demonstra estes dados: 

 

 

Figura 21 - Gráfico de avaliação dos tecnólogos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar do resultado geral apresentar boa adesão ao projeto, conforme observado 

nos dados discutidos neste capítulo, é preciso sanar lacunas existentes neste 

primeiro semestre do projeto para aumentar a adesão e sucesso do projeto no 

decorrer das disciplinas. É importante destacar que o aluno participante ainda não 

teve contato com o projeto tendo todas as disciplinas neste modelo, o que 

acarretaria em maior demanda de tempo para fazer as atividades de todas as 

disciplinas, sendo necessária a avaliação pelo grupo educacional da sua viabilidade.

  

Neste capítulo, apresentou-se o grau de envolvimento dos envolvidos na pesquisa 

(Professor / Aluno). No próximo capítulo serão apresentados os resultados finais à 

luz do objetivo geral da pesquisa. 
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4.2. Identificar as vantagens e as dificuldades na aprendizagem dos sujeitos 

envolvidos no processo sala de aula invertida 

 

Esta seção descreve as vantagens e dificuldades dos alunos e professores no 

processo sala de aula invertida. Para facilitar o entendimento, esta sessão foi 

separada em três partes, sendo a primeira parte responsável por apresentar as 

vantagens dos envolvidos e a segunda parte, as dificuldades. Por último, exibe-se 

um resumo geral (duas tabelas) entre vantagens e dificuldades para melhor 

compreensão do leitor.  

 

Como vantagens dos envolvidos no processo sala de aula, o primeiro ponto a ser 

citado é a idade média da maioria dos entrevistados participantes do projeto. 

Conforme Tabela 5, apresentada na seção anterior, a maioria dos alunos é jovem 

com idade entre 18 a 24 anos. Este fator é importante, pois a metodologia sala de 

aula visa suprir uma lacuna existente em uma sociedade nova, caracterizada como 

sociedade do conhecimento, onde a tecnologia já faz parte da vida do indivíduo que 

não tem dificuldade em lidar com ela, uma vez que o seu uso é inerente ao seu 

convívio social. Corroborando essa ideia Tapscott (2010) caracteriza esta sociedade 

como Y, cuja principal característica é a facilidade em lidar com aparelhos digitais e 

com a grande quantidade de informações disponíveis.   

 

Outro ponto importante é que grande parte dos entrevistados são solteiros (as), o 

que reduz de forma considerável o nível de responsabilidade com tarefas familiares 

(Cuidar de casa, filho, filha, atenção para os cônjuges). Este tempo pode ser 

revertido no apoio ao projeto.  

 

Por parte dos professores, um dos pontos importante a ser citado é o tempo 

disponível em sala de aula para maior aprofundamento nos conteúdos lecionados, 

não “perdendo” tempo em sala de aula apresentando o conteúdo básico da 

disciplina, uma vez que o aluno é responsável pela visualização do conteúdo antes 

do encontro presencial não sendo tarefa do professor apresentá-lo em sala de aula. 

  

O material consultado pelo aluno antes do encontro presencial pode ser considerado 

como outra vantagem, uma vez que tal material não é produzido pelo próprio 
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professor e sim por uma curadoria, responsável por criar o material para todas as 

instituições pertencentes ao projeto no Brasil. Este ponto é positivo, pois garante, de 

certa forma, que o professor lecione exatamente o conteúdo desejado pela 

instituição na disciplina em questão e, caso o aluno repita a disciplina, encontre o 

mesmo conteúdo, sanando as dificuldades e dúvidas pertinentes da última vez que 

estudou a disciplina.   

 

Ainda com relação ao material, por estar disponível no formato on-line, o aluno tem 

possiblidade, mesmo após a aula estudada, de rever o conteúdo novamente quantas 

vezes quiser. Este ponto é importante, pois nem sempre o conteúdo no primeiro 

momento fica claro para todos os alunos, e neste caso, os alunos com dificuldades 

de aprendizado em certos conteúdos podem ver e rever sempre que necessário e 

assim fixar o conteúdo. Isto é um dos pontos defendido pelos adeptos da 

metodologia sala de aula invertida, que assume que o aprendizado não ocorre de 

forma uniforme, ou seja, a capacidade de aprendizado dos alunos é distinta.  

 

Outro item importante é o acesso à tecnologia. Não adianta ter facilidade com a 

tecnologia se não se tem acesso aos equipamentos digitais. Por meio do 

questionário percebeu-se que grande parte dos entrevistados tem acesso a 

smartphone, microcomputador e notebook. Isto caracteriza uma vantagem para a 

implantação do projeto, tendo em vista que estes equipamentos são de suma 

importância na adoção da metodologia.  A Figura 22 apresenta os itens que os 

entrevistados possuem em casa: 

 

Figura 22 - Itens dentro de Casa 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Entretanto, não adianta ter a vivência com a tecnologia, possuir acesso aos 

equipamentos e não dominar as ferramentas (Básicas) disponíveis. Neste caso o 

questionário esclareceu que a maioria dos entrevistados conhece bem as 

ferramentas Windows, Word e internet e conhecem de forma intermediária as 

ferramentas Power Point e Excel. Excepcionalmente para o projeto sala de aula 

invertida na instituição, o principal conhecimento necessário por parte dos 

envolvidos é do item internet, pois por meio dela são disponibilizados os conteúdos 

em uma plataforma para acesso dos alunos. As Figuras 23, 24 e 25 apresentam os 

níveis de utilização do Windows, Word e internet identificados na pesquisa: 

 

 

Figura 23 – Nível de utilização do Windows 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

 

Figura 24 – Nível de utilização do Word 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

197 

66 

6 

0 50 100 150 200 250

Bem

Regular

Mal

187 

75 

7 

0 50 100 150 200

Bem

Regular

Mal



76 
 

 

Figura 25 – Nível de Utilização da Internet 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outra vantagem explícita, apontada no questionário é o acesso à internet de 

qualidade. Não adianta nascer na era da tecnologia, ter acesso aos equipamentos 

digitais, dominar as ferramentas disponíveis, inclusive a internet, e não possuir o 

acesso. Neste caso a pesquisa constatou, como mostra a Figura 6, que 90% dos 

entrevistados têm acesso à internet em casa. Ter internet é um ponto importante, 

porém não é o suficiente, pois nem todo tipo de internet é adequada para assistir a 

vídeos e navegar com velocidade considerável. Neste sentido, os resultados 

apontam que dos 90% dos que têm internet em casa, 82% são do tipo banda larga. 

Este valor torna-se um facilitador para o projeto, sendo possível garantir o acesso às 

atividades e aos conteúdos das aulas postados no ambiente on-line.   

 

Quanto às dificuldades, embora o conteúdo da aula seja produzido por uma 

curadoria, este conteúdo não leva em consideração o curso superior em que a 

disciplina se enquadra. Conforme discutido na seção anterior, nem sempre o foco da 

disciplina é o mesmo em todos os cursos superiores que a disciplina é aplicada. 

Assim, é necessário identificar antes o foco da disciplina no curso em questão e criar 

o conteúdo de acordo com a necessidade do curso e não de forma genérica, como 

constatado pela pesquisa.  

 

Ainda quanto às dificuldades, apesar de grande parte dos alunos possuírem bolsa 

de estudo, tal bolsa é no formato parcial, ou seja, é preciso que o aluno trabalhe 

para complementar o valor da mensalidade. Neste caso o trabalho é um item que 
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cria dificuldade para a realização das atividades on-line, visualização das webs aulas 

e de todo o conteúdo postado. Conforme apresentado na figura 8, 74% dos 

entrevistados trabalham. Com objetivo em identificar se de fato o trabalho cria tal 

empecilho foi questionado aos entrevistados a existência de tempo disponível no 

trabalho para estudo. Neste caso, ficou evidente o empecilho, pois de todos os 

entrevistados, 94% afirmaram não ter tempo para estudar no horário de trabalho. A 

Figura 26 expõe estes dados: 

 

Figura 26 – Tempo para estudar no trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Outro fator importante a ser ressaltado é que mesmo não tendo tempo no trabalho 

para realizar as atividades, o tempo pode ser convertido em casa para realização 

das atividades. Desta forma foi solicitado aos entrevistados que informassem o 

tempo de carga horária diária no trabalho. O resultado apresentou que mais de 80% 

trabalham pelo menos 8 horas por dia, dificultando a realização das atividades até 

mesmo em casa, tendo em vista que em parte do horário livre o aluno está na 

Faculdade estudando. A Figura 27 apresenta este resultado: 

Sim; 67; 94% 

Não; 4; 6% 
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Figura 27 – Carga horária de trabalho diária 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando as dificuldades por parte dos professores, as respostas ao 

questionário aplicado a eles apontou que é unânime o desconhecimento, na prática, 

do ensino sala de aula invertida. Nenhum professor trabalhou com esse projeto em 

outras instituições. Esse ponto cria uma dificuldade, pois será necessário o professor 

adaptar a sua metodologia a este novo projeto. Ainda citando o professor, outra 

dificuldade citada é quanto ao uso da tecnologia, tendo em vista que não são todos 

os professores envolvidos no projeto que dominam e trabalham com tecnologia; 

neste caso o professor deverá estar apto a conhecer a plataforma e acessá-la antes 

dos encontros presenciais, para de fato criar um ambiente de discussões em sala de 

aula com base no conteúdo apresentado aos alunos antes do encontro presencial. 

Esse item poderia ser minimizado com o treinamento, entretanto, o treinamento foi 

superficial, constando apenas de execução de vídeos para acompanhamento dos 

professores e não foi realizada nenhuma atividade prática da execução do projeto, 

conforme apurado nas entrevistas com o professores.  

 

Quanto à visualização das webs aulas, fica evidente a dificuldade, por parte do 

professor, conforme discutido na seção anterior, de realização das atividades 

quando a visualização das webs aula não foi praticada por parte dos alunos. A não 

visualização do conteúdo obriga o professor a lecionar o conteúdo básico em sala de 

aula, desviando o foco inicial do projeto. Ainda de acordo com os professores e 
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alunos, as webs aulas não são interativas, o que dificulta a adoção do hábito de 

assisti-las por parte dos alunos. Ainda com relação ao conteúdo, as disciplinas, de 

acordo com os professores, não tiveram os mesmos conteúdos que eles estavam 

acostumados a lecionar no modelo anterior. Este fato tem relação com a preparação 

de um material único para a disciplina, independente dos cursos.  

 

Outro item importante a ser destacado é quanto à formação do ensino médio dos 

alunos entrevistados. A pesquisa apontou que 90% dos entrevistados estudaram em 

escolas públicas. Assim é possível julgar que, possivelmente, existem lacunas na 

formação básica dos alunos, dificultando, talvez, o entendimento das atividades on-

line e/ou até mesmo falta de disciplina no processo de realização das tarefas e 

leitura dos conteúdos antes do encontro. Este dado já foi apresentado na sessão 

anterior, na Tabela 10.   

 

Após a apresentação das vantagens e dificuldades, as Tabelas 13 e 14 apresentam 

resumos em duas perspectivas: professor e aluno, para melhor compreensão das 

vantagens e desvantagens descritas nesta seção: 

 

Tabela 13 
Dificuldades e Vantagens no processo sala de aula invertida - Professores 
 

Vantagens Dificuldades 

Tempo para aprofundar no 
conteúdo em sala de aula 

Não visualização dos alunos das Webs Aulas 

Tempo para pesquisar coisas novas 
(não precisa criar o material básico) 

Desconhecimento, na prática, da metodologia sala de 
aula invertida. 

Material produzido por curadoria 
Pouco conhecimento em tecnologia para acesso à 
plataforma e visualização dos conteúdos 
disponibilizados pela curadoria 

Visualização ilimitada dos 
conteúdos por parte dos alunos 

Conteúdo da disciplina diferente do conteúdo aplicado 
no modelo antigo 

 Níveis divergentes das webs aulas e atividades 

 Falta de treinamento prático do projeto (apenas vídeo) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 14  

Dificuldades e Vantagens no processo sala de aula invertida – Alunos 
 
 

Vantagens Dificuldades 

Público Jovem (Contato Tecnologia) Trabalha no horário comercial  

Maioria solteiro (a) Não tem tempo para estudar no trabalho 

Acesso a equipamentos tecnológicos Trabalham pelo menos 8 horas por dia 

Material produzido por curadoria, 
garantindo o conhecimento necessário 
pela própria instituição e não pelo 
professor. 

Não teve treinamento prático do projeto 

 Visualização ilimitada dos conteúdos  Pouca adaptação à metodologia do projeto 

Conhecimento das ferramentas básicas Falta de Interatividade das webs aulas 

Acesso à internet (banda Larga) Formação deficiente no ensino médio  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Nesta sessão foram apresentadas as vantagens e dificuldades dos envolvidos no 

processo da sala de aula invertida na instituição em questão. A próxima sessão 

apresentará as considerações finais, considerações gerenciais, limitações da 

pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. 
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5 Considerações Finais 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as considerações finais da pesquisa, 

considerações gerenciais, limitações do presente estudo e sugestões para futuras 

pesquisas. 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral identificar as vantagens e as 

dificuldades dos sujeitos envolvidos no processo sala de aula invertida. Para isto foi 

realizado na Faculdade Pitágoras, do grupo educacional Kroton, unidade Venda 

Nova, um estudo de caso, com abordagem quantitativa e qualitativa.   A pesquisa 

quantitativa focou os alunos da unidade participante deste modelo e as qualitativas, 

os professores. Na análise dos dados, foram apresentados os resultados em forma 

de gráficos e tabelas. Com base nos resultados foi possível identificar as vantagens 

e as dificuldades dos sujeitos envolvidos no processo sala de aula invertida na 

Faculdade objeto da pesquisa.   

 

Como aspectos positivos, destaca-se o perfil dos alunos. Segundo os dados 

apresentados na pesquisa, esse perfil está de acordo com o projeto, sendo 

caracterizado por jovens entre 18 a 24 anos e com facilidade no acesso e domínio 

da tecnologia. Outro aspecto positivo refere-se ao possível ganho no ensino, uma 

vez que a metodologia pretende ir além do conteúdo básico lecionado, na 

atualidade, em sala de aula. Outro aspecto é com relação ao conteúdo ministrado, 

pois torna-se possível garantir o ensino, em sala de aula, exatamente dos conteúdos 

que a faculdade determinou como os mais adequados para o desenvolvimentos das 

competências elencadas pela Instituição, retirando do professor a responsabilidade 

por organizar os conteúdos.  

 

Quanto aos aspectos negativos, apesar do aluno estar no perfil adequado  para o 

projeto, grande parte deles trabalha e não tem tempo para realizar as atividades 

previstas no mesmo (Web aula e Exercícios). Nesse sentido, esse item impacta 

diretamente no conteúdo ministrado em sala de aula, pois o professor torna-se 

obrigado a lecionar o conteúdo básico, característica do modelo anterior (Educação 

2.0). Outro impacto negativo é a quebra de paradigmas na implantação deste novo 

modelo, por parte dos alunos e também professores. Mudar o conceito de ensino 
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para um aluno é uma tarefa complexa e para o professor isto não é muito diferente. 

Alterar um padrão que o mesmo adota há anos leva um tempo e é preciso ter 

treinamento e conscientização das reais necessidades da mudança.  

 

Outro aspecto negativo é o conteúdo das webs aulas, pois nem sempre o conteúdo 

apresentado foi de acordo com o que o professor esperava, às vezes em nível  

avançado ou raso. A produção do material para as webs aulas deverá ser revista, 

pois este impacta todo o projeto, incluindo aluno e professor. Quanto ao nível de 

exigência do material, percebe-se não haver consenso por parte dos professores, 

sendo a kroton neste caso, responsável em criar uma forma de sanar tal impacto, 

talvez criando a mesma disciplina com enfoques diferentes, de acordo com o curso 

lecionado. 

5.1 Considerações Gerenciais / Instituição 

 

Como considerações gerenciais, fica evidente, por meio da presente pesquisa, a 

necessidade de rever o processo de criação, por parte da curadoria, dos conteúdos.  

 

Outro ponto fundamental é ajustar a falta de interatividade das webs aulas, visto que 

a integração do aluno com a web aula e os exercícios é fundamental e a não 

interatividade com conteúdo pode fazer com o que mesmo não tenha motivação 

para realização das próximas atividades, impactando diretamente no projeto.   

 

Outro ponto importante é revisar o conteúdo antes de disponibilizar aos alunos, pois 

em alguns casos foram encontrados problemas com relação ao conteúdo básico. 

Esse item pode gerar perda de credibilidade do conteúdo.   

 

Com relação ao direcionamento do conteúdo das disciplinas em cada curso, uma 

alternativa, talvez seja criar um núcleo com todos os professores responsáveis por 

ministrar as disciplinas, no modelo anterior, e planejar o material com o suporte 

desses professores.  

 

Outro ponto importante é incentivar os alunos a participarem do projeto,  
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apresentando a importância desse novo modelo para eles. Criar formas de integrá-

los, pois, nesse primeiro momento, embora a proposta tenha ficado clara, a adesão 

não foi, aparentemente, da forma esperada.   

 

Por último, destaca-se a necessidade de treinamento na nova metodologia para 

alunos e professores, pois esta é possivelmente uma das formas que podem auxiliar 

a quebra de paradigma em suas respectivas esferas (Aluno x Professores). 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

Como limitação, destaca-se que a presente pesquisa foi realizada em apenas uma 

unidade do Grupo Kroton, não representando a imagem real de todas as instituições 

que utilizam a metodologia da sala de aula invertidas. Entretanto, é possível afirmar 

que, na unidade de Venda Nova, os dados apresentados representam a realidade 

da unidade quanto ao projeto.   

 

Outra limitação foi a quantidade de disciplinas, tendo em vista que neste momento 

nenhum aluno cursa todas as disciplinas neste formato. Quando o projeto for 

implantado em sua totalidade, certamente aumentará a demanda do aluno, e isto 

pode gerar resultados diferentes dos apresentados neste estudo. 

5.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

Como sugestões para futuras pesquisas, o próprio grupo educacional poderia 

realizar uma pesquisa como esta em todas as instituições pertencentes ao grupo, 

visando identificar as lacunas gerais (em todas as unidades) e lacunas locais no 

projeto. Neste sentido ficará mais fácil atentar para o que são problemas do projeto e 

o que são problemas das unidades locais. Outra sugestão é a aplicação desta 

mesma pesquisa nos próximos semestre para traçar a evolução do projeto. 
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Apêndices 

 
 

Apêndice A - Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 

 

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto de Pesquisa: Gestão da Inovação no Setor Educacional 

Coordenação: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães 

 

Este projeto visa identificar as tendências atuais da gestão estratégica de 

instituições de ensino profissionalizante e superior, tanto públicas quando privadas, 

no que diz respeito aos projetos de inserção dessas instituições e seus programas 

de pós-graduação no processo de inovação e desenvolvimento do país, 

especialmente a implantação de novas tecnologias de gestão e avaliação de 

desempenho. Os métodos utilizados são os exploratórios-descritivos, utilizando-se 

de dados documentais, pesquisas quantitativas e qualitativas. Espera-se, com esses 

estudos, que sejam identificadas e propostas estratégias de gestão eficazes no que 

diz respeito aos processos de educação formal e profissionalizante; modelos de 

gestão por competências, modelos de gestão e inovação educacional.  

Recuperado de 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPes

quisa  

Situação: em andamento 

Natureza: Projeto de Pesquisa 

Alunos envolvidos – Mestrado Profissional: 4 

C, T & A: 10; Número de orientações: 6 

Integrantes: Eloísa Helena Rodrigues Guimarães (coordenadora); Frederico Pereira 

Mafra (integrante); Gilson Correa Heiderique (integrante); Lincoln Ignácio Pereira 

(integrante); Aldo Cézar Bianchi de Souza (Integrante); Fábio Coelho Pinheiro 

(integrante); Paulo Rodrigues Milhorato (integrante); Simone Novaes (integrante); 

Anderson Sidnei de Souza Campos (integrante).  

Produções: Guimarães, Bastos, Vasconcelos e Andalécio (2015); Souza, Guimarães 

e Jeunon (2015); Rocha Júnior, Guimarães e Jeunon (2014).  

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
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Apêndice B – Questionário Alunos Faculdade 

Este bloco do questionário tem como único objetivo traçar um perfil do conjunto dos 
participantes e identificar o grau de envolvimento do mesmo com o projeto. Por favor, 
marque com um (X) a alternativa mais adequada ao seu caso. 

 
1 ) Idade - (   ) 18-24 anos  (   ) 25-29 anos  (   ) 30-39 anos  (   ) Mais de 39 anos 
 

2 ) Sexo - (   ) Masculino  (   ) Feminino 
 

3 ) Estado Civil  
(   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Divorciado/Desquitado/Separado (   ) Viúvo (   ) Outro 
 

4 ) Onde você frequentou o ensino médio? 

 
(   ) Todo em escola pública.                                        (   ) Todo em escola particular com bolsa 

(   ) Maior parte em escola particular (   ) Maior parte em escola pública 

(   ) Maior parte em escola particular com bolsa (   ) Todo em escola particular.  

 
5 ) Estuda qual curso de graduação? 

(   ) Engenharia  (   ) Rede Computadores  (   ) Recursos Humano  (   ) Administração 
 

6 ) Qual o período atual?________________________________________________ 

7 ) Tem bolsa de estudo? (   ) Sim (Parcial) (   ) Sim (Integral) (   ) Não 

 
8 ) Quais dos itens abaixo há em sua casa? Marque todas que se aplicam    
(   ) Tablet (   ) Microcomputador (   ) Notebook (   ) Smartphone 

 

9 ) Classifique abaixo o seu nível de utilização  

Windows (   ) Bem (   ) Regular (   ) Mal 

Word (   ) Bem (   ) Regular (   ) Mal 

Excel (   ) Bem (   ) Regular (   ) Mal 

Power Point (   ) Bem (   ) Regular (   ) Mal 

Internet (   ) Bem (   ) Regular (   ) Mal 

 

10 ) Onde utiliza computador (   ) Casa (   ) Trabalho (   ) Lan House (   ) Faculdade (   ) Outro 

11 ) Tem acesso à internet em casa?  (    ) Sim  (    ) Não  

Se sim, qual o tipo: (   )  Banda Larga (   ) Discado (   ) 3G / 4G (   ) Outro  

Se souber, velocidade (   ) Até 256K (   ) Até 1MB (   ) Até 2MB (   ) Até 5MB (   ) Mais  5MB 

Se não tem acesso a banda larga, pretende ter no prazo de seis meses? (    ) Sim  (    ) Não 

12 ) Trabalha? 
(   ) Sim.  

(   ) Não. Pretende trabalhar enquanto estuda? (   ) Não (   ) Sim 

Se trabalha, usa o computador? (    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, o computador fica com a Internet liberada: (    ) Sim  (    ) Não 
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Qual a carga horária diária? (   ) Até 4h (   ) Até 8h (   ) Mais de 8h 

Tem horário disponível para estudar no trabalho?  (    ) Sim  (    ) Não 

 

SISTEMA ACADÊMICO KLS 
Legenda:   
1 – Nunca 3 – Algumas vezes 5 – Sempre 
2 – Raras vezes 4 - Usualmente  

 
N Pergunta 1 2 3 4 5 

13 Tem dificuldade no acesso ao sistema no portal da faculdade?      

14 Você visualiza as webs aulas antes dos encontros presenciais?      

15 O conteúdo do material da web aula é bem elaborado (Claro e Coeso)?      

16 As webs aulas são interativas e instigam o aluno a assistirem?        

17 Você faz regularmente os exercícios disponíveis? (pré-aula e pós-aula)      

18 Os exercícios propostos ficam claro no conteúdo das aulas?      

19 O professor tem lecionado o conteúdo básico em sala de aula?      

20 Os temas foram trabalhados com maior profundidade em sala de aula?      

21 Tem trabalhado na aula situações e soluções de problemas reais?      

22 Você notou diferença no ensino no novo modelo com relação ao antigo?      

 
23 - Você acredita que este projeto melhorou o ensino nas disciplinas? 
(    ) Sim  (    ) Não 
 
24 - Caso você já tenha cursado a disciplina atual no modelo tradicional, qual foi melhor? 

Modelo antigo (   )  Atual (KLS 2.0)  

 
25 - Das ferramentas de apoio para estudo em casa quais você julga mais importantes? 
(Marque todas que se aplicam) 
(   ) Vídeo aula  (   ) Exercício interativo  (   ) Exercício guiado com dicas  
(   ) Tutoria de um aluno e/ou professor on-line (   ) Livro didático 
 
26 - Qual a sua avalição do projeto neste momento? 
(   ) Ótima  (   ) Boa  (   ) Ruim (   ) Péssima 
 
27 - Você trocaria uma instituição de ensino por outra por causa do modelo que esta aplica? 
(    ) Sim  (    ) Não 
 

28 – O modelo de sala de aula invertida foi implantado na sua instituição, ficou clara a 
proposta deste novo modelo? 
(    ) Sim  (    ) Não 
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Apêndice C – Roteiro de Entrevista 

Entrevista com os professores envolvidos na metodologia 

1) Já havia trabalhado com a metodologia sala de aula invertida? Quais são as suas 

primeiras impressões sobre o projeto sala de aula invertida? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2) O conteúdo das webs aulas foi desenvolvido de acordo com o conteúdo que você 

aplicava no modelo tradicional? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3) Em nível de profundidade do conteúdo, como você considera o material? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4) Os exercícios foram de acordo com o conteúdo das webs aulas? Quais os níveis 

dos exercícios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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5) Considera que a web aula é interativa e instiga o aluno a assistir as próximas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

6) Os alunos visualizaram as webs aulas antes dos encontros presenciais? Chegou 

a questionar os que não assistiram?  Quais eram os argumentos mais utilizados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

7) Percebeu alguma mudança, no comportamento dos alunos, quanto às discussões 

em sala de aula? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

8) Na sua percepção, o projeto está bem alinhado entre as partes: diretoria, 

coordenadores, professores e alunos?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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9) Algum caso te surpreendeu neste primeiro semestre do projeto? (negativo ou 

positivo)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

10)  Qual a sua percepção, como educador, na aceitação do projeto sala de aula 

invertida pelos alunos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

11)  Quanto à prova unificada, foi de acordo com o conteúdo das webs aulas? Em 

sua opinião, qual o nível de dificuldade da prova? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

12)  Aponte desafios e possibilidades do projeto para o próximo semestre: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Apêndice D – Autorização pesquisa 

 

Belo Horizonte, 10 novembro de 2015. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

e estou realizando uma pesquisa intitulada “Desafios e possibilidades da 

implantação da metodologia sala de aula invertida: Estudo de caso em uma IES 

Privada”, sob a orientação da Prof(a). Dr(a). Eloísa Helena Rodrigues Guimarães.

  

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, 

gostaria de contar com sua colaboração, recebendo-me em sua empresa para 

aplicar um questionário com 28 questões aos alunos do dos cursos superiores 

participantes da sala de aula invertida do modelo KLS 2.0, em data que for mais 

conveniente. Solicito, também, autorização para a divulgação do nome da unidade 

da empresa em que a pesquisa for realizada.  

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários (paulo.redes@yahoo.com.br) ou por 

telefone: (31) 993849373.  

 

A identificação dos respondentes não é obrigatória e os dados considerados 

confidenciais pela empresa não serão divulgados.  

 
 
Atenciosamente, 

Paulo Rodrigues Milhorato 

Mestrando Profissional em Administração  

Fundação Pedro Leopoldo 
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