
 
 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inovação no Ensino Superior Privado Brasileiro: uma proposta de aplicação de 
metodologias ativas com base na Sala de Aula Invertida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markoni Ramires Heringer 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

 2017  



 
 

Markoni Ramires Heringer 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação no Ensino Superior Privado Brasileiro: uma proposta de aplicação de 
metodologias ativas com base na Sala de Aula Invertida 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação 
Pedro Leopoldo, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Administração. 

Área de concentração: Gestão em 
Organizações 

Linha de pesquisa: Inovação e Organizações 
Orientadora: Prof. Dra. Eloísa Helena Rodrigues 
Guimarães 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pedro Leopoldo 

Fundação Pedro Leopoldo 
2017 



370.19         HERINGER, Markoni Ramires 
H553i                Inovação no Ensino Superior Privado brasileiro: 
                     uma proposta de metodologias ativas com base na 
                      Sala de Aula Invertida / Markoni Ramires Heringer. 
                      - Pedro Leopoldo: FPL, 2017. 
                       
                             93 p. 
                       
                                                                        
                        
                      Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    
                      Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  
                      Leopoldo, 2017. 
                      Orientadora: Profª. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Gui- 
                      marães 
                       
       
                                   
                    1. Sala de Aula Invertida. 2. Modelo Semi-Invertido. 
                    3. Metodologias Ativas de Aprendizagem. 
                    4. Inovação. 
                    I. GUIMARÃES, Eloísa Helena Rodrigues, orient. 
                    II. Título.       
                     
                     
                     
                                                                         CDD: 370.19 
 

                                        
                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 
 

 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A meus pais, meus exemplos e referências. Para vovó Lourdes, sem tempo ruim. Aos meus 

irmãos, que sempre foram grandes amigos. Para Carmita, que me apoia imensamente. Para 

Flávia, minha companheira na vida. Aos meus filhos que nesses momentos de ausência, fico 

com as palavras de Nando Reis: “eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta 

deles, como eu acho que eles sentem de mim”. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 
À minha avó e madrinha, que me ensinou determinação e disciplina; pelo exemplo, 
nunca dorme. 
 
Aos meus pais, por tudo que fizeram, pelos incentivos e por todos os sacrifícios que 
fizeram para criar sua família. 
 
Aos meus filhos, Pedro e João, que são motivo de muitas alegrias passadas e 
futuras para minha família. 
 
Aos meus irmãos, Leo e Gustavo, que sempre foram amigos e companheiros na 
vida. 
 
À minha esposa, que me deu suporte, foi paciente e é minha companheira de 
conversas e devaneios sobre a educação. 
 
À minha sogra, Carmita, que já foi promovida para categoria de segunda mãe. 
 
Aos meus primos queridos, de quem tanto sinto saudades. 
 
Às minhas tias, exemplos de vida dedicada à educação. 
 
À minha professora, orientadora e amiga, Dra. Eloísa, pela dedicação e 
profissionalismo, que vão muito além de suas obrigações. 
 
A FPL, funcionários e colegas de mestrado que estiveram juntos nesta aventura. 
 
Por último, aos pequenos que chegaram na família mais recentemente, trazendo 
alegria e renovando os ares da casa: Manu e Bento, primos do João, meu filho, o 
“primão”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Inovação é a o termo de ordem da sociedade atual. As mudanças na forma de 
aprendizagem, comunicação e consumo nunca ocorreram de forma tão veloz e 
impactante; por isso, inovar é necessário. Nesse sentido, é preciso inovar a educação 
e seus modelos, de forma a preencher a lacuna entre o modelo tradicional de ensino, 
que está em prática há cinco séculos, e a sociedade atual da internet, dos 
smartphones e das redes sociais. Surgem então as Metodologias Ativas de 
Aprendizagem, em especial a Sala de Aula Invertida, que tem como principais 
promotores Bergmann e Sams (2016). Estes autores iniciaram, em 2007, a aplicação 
deste modelo. Porém o primeiro a discutir sobre esse tema foi Eric Mazur, nos anos 
90, que também desenvolveu a metodologia ativa peer instruction, instrução por 
pares. A Sala de Aula Invertida emprega tecnologia como apoio ao ensino. Nesse 
contexto, esta dissertação tem como objetivo descrever a aplicação e adaptação do 
modelo sala de aula tradicional ao modelo sala de aula denominado semi-invertida. 
Na semi-inversão, diferente da sala de aula invertida, os alunos podem assistir aos 
vídeos também em sala de aula. A pesquisa foi feita em uma IES privada de ensino 
superior. 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 forms. Para abordagem qualitativa, utilizou-se a 
observação participante. Partiu-se de uma pesquisa anterior aplicada na mesma 
instituição, quando houve uma tentativa de implantação do modelo Sala de Aula 
Invertida. A aplicação do modelo semi-invertido teve como proposta sanar os 
principais obstáculos apresentados pela implantação da SAI. Os resultados revelam 
que o modelo semi-invertido foi bem aceito pelos alunos e manteve as vantagens da 
Sala de Aula Invertida, obtendo melhores resultados. 

 
Palavras-chaves: Sala de aula invertida; Modelo Semi-Invertido;  Metodologias Ativas 
de Aprendizagem; Inovação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Innovation is the order term of the current society. The changes that are taking place 
in learning, communication and consumption have never happened so quickly and 
shockingly; that´s why innovation is necessary.In this way, it is required to innovate 
education and its models, in order to fill the gap between the traditional model of 
education, which has been practiced for five centuries, and the current society of the 
internet, smartphones and social networks. In this context, the Active Learning 
Methodologies arise, especially the flipped classroom, who have Bergmann and Sams 
(2016) as main promoters. In 2007 these authors started to apply this model. However, 
the first to discuss this topic was Eric Mazur in the 1990s, who also developed the 
active methodology peer instruction. The flipped classroom uses technology to support 
teaching. In this connection, this master´s dissertation aims to describe the application 
and adaptation of the traditional classroom model to the classroom model called the 
semi-flipped classroom. In the semi-flipped classroom, unlike the flipped one, students 
can also watch videos in the classroom. The research was conducted at a private 
institution of higher education. The methodology adopted was based on the qualitative 
and quantitative approach. The data to meet the quantitative approach were collected 
through a questionnaire available in the google forms tool. For a qualitative approach, 
participating observation was used. Such survey has been started  from a premise of 
a previous research, applied at the same institution, when first took place an attempt 
to  institute the flipped classroom model. The application of the semi-flipped model had 
the purpose to solve the main obstacles presented by the implementation of FCR. The 
results reveal that the semi-flipped classroom model was quite accepted by students 
as well as kept the advantages of the flipped classroom model, presenting better 
outcomes. 
 

Key words: Flipped classroom; Semi-flipped Model; The Active Learning 

Methodology; Innovation. 
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1 Introdução 

 

Inovação e mudança são conceitos amplamente discutidos. O primeiro, inclusive, é 

tema de disciplinas em cursos de pós-graduação. O mundo tem acelerado seu ritmo 

de inovação em especial nos últimos dois séculos, pois, com o advento de novas 

tecnologias, acelera-se o desenvolvimento de outras. Mudanças na forma e 

velocidade da comunicação contribuem muito para aumentar o ritmo de produção, de 

bens e conhecimento.  

A inovação, no senso comum, é associada à criatividade e ao empreendedorismo e 

pode e deve ser estudada e aplicada nas organizações, utilizando-se metodologia 

adequada, como afirmam Bessant e Tidd (2009). Segundo esses autores, a partir de 

metodologias adequadas e estudo é possível inovar em desenvolvimento de novos 

produtos e serviços; processos - alterando a forma de fazer algo; em posição, 

mudando o contexto em que os produtos ou serviços estão são inseridos; ou inovar 

em paradigma, mudando o modelo mental básico que norteia o negócio ou instituição. 

Para Valente (2014) a mudança na educação ocorrerá a partir do momento em que a 

formação dos profissionais e dos processos de ensino forem foco desta mudança. O 

autor afirma ainda que, mesmo em países de grande poder aquisitivo, onde os 

avanços tecnológicos são mais presentes, na escola a mudança quase nunca 

acontece, mesmo havendo um desejo para tal. 

Os modelos educacionais geralmente têm como modo operante básico a presença do 

aluno em uma sala de aula cujo layout (posicionamento das carteiras e da mesa do 

professor, por exemplo) prioriza o professor e o colocam como centro das atenções. 

Tal espaço, à frente do quadro, está reservado para o docente que faz explanação 

sobre novos assuntos, com a utilização de lousa e ou projetor multimídia (em raras 

escolas). Usualmente, após o professor discursar sobre a matéria, ele pode propor 

algumas atividades em sala. Outras tarefas, chamadas de atividades extraclasse, 

normalmente direcionadas para melhor fixação do tema, são propostas para serem 

feitas em casa, distante do ambiente escolar, e podem ou não ser entregues ao 

professor, são eventualmente corrigidas ou valem pontos (Morán, Souza, & Morales, 

2015).  
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Tal modelo tem se mostrado pouco produtivo, em especial com o advento das novas 

tecnologias e a chegada destes recursos à sala de aula. As inovações tecnológicas 

introduzidas no mundo mudam a forma das pessoas se comunicarem e permitem 

acesso uma série de distrações e passatempos em sala, principalmente com o acesso 

cada vez mais crescente à internet. Se antes o aluno tinha que escolher entre prestar 

atenção às aulas ou não fazer absolutamente nada em sala, hoje ele pode escolher 

entre a aula e jogos eletrônicos, filmes, vídeos, conversa com os amigos via redes 

sociais, entre outras tantas possibilidades que o celular, por exemplo, proporciona de 

forma privativa, portátil e disponível.  

Neste contexto, à primeira vista, fazer o professor ou a aula ser mais interessante que 

o celular parece uma luta perdida, sem solução. Mas um olhar mais atento nos coloca 

de volta ao jogo; para tanto é necessária uma inovação mais radical, definida assim 

por Bessant e Tidd (2009, p. 47): “mudança significativamente diferente em produtos, 

serviços ou processos – fazer o que fazemos de forma diferente”. Pode-se utilizar a 

tecnologia como um apoio, um aliado valioso e uma peça importante para cambiar o 

conceito de sala de aula e, dessa maneira, resgatar a atenção dos alunos. Neste 

cenário de inovação e aplicação de tecnologia, um formato em especial se destaca: a 

Sala de Aula Invertida.  

A SAI (Sala de Aula Invertida) é uma modalidade de ensino que utiliza ferramentas de 

ensino a distância (e-learning). Neste modelo os conteúdos são disponibilizados on-

line para os alunos, que devem estudá-los antes do encontro presencial em sala de 

aula. Sendo assim, a sala de aula passa a ser o local onde serão feitos exercícios, 

atividades de laboratório e discussões. As aulas expositivas são ministradas 

geralmente em vídeos que os alunos acessam de onde estiverem (Morán, Souza, & 

Morales, 2015).  É uma inversão do modelo tradicional de ensino, que destina a sala 

de aula para as aulas expositivas e propõe atividades para serem realizadas em casa, 

em sua maioria. 

É sabido que o modelo de sala de aula invertida parte do princípio de que os alunos 

terão acesso ao material didático por outros meios que não em sala, para que, assim, 

possam ver as aulas gravadas de vídeos. Porém a realidade brasileira apresenta 

alguns possíveis problemas para esta proposta. Em estudo recente, Milhorato e 

Guimarães (2016) destacam que muitos alunos do ensino superior nas periferias das 

grandes cidades não possuem acesso à internet com a qualidade necessária para 
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assistir vídeos; não existe infraestrutura necessária em sala, como carteiras que 

permitam o uso se computadores e nem todos possuem equipamentos por meio dos 

quais possam participar de aulas interativas. Apontou-se também que os alunos não 

têm o hábito, a disciplina ou o tempo necessários para estudar regularmente em casa 

e utilizar a sala de aula como um momento prático.  

São várias as dúvidas relacionadas aos alunos dos cursos oferecidos nessa 

modalidade, mas também é preciso destacar os docentes: para estes existe uma 

mudança importante e outros pontos podem ser levantados. Os docentes precisam 

estar preparados para ministrar aulas práticas, é necessário um espaço adequado, 

estar familiarizado com a tecnologia. 

Segundo Bergmann e Sams (2016), a forma como os alunos se relacionam com o 

conhecimento mudou; faz-se necessário, portanto, refletir sobre como conduzir o 

processo ensino-aprendizagem nesse novo contexto, de forma que ele seja produtivo 

e relevante para professores e aluno.   

Atento a esse cenário um grupo educacional Brasileiro, citado na pesquisa de 

Milhorato e Guimarães (2016), investiu no modelo Sala de Aula Invertida, implantando 

a metodologia em turmas de primeiro período no ano de 2015, para algumas 

disciplinas que eram chamadas de AMI - Aula Modelo Institucional. Essa experiência 

tem despertado o interesse de alguns pesquisadores e já existem dissertações e 

artigos publicados especificamente sobre esta vivência.  

Segundo Milhorato e Guimarães (2016), a experiência de implantação da SAI não foi 

bem sucedida, levando-se em consideração o contexto que foi foco de sua pesquisa. 

Os autores destacam alguns fatores que levaram a esse resultado, tais como: o aluno 

raramente acessava o material disponibilizado antes das aulas; esse material 

geralmente constituía-se de textos longos e muito teóricos, apresentados em formatos 

tradicionais; o formato da sala não favorecia uma maior interação entre professor e 

aluno, entre outros. Esses fatores inviabilizaram o modelo e dificultaram a aderência 

dos sujeitos envolvidos e o alcance dos resultados esperados.  

Conforme exposto, é preciso averiguar a eficiência e eficácia da metodologia da SAI 

neste grupo educacional. Este modelo é proposto como uma opção para aproximar 

as aulas da tecnologia e aumentar o interesse dos alunos, sendo então uma proposta 

alternativa ao modelo tradicional hoje aplicado. Porém, conforme Bergmann e Sams 
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(2016) relatam em suas experiências, a aplicação deste modelo não é uma tarefa 

simples; é preciso produzir muito material em vídeo, o que demanda muitas horas de 

trabalho, publicar, organizar e ainda conseguir convencer os alunos e a instituição da 

proposta. Sendo assim, é preciso romper barreiras de crenças e valores, presentes 

tanto em professores quanto em alunos, e mudar hábitos arraigados nesses sujeitos.  

O autor desta dissertação é professor em uma instituição de ensino superior de 

propriedade de um grande grupo educacional e esteve envolvido na implantação da 

metodologia sala de aula invertida desde o seu início. Em sua experiência com a 

metodologia, tem vivenciado as dificuldades enfrentadas pelos alunos e pelos 

professores, mas está convencido de que esse é um caminho sem volta.  

A partir das publicações de Milhorato e Guimarães (2016), o pesquisador levantou um 

ponto: a sala de aula invertida não havia funcionado nesta experiência, porém estaria 

então o modelo condenado de forma cabal e descartado do ensino superior privado? 

Haveria alguma possibilidade de aplicação deste modelo para se obter os benefícios 

esperados e estudados na literatura? Decidiu o pesquisador, portanto, iniciar uma 

experiência pioneira na disciplina que leciona, aplicando uma metodologia 

diferenciada, a que denomina Sala de aula semi-invertida.  

Trata-se de uma metodologia que tem como base os princípios da sala de aula 

invertida, mas inova ao propor mudanças na apresentação do conteúdo. O que se 

propõe é disponibilizar os vídeos das aulas expositivas para que os alunos possam 

assistir em casa, assim como na aula invertida, mas também permitir que o mesmo 

assista a estes vídeos em sala. Milhorato e Guimarães apontam alguns motivos que 

levaram a SAI ao não sucesso, entre eles o fato dos alunos do ensino superior privado 

trabalharem e estudarem, ao mesmo tempo. Nesta pesquisa, Figura 8, foi constatado 

que 67,2% dos entrevistados, estudam e trabalham ao mesmo tempo. O que se 

propõem então, com o modelo semi-invertido, é que o aluno possa assistir as aulas 

também em sala, já que, para este aprendiz, assistir ao conteúdo de todas as 

disciplinas com antecedência, apenas em casa, não é razoável. Assim, espera-se que 

benefícios como a possibilidade de o aluno aprender no seu ritmo; a dedicação de 

mais tempo do professor para suporte e atenção aos exercícios em sala; e a 

oportunidade de o aluno poder assistir às aulas expositivas gravadas quantas vezes 

sejam necessárias sejam mantidos. Possibilitar ao estudante que assista todos ou 

parte dos vídeos em sala de aula é necessário, porque foi este o principal motivo 
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apontado pelos discentes para não fazerem os exercícios em casa, conforme reforça 

a pesquisa de Milhorato e Guimarães (2016).  Sendo assim,  espera-se manter todos 

ou parte dos benefícios da sala de aula invertida, mas por outro lado retirar a principal 

dificuldade apresentada pelos alunos.  Busca-se, com essa pesquisa, avaliar em que 

medida essa metodologia pode viabilizar a aderência dos alunos e, mais que isso, 

facilitar o aprendizado, melhorando o processo de ensino e aprendizagem.   

 

Baseando-se nesse cenário, o questionamento que norteará essa pesquisa será: 

Como adaptar a sala de aula tradicional ao modelo sala de aula semi-invertida? 

A fim de responder a essa pergunta norteadora da pesquisa, foram definidos os 

seguintes objetivos:  

Objetivo Geral 

•Descrever e avaliar a adaptação do modelo sala de aula tradicional ao modelo sala 

de aula semi-invertida.  

Objetivos específicos  

1. Avaliar os impactos da metodologia sala de aula semi-invertida nos alunos 

envolvidos. 

2. Identificar as dificuldades e as facilidades percebidas pelos alunos, na 

implantação da sala de aula semi-invertida; 

3. Identificar o grau de envolvimento dos alunos no processo da sala de aula semi-

invertida; 

4. Comparar o modelo semi-invertido com o modelo tradicional, levantando a 

percepção dos alunos envolvidos. 

5. Descrever e avaliar a adaptação do modelo sala de aula tradicional ao modelo 

sala de aula semi-invertido. 

A fim de alcançar esses objetivos, foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo, 

com abordagens qualitativa e quantitativa. Foi feito um estudo de caso, em uma 

instituição de ensino superior privado, em uma turma que vivenciou a implantação da 

metodologia sala de aula semi-invertida, aplicada pelo autor desta dissertação nas 

disciplinas que ministra. 
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A realização desta pesquisa justifica-se pelo fato de que o pesquisador tem especial 

interesse pelo tema, já que atua como docente e em especial nesta instituição. O fato 

de estar diretamente envolvido com a metodologia, vivenciando as vantagens e 

dificuldades no dia a dia da sala de aula, lhe proporciona um olhar privilegiado do 

processo.   

Do ponto de vista acadêmico, trata-se de uma experiência nova, e ainda há poucas 

publicações sobre esse modelo: pesquisando a palavra-chave sala de aula invertida, 

em março de 2017, na base da Scielo, repositório de artigos, teses, dissertações e 

livros, foram encontrados dois artigos sobre o assunto. Já no portal da CAPES foram 

encontrados 22 artigos, porém apenas metade deles era sobre este assunto; os 

demais apenas faziam citações sobre o tema e tratavam, em sua maioria, sobre outras 

metodologias ativas. Fica demonstrado assim que, em especial no Brasil, este campo 

de estudo ainda é pouco explorado. 

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

na linha de pesquisa Inovação e Organizações, no6C&8 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). 

Esta dissertação está estruturada 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 

capítulo apresenta e discute os resultados obtidos, e o quinto, as considerações finais, 

as limitações e sugestões para estudos futuros sobre o tema. Por último, apresentam-

se as referências e os apêndices, que consiste na Aderência do Projeto à linha de 

Pesquisa e no questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa, alunos participantes da 

sala de aula semi-invertida. 

 

  



 
 

17 
 

2 Referencial Teórico 

 
Neste capítulo apresentam-se os conceitos teóricos que constituem a base desta 

pesquisa. Inicialmente são definidos os conceitos de inovação, em seguida uma 

descrição do modelo tradicional de ensino. A seguir, serão apresentados e discutidos 

os conceitos de Inovação, Escola Tradicional, Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

Sala de Aula Invertida (SAI), LMS – Learning Management System - para, finalmente, 

apresentaram-se as contribuições das discussões teóricas desenvolvidas neste 

capítulo para atingir os objetivos propostos  para esta pesquisa.   

 

2.1 Inovação 
 

A inovação é uma necessidade, segundo Bessant e Tidd (2009). Esses autores 

afirmam que o termo está presente em todos os discursos e nas missões das 

empresas. A nossa história também está repleta de inovação. Takahashi e Takahashi 

(2011) afirmam que a inovação se refere a mudança e novidade e que estas podem 

ser em relação ao produto, processo, forma organizacional, tecnologia, mercado e 

negócios. Em seu livro, os autores Bessant e Tidd (2009, p. 20) afirmam: “se não 

mudarmos o que oferecemos ao mundo (bens e serviços) e como os criamos e 

ofertamos, corremos o risco de sermos superados por outros que o façam”. Já Trott 

(2012, p. 4) destaca, logo no início de seu livro, uma frase de Christopher Freeman: 

“...não inovar é morrer”. De fato, várias empresas foram superadas e vários modelos 

de negócios simplesmente deixaram de existir quando deixaram de inovar. 

A inovação está diretamente associada ao crescimento, pois os novos negócios 

surgem a partir dela, a partir de novas ideias. Para Bessant e Tidd (2009) não é 

possível ter uma postura passiva, apenas esperando por uma inspiração: é preciso 

criar um processo inovador e gerenciá-lo de forma ativa. Bessant e Tidd (2009) 

definem que a inovação está centrada em três fatores: geração de novas ideias, 

seleção das melhores  e implementação. Trott (2012) destaca o trabalho de 

Shumpeter (1934,1939,1942), apontando-o como um dos primeiros economistas a 

traçar um paralelo entre o desenvolvimento de novos produtos e o crescimento 

econômico. Shumpeter afirma que criar novos produtos tem mais impacto econômico 
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do que baixar o preço de produtos exitentes, a fim de promover as vendas. Em outras 

palavras, o crescimento econômico é mais impactado positivamente pelo 

desenvolvimento de um novo computador ou Iphone do que pela simples redução de 

preço das mercadorias comercializadas. 

Bessant e Tidd (2009) destacam o que pode ser mudado com a inovação, que foi 

chamado de “4Ps” da inovação. Segundo eles a inovação pode ser feita no produto 

físico, no processo (como são feitas), inovação de posição (como introduzir produtos 

ou serviços) e inovação de paradigma (mudança dos modelos mentais da empresa). 

Os autores destacam ainda que a inovação pode ser incremental, que consiste 

melhoras contínuas no produto ou serviço; radical, quando se cria um novo produto 

ou um serviço totalmente novo; e disruptiva, quando um novo produto ou serviço muda 

o mercado e eventualmente acaba com algum produto ou modo de consumo 

tradicional. 

A inovação se aplica a diversas áreas, em produtos e também em serviços. Na 

educação existem propostas inovativas que são focadas em um novo processo e 

modelo de ensino e aprendizagem. Na próxima seção será abordada a escola 

tradicional, buscando trazer à luz o que é este modelo, sua estrutura e aplicação. Logo 

após serão abordadas as Metodologias Ativas de Ensino, modelos relativamente 

recentes e por último os softwares de apoio a aprendizagem, LMS.  

 

2.2 A escola tradicional 
 

A escola tradicional surge a partir da criação de sistemas nacionais de ensino e ganha 

força a partir do século XX. Neste momento foram estabelecidas redes públicas de 

ensino na Europa e América do Norte, inspiradas pela sociedade burguesa que prega 

a educação como um direito de todos e dever do estado (Patto, 2015).  

Com a consolidação da burguesia no poder, a escola passa a ter função auxiliar na 

construção da sociedade. Nessa nova ordem, a educação tinha o papel 

preponderante de libertar os cidadãos do ‘Antigo Regime’ e ajudar a construir “um tipo 

de sociedade fundada no contrato social celebrado ‘livremente’ entre os indivíduos”. 

Nesse sentido, a escola se torna o “grande instrumento para converter súditos em 

cidadãos” (Saviani, 2012, p. 5). 
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Estas atribuições cabem essencialmente ao professor, é fundamental que este seja 

muito bem preparado, além de disposto e disciplinado, pois, a educação é, em sua 

essência, pautada na força e capacidade deste trabalhador: 

Como as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um 
professor razoavelmente bem preparado. Assim, as escolas eram organizadas 
em forma de classes, cada uma contando com um professor que expunha as 
lições que os alunos seguiam atentamente e aplicava os exercícios que os 
alunos deveriam realizar disciplinadamente (Saviani, 2012, p. 6). 

 

A universalização da educação é uma realidade em alguns países, porém alguns 

autores não veem a educação como democrática, chegando inclusive a afirmar que 

alguns receberam mais educação do que outros, fazendo uma alusão a George Orwel, 

no livro A revolução dos bichos, em que o suíno, após os animais assumirem o 

controle da fazenda, sobrepujando o antigo dono humano, é questionado pelo cavalo: 

“mas não somos todos iguais? ” Ele então diz: “sim, mas uns são mais iguais que 

outros” (Gadotti, 2003). 

Corroborando essa ideia, Morán, Souza e Morales, (2015) afirmam:  

a escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige 
resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada em 
competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma 
convencional e que exigem pro atividade, colaboração, personalização e visão 
empreendedora (Morán, Souza, & Morales, 2015, p. 16). 

 

O modelo tradicional de ensino tem como premissa que o sujeito é passivo no 

processo de aprendizagem, cabendo a ele um papel menor. Tem como base que o 

homem deverá armazenar informações, simples ou complexas, porém somente o 

resultado deste processo, e não o caminho que leva ao resultado em si, deve ser 

considerado. Portanto o indivíduo possuiria tão somente um caráter basicamente 

cumulativo, no tocante à educação realizada na instituição escolar. Tal abordagem de 

ensino pressupõe que a inteligência é uma faculdade que torna o homem capaz de 

armazenar informações, simples ou complexas. Partindo deste prisma se faz 

necessário dissecar o cenário objeto do estudo para tornar mais simples a 

transmissão do conhecimento para o aprendiz, que deve reter apenas o resultado do 

processo de ensino. Sendo assim nesta escola tradicional o saber é de caráter 

cumulativo e deve ser assimilado pelo aluno por meio da transmissão do 
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conhecimento realizada pelo professor e sua instituição de ensino (Mizukami, 1986). 

O aluno fica, desta maneira, limitado a um papel passivo, como se vê: 

atribui-se ao sujeito um papel irrelevante na elaboração e aquisição do 
conhecimento. Ao indivíduo que está "adquirindo" conhecimento compete 
memorizar definições, enunciados de leis, sínteses e resumos que lhe são 
oferecidos no processo de educação formal a partir de um esquema atomístico. 
(Mizukami, 1986, p. 11) 

 

Ainda de acordo com Mizukami (1986), no ensino tradicional o aprendizado não é 

pautado por teorias testadas e validadas de forma empírica, mas sim pela prática do 

ensino como hábito e cultura, transmitida ao longo dos anos. Porém Saviani (2012) 

expõe o caráter científico da educação em suas origens, afirmando que esse processo 

se estruturou através de um método pedagógico, que é o método expositivo, 
que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão passando ainda, 
cuja matriz teórica pode ser identificada nos cinco passos formais de Herbart. 
Esses passos, que são o passo da preparação, o da apresentação, da 
comparação e assimilação, da generalização e da aplicação correspondem ao 
método científico indutivo, tal como fora formulado por Bacon, método que 
podemos esquematizar em três momentos fundamentais: a observação, a 
generalização e a confirmação. Trata-se, portanto, daquele mesmo método 
formulado no interior do movimento filosófico do empirismo, que foi a base do 
desenvolvimento da ciência moderna (Saviani, 2012, p. 43). 

 

O estudo do processo ensino-aprendizagem não é algo recente, como demonstra 

Saviani (2012). Ele cita dois autores, de épocas diferentes, que estudaram e 

estruturaram o ensino em uma sequência de passos a serem seguidos. O mais 

antigo desses autores é Bacon (1561-1626), seguido por Herbart (1776-1841). Os 

passos de Bacon e Herbart possuem muitos pontos de convergência e demonstram 

o formato do ensino tradicional, baseado em aulas expositivas. Saviani (2012) 

reforça que o ensino tradicional estruturado por meio do método expositivo possui 

uma matriz criada por Bacon e Herbart que pode ser identificada nos passos formais 

definidos pelos estudiosos. Saviani (2012, p. 43) apresenta uma matriz que 

descreve os cinco passos formais de Herbart e os três de Bacon, conforme 

sintetizado na Tabela 1.  
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Tabela 1 
Matriz do ensino expositivo de acordo com Herbart e Bacon 

Método de Herbart  Método de Bacon 

1º 
Passo Preparação 

Recordação da 
lição anterior, ou 
seja, do que já é 

conhecido. 

 

1° 
Passo 

Observação (os 
três primeiros 
passos de 
Herbart 
correspondem 
ao 1º Passo de 
Bacon) 

Identificar e 
destacar o 

diferente entre os 
elementos já 
conhecidos. 2° 

Passo Apresentação 

O aluno é colocado 
diante de um novo 
conhecimento que 

deve assimilar. 

 

3° 
Passo 

Assimilação e 
Comparação 

A assimilação 
ocorre por 

comparação onde 
o novo é 

assimilado. A 
assimilação ocorre 

por comparação 
onde o novo é 

assimilado a partir 
do velho. 

 

2° 
Passo 

Generalização 
(corresponde 
ao 4º Passo de 
Herbart) 

Subsunção sob 
uma lei extraída 
dos elementos 
observados, 

pertencentes a 
determinada 

classe de 
fenômenos, de 

todos os 
elementos 

observados ou 
não) que integram 
a mesma classe 
de fenômenos. 

4° 
Passo Generalização 

O aluno deve ser 
capaz de identificar 

todos os 
fenômenos 

correspondentes 
ao conhecimento 

adquirido. 

 

3° 
Passo 

Confirmação 
(corresponde 
ao 5° passo de 
Herbart) 

Se o aluno aplicou 
corretamente os 
conhecimentos 
adquiridos, a 

assimilação está 
confirmada. Pode-
se afirmar que ao 

ensino 
correspondeu uma 

aprendizagem. 

5° 
Passo Aplicação 

Verificar, através 
de exemplos 

novos, se o aluno 
efetivamente 

assimilou o que lhe 
foi ensinado. 

 

Fonte:  Saviani, D. (2012). Escola e Democracia (p. 43). São Paulo: Autores Associados. 

 

Saviani (2012) deixa clara nesta tabela a relação íntima entre os passos de Herbart e 

Bacon, bem como a semelhança desta matriz com o modelo tradicional de ensino. O 

autor percebe e destaca que esta estrutura, tal como foi concebida, ainda se aplica à 

maioria das aulas. Em outras palavras, as aulas hoje são estruturadas como eram há 

séculos atrás, e o modelo de ensino em uma estrutura básica pode ser resumido em 

preparar a aula, apresentar, assimilar, generalizar e aplicar (verificar se o aluno 

aprendeu). 

Em seus trabalhos, Chakur (2015) destaca que em nosso país algumas tendências 

foram influenciadas pela relação entre a Psicologia e a Educação e, historicamente, o 
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predomínio de certas correntes educacionais ocorreu em momentos distintos de 

nossa história, conforme detalhado na Tabela 2: 

Tabela 2 
Predomínio das correntes educacionais no Brasil no século XX 
 Tempo Movimento 
1 Entre anos 1920 e 

1940 século XX 
Dissemina-se o movimento escolanovista e, com ele, a influência da 
Psicologia Funcionalista sobre métodos de ensino e a ênfase na 
atividade e no interesse do aluno. 

2 Entre os anos 1950 e 
1970 

O tecnicismo invade a educação brasileira, com a influência do 
Behaviorismo. A chamada Tecnologia Educacional então em voga 
defende a ideia de que o ensino deve ser objetivo, operacionalizado 
e regido por princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. 
 

3 Nos anos 1970 O Construtivismo de Piaget e a abordagem Sócio-Histórica de 
Vigotski convivem com as críticas sociológicas às pedagogias 
escolanovista e tecnicista e ao “psicologismo” na educação. 
 

4 Dias atuais Pode-se afirmar que continua a tendência anterior, mas tomando o 
Construtivismo como uma teoria pedagógica não diretivista, numa 
espécie de retorno ao escolanovismo. 

Fonte: Chakur, C. R. (2015). A desconstrução do construtivismo na educação: crenças e equívocos de 
professores, autores e críticos. São Paulo: UNESP. (Adaptado pelo autor). 
 

Como se pode notar pelas informações da Tabela 2, desde os anos 1970 não surgiu 

nada novo nos modelos educacionais e, embora as teorias de Piaget e Vigotski 

tenham sido reconhecidos como um avanço nas discussões sobre o tema, a tendência 

dos modelos atuais ainda é a estagnação e o retrocesso (Saviani, 2012).    

É um discurso comum a muitos autores que o modelo de sala de aula tradicional não 

satisfaz os anseiso dos jovens e, portanto, não é devidamente aderente a este novo 

público. Tal crítica está presente nas publicações de Mazur (2013) e Bennett (2015).    

De fato, segundo dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), no Ensino Superior o número de alunos ingressantes 

em 2014 foi de 3.110.848. Desses 23,4% matricularam-se no ensino a distância e 76% 

no ensino presencial (dados disponíveis em  

http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2014/resumo_tecnico_censo_e

ducacao_superior_2014.pdf).  

O Relatório do MEC aponta que, desde 2003, tem havido um crescimento contínuo 

no ingresso de alunos na modalidade de ensino a distância. Tal crescimento tem 

alertado as instituições de ensino e seus docentes para o fato de que há uma demanda 

cada vez mais crescente por metodologias de ensino inovadoras e mais aderentes à 

http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2014/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2014.pdf
http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2014/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2014.pdf
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realidade do aluno do século XXI, ensejando discussões sobre as possibilidades de 

inovação nas metodologias de ensino. 

Na próxima seção, serão apresentadas algumas metodologias ativas de 

aprendizagem, entre as quais se incluem  a Aprendizagem Baseada em Problemas, 

a problematização, o Peer Instruction – PI, o Just-in-Time Teaching – JiTT, o  método 

de caso e, finalmente, a SAI (sala de aula invertida), metodologia que serviu como 

base para criação do modelo semi-invertido, apresentado nesta pesquisa.  

 

2.3 Metodologias ativas de aprendizagem  
 

Segundo Berbel (2011) as metodologias ativas consistem na aplicação de 

interatividade no aprendizado, análise, estudo e pesquisas a fim de buscar soluções 

para um problema. A autora destaca que o professor atua como um orientador ou 

condutor do aluno, para que este faça sua pesquisa e seja capaz de refletir e decidir, 

por si mesmo, qual o melhor caminho para atingir os objetivos. Trata-se então de um 

processo que oferece meios para tornar possível o desenvolvimento da capacidade 

de análise de cenários. As metodologias ativas, reforça Berbel (2011), se 

fundamentam na forma de desenvolvimento do aprendizado, aplicando vivências 

simuladas ou reais, buscando resolver questões da prática social em contextos 

diversos. 

Este pensamento é reforçado por Morán, Souza e Morales (2015), que assim definem 

a necessidade de adoção de novas metodologias: 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se 
queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar 
metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez 
mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os 
resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam 
criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de 
mostrar sua iniciativa (Morán, Souza, & Morales, 2015, p. 1). 

 

Os autores reforçam que estas metodologias utilizam a problematização como 

estratégia para a aprendizagem e almejam motivar o aluno por meio dos desafios da 

resolução de problemas. Por meio da problematização o aluno se detém, faz 

reflexões, pesquisa e cria conexões entre sua vivência e as novas descobertas. Os 
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pesquisadores relatam que, por meio dessas metodologias o aluno é levado a ampliar 

o contato com informações e com a geração do conhecimento, principalmente com 

foco na solução de impasses e do seu próprio crescimento. Já que a problematização 

traz questões de sua área de estudo ou interesse, o envolvimento é maior e o aluno 

se torna ativo na formação de seu desenvolvimento. 

Considerando a importância das metodologias ativas no processo ensino-

aprendizagem dos alunos do século XXI, nas próximas seções serão apresentadas e 

descritas algumas dessas metodologias. 

 

2.3.1 Aprendizagem Baseada em Problemas 
 

Berbel (2011) explica a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem 

Based Learning (PBL) como uma abordagem que envolve toda a organização 

curricular, bem como todo o corpo docente, acadêmico e administrativo. A ABP 

demanda que os envolvidos mudem seu papel tradicional. Os problemas são 

desenvolvidos por meio de uma comissão criada para este objetivo específico e 

devem estar relacionados a questões essenciais para o cumprimento do programa 

curricular, que deve ser pensado e tratado de forma integrada. 

Paiva, Parente, Brandão e Queiroz (2016) afirmam em seu artigo que a metodologia 

é bastante aceita no meio acadêmico e vista como um método moderno que surgiu 

na Universidade de Maastricht a partir da criação da Universidade McMaster. Segundo 

Berbel (2011) a metodologia é aplicada a partir da exposição de um caso para os 

alunos, que então trabalham em grupos para identificar o problema, debatem, fazem 

interpretações e produzem soluções ou recomendações. No final são promovidas 

discussões sobre as investigações, que culminam em uma apresentação, escrita ou 

oral. 

 

2.3.2 Problematização 
 

Segundo Paiva et al. (2016), a metodologia da problematização (Método do Arco, de 

Charles Maguerez) pode ser aplicada quando conveniente, sendo assim uma 



 
 

25 
 

alternativa para o docente. Pode também ser aplicada em alguns temas da disciplina. 

Este método possui um esquema de etapas, que são baseadas em um fato real ou a 

partir da criação de um problema. 

Paiva et al. (2016), explicam que o desenvolvimento do método apresenta-se dividido 

em três etapas, sendo a primeira a formulação do problema. Esta etapa passa primeiro 

por reconhecer o assunto, buscar conexões, definir o problema, elaborar perguntas e  

definir o foco. A segunda etapa é a resolução do problema, sendo o primeiro passo a 

busca de mais referências e fontes, que podem ser empíricas ou científicas e por fim 

são elaboradas investigações. A terceira etapa é a discussão do problema, quando 

serão apresentadas as conclusões da investigação, os relatórios e debates sobre os 

resultados. 

Berbel (2011) relata que este método não exige grandes mudanças nos materiais ou 

estrutura da instituição de ensino, apenas requer uma mudança de postura do docente 

e do aprendiz em busca de uma perspectiva crítica dos assuntos e uma certa 

flexibilização da sala de aula. 

 

2.3.3 Peer Instruction – PI 
 

Peer Instruction ou Instrução por Colegas (IpC) é um método aplicado desde 1991 por 

Eric Mazur, professor na Universidade de Harvard e hoje já bastante replicado em 

diversas universidades no mundo (Paiva et al., 2016). Conforme Mazur (2013) o 

momento em sala de aula é precedido de leitura prévia feita em casa; em sala, o 

professor fará uma exposição resumida sobre o tema. Em seguida os alunos 

respondem a algumas questões, mais genéricas, a fim de se aferir a aprendizagem 

geral. As aulas presenciais seguem o seguinte roteiro: 

1) dez a quinze minutos de explanação pelo professor; 

2) dois a quatro minutos para realizar, individualmente, um teste conceitual 

(ConcepTest) de múltipla escolha (as respostas são computadas por 

sistemas simples de cartelas levantadas pelos alunos ou por sistemas 

eletrônicos específicos para isso, como clickers); 

3) se menos de 30% dos alunos acertam o teste conceitual, o professor revisa 

os conceitos explanados e os alunos repetem o teste; 
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4) se entre 30% e 70% dos alunos acertam o teste conceitual, eles têm mais 

três minutos para, em grupos pequenos, tentar convencer uns aos outros 

(instrução pelos colegas) sobre a resposta certa, enquanto o professor 

caminha entre os grupos observando e incentivando a discussão e, após, 

os alunos repetem o teste; 

5) se mais de 70% dos alunos acertam o teste conceitual, o professor comenta 

cada uma das opções do teste, usando novos testes se necessário ou 

partindo para um novo tópico (Mazur, 2013). 

Segundo Mazur (2013), os resultados obtidos após a discussão entre os alunos são 

sempre melhores do que quando eles fazem a atividade individualmente ou quando 

comparado com a metodologia tradicional de ensino. 

 

2.3.4 Just-in-Time Teaching – JiTT 
 

Segundo Araújo e Mazur (2013), Just-in-Time Teaching (JiTT) ou Ensino sob Medida 

(EsM), foi desenvolvido por Gregor Novak e colaboradores, no ano de 1999. Este 

método visa ajustar as aulas às necessidades dos aprendizes; essas demandas são 

diagnosticadas por meio das respostas dadas pelos alunos sobre um tema, antes da 

aula. Os autores afirmam que este método não é tão conhecido como PI, mas é uma 

boa opção que considera o conhecimento prévio dos estudantes e ajuda a formar o 

hábito de estudo antes das aulas em sala. 

Novak ( 2017) define que a estratégia de ensino JiT busca alcançar três objetivos: 

a) maximizar a eficácia da sessão de sala de aula, quando os professores estão 

presentes; 

b) estruturar o tempo fora da sala de aula para o máximo benefício de 

aprendizagem; 

c) criar e manter o espírito de equipe. 

Em seu trabalho, publicado no Caderno Brasileiro de Estudo de Física, Araújo e Mazur 

(2013) assim descrevem o método JiTT: 

O desenvolvimento desse método se dá por meio de tarefas preparatórias 
antes da aula, tendo como foco principal possibilitar que o professor planeje as 
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aulas com base nos conhecimentos e dificuldades dos alunos, manifestadas 
por meio das respostas fornecidas em atividades de leitura prévia aos 
encontros presenciais (Araújo & Mazur, 2013, p. 371). 

São três as etapas do JiTT, voltadas para os alunos: 

1. Exercício de aquecimento (WarmUp exercise): anterior a aula; os alunos devem 

realizar uma leitura prévia, chamada de Tarefas de Leitura (TL). Araújo e Mazur 

(2013) afirmaram que normalmente fazem esse exercício por meio do sistema. 

Por meio das respostas o professor prepara as atividades a serem dadas em 

aula. A ideia é fornecer certo conteúdo a ser trabalhado e promover o 

pensamento crítico (Novak, 2017).  

2. Discussões promovidas em sala de aula a partir das Tarefas de Leitura (TL):  

tendo como base as respostas obtidas, o docente elabora as aulas formatadas 

para atender as deficiências identificadas e desenvolve atividades voltadas ao 

tratamento e superação destes pontos. O professor então recoloca as questões 

anteriores; eventualmente são apresentadas, de forma anônima, algumas 

respostas anteriores (Araújo & Mazur, 2013). 

3. Exercícios em grupo que tratam conceitos desenvolvidos nas TL e em sala: a 

fim de aumentar o envolvimento dos aprendizes em sala e para que mudanças 

ocorram nas atividades, são feitas exposições orais juntamente com outras 

atividades colaborativas ou individuais, exercícios e atividades laboratoriais. 

Desta forma o aluno reaviva sua atenção a cada alternância de atividade e 

também estimula a prática de novos conceitos (Araújo & Mazur, 2013).  

Terminadas as aulas, os alunos podem ser requisitados a responder eletronicamente 

novas questões, chamadas de Puzzles (quebra-cabeças). Estes jogos relacionam os 

conteúdos trabalhados dentro e fora de sala em um diferente contexto; assim o 

docente pode verificar se o aluno de fato é capaz de transformar o conhecimento e 

elaborar conexões (Novak, 2017). 

 

Os professores que atuam na área de gestão e negócios utilizam o método do caso com o 

objetivo de analisar um caso já elaborado. Um caso na área de gestão2consiste na “descrição 

de uma situação administrativa recente, comumente envolvendo uma decisão ou um 

problema”. O caso é redigido na perspectiva de quem está envolvido na situação decisória, 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/9788597012637/epub/OEBPS/Text/25_reference.xhtml#id8n2
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2.3.4 Método de Caso 
 

A estratégia de ensino "estudo de caso" ou o "método do caso" ou, ainda, o teaching 

case é baseado na apresentação de situações verdadeiras ou fictícias com o objetivo 

de estimular o aluno a pensar sobre decisões para o caso estudado (Barseghian, 

2015).  

“A metodologia de ensinar utilizando casos foi criada na Escola de Direito de Harvard, 
por Christopher Langdell, na década de 1880 e, embora tenha sido contestada, foi vista 
como “uma revolução na forma de ensino, uma vez que esse método objetivava o 
estudo prático da lei”. Com a utilização de casos na área do Direito, o método sofreu 
modificações para que fosse utilizado no estudo e ensino das práticas gerenciais. 
Assim, “Langdell inovou os métodos por priorizar o estudo de casos originais 
provenientes de histórias reais. A interação estudante-professor levava o estudante a 
analisar a situação contextual, criar um plano de ação e tomar as decisões” (Leal, 
Miranda, & Casa Nova, 2017, p. 91). 

Leal (Miranda, & Casa Nova, 2017), reforçam que o método de caso propõe aos 

alunos um forma nova de ensino que não lhes é familiar, o que representa,  para os 

dicentes um desafio. A anteriormente o aluno estava em uma condição passiva, 

recebia as informações e direções do professor, neste modelo o estudante passa a 

ter um papel ativo no processo de aprendizagem. 

(Barseghian, 2015) explica que no método de caso os estudantes trabalham, em 

equipe e em certos momentos de forma individual, principalmente nas leituras prévias 

de preparação para aula, feitas fora do momento de aula. Quanto ao método, não há 

exatamente uma resoposta certa, em muitos casos, esta situação promove um 

desconforto nos aprendizes, que têm uma expectativa diferente. Leal (Miranda, & 

Casa Nova, 2017) complementam: 

“devido à ambiguidade inerente aos casos, os estudantes serão chamados a tomar 

decisões baseadas em informações incompletas”. A passividade quanto ao 

recebimento das informações transmitidas pelo professor dá lugar a uma postura do 

estudante como agente ativo no processo de aprendizagem. Uma das 

responsabilidades do professor é despertar nos estudantes o interesse pelo caso, de 

modo que os mesmos se sintam motivados a participar ativamente da situação 

proposta, contribuindo com suas análises e sugestões. Ao estudante cabe aceitar a 

tarefa em benefício da sua própria aprendizagem, contribuindo com ideias, 

observações, expressando suas impressões. A dinâmica da aula é uma das razões 

para a escolha do método do caso. Como a preparação e o debate dos casos no 

ambiente escolar exigem a participação efetiva dos estudantes, isso acaba “reduzindo 

o desinteresse pela aula causado normalmente pela necessidade de memorização, 
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decorrente de um método alternativo baseado em leituras ou aulas expositivas” Leal 

(Miranda, & Casa Nova, 2017, p. 92). 

A aplicação deste método apresenta importantes fatores a serem considerados, 

segundo Leal (Miranda, & Casa Nova, 2017), “a necessidade de desenvolver 

argumentação crítica para defender seus pontos de vista, descobrir e ter que respeitar 

novas e diferentes abordagens sobre a situação descrita, aprender a negociar, a criar 

capacidade de convencimento, a fazer alianças e até a ceder”.  

 No seu livro: Revolucionando a sala de aula, os autores Leal (Miranda, & Casa Nova, 

2017) explicam que a aplicação do método do caso de ensino possibilita aos 

aprendizes desenvolver uma melhor compreensão de como os temas lecionados 

durante o curso se relacionam. Eles afirmam que em função de maior conteúdo teórico 

acumulando, os estudantes de períodos mais avançados tiram maior proveito deste 

método, mas que isto não é um fator impeditivo e tal metodologia pode também ser 

inserida nos demais períodos do curso.  

 

2.3.5 SAI - Sala de aula invertida (Flipped Classroom) 
 

A SAI (sala de aula invertida) é um termo relativamente novo. Seus conceitos foram 

estabelecidos a partir de experiências de professores que passaram a utilizar 

tecnologia em sala de aula, possível graças à popularização da internet banda larga 

e ao aumento do acesso da população em geral a computadores pessoais, PCs. 

Bergmann e Sams (2016) afirmam que tais tecnologias possibilitam que o aluno 

assista aulas expositivas de qualquer lugar e a qualquer momento.  

Uma das primeiras publicações a apontar novas possibilidades para inversão do 

modelo tradicional de ensino foi o trabalho de Eric Mazur (1991), professor de física 

na Universidade de Harvard. Segundo Valente (2014), Mazur não utilizou a expressão 

sala de aula invertida, mas se trata da primeira vez em que a proposta foi feita. Mazur 

observou que muitos alunos apresentavam dificuldades em questões conceituais 

qualitativas; já nas quantitativas tinham melhor desempenho. Sua conclusão foi a de 

que estes discentes tinham preocupação em resolver problemas a partir de soluções 

pré-definidas e receitas, e não tinham pleno entendimento dos conceitos envolvidos. 

O professor concluiu que isto era causado em parte pelo próprio modelo de ensino 
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aplicado, chamado de modelo tradicional, cujas aulas são baseadas em exposição 

oral do professor e exercícios de fixação, em sua maioria feitos em casa ou fora do 

horário de aula (Valente, 2014).  

Neste modelo tradicional, as aulas têm caráter mais teórico e menos prático: o 

professor expõe o tema e o aluno, de forma passiva, com pouquíssima interatividade, 

assiste. Mesmo se esforçando para que as aulas expositivas fossem proveitosas e 

tivessem o melhor resultado possível, isso não era suficiente, demonstrando que 

talvez este não fosse o melhor formato, ou pelo menos, não o mais eficiente. Mazur e 

Watkins (2013, p.38) assim descrevem a experiência que chamou atenção para o 

assunto: “...se eu não desse aulas sobre física, mas, por exemplo, sobre 

Shakespeare, eu certamente não passaria as aulas lendo as peças para os alunos. 

Em vez disso, eu pediria que eles lessem as peças antes de irem para a aula e 

utilizaria o tempo da aula para discuti-las e aprofundar a compreensão e apreciação 

dos alunos por Shakespeare”. 

Deste ponto em diante, o físico procurou mudar o modelo de aula para outro mais 

eficiente, em que os alunos deveriam ler antecipadamente o material de aula sobre o 

assunto a ser tratado, antes da aula em si. Desta forma o tempo em sala passou então 

a ser utilizado para resolver dúvidas, tratar eventuais dificuldades e desenvolver 

potenciais, construindo assim um relacionamento de mais confiança e respeito pelo 

aluno. O roteiro básico passa por primeiro o professor fazer uma explanação do 

assunto; em um segundo momento uma questão objetiva com os conceitos abordados 

é mostrada e os alunos trabalham individualmente para encontrar a solução. O 

docente pede então aos discentes que levantem a mão, apontando a sua escolha; em 

seguida eles discutem com um colega pelo tempo de um minuto sobre suas escolhas. 

As respostas são novamente avaliadas e o número de acertos determinará se o 

professor irá ou não abordar o tema na próxima aula (Mazur & Watkins, 2013).  

Mazur (2013) constata que o número de respostas corretas apontadas na segunda 

vez é sempre maior do que da primeira, quando os alunos resolveram a questão 

sozinhos, nunca foi menor. Além disto, os resultados apresentados da segunda vez 

foram ainda melhores do que quando o conteúdo foi desenvolvido de forma 

tradicional. O autor passa a chamar este método de instrução entre pares (peer 

instruction).  A leitura prévia do material, aliada à menor quantidade de apresentação 
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passiva e ao aprendizado com os pares promoveu melhores resultados e maior 

assimilação dos conceitos propostos.  

Como dito anteriormente o termo inversão, ou outro de significado próximo, não foi 

utilizado por Mazur; já Lage, Platt e Treglia (2000) publicaram um artigo sobre o tema 

cujo título era Invertendo a sala de aula: um portal para a criação de um ambiente 

inclusivo de aprendizagem (Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an 

Inclusive Learning Environment). Com base na literatura consultada, eles foram os 

primeiros a utilizar a expressão, inverted classroom. Os autores tinham como intenção 

averiguar se havia um modelo alternativo de aprendizagem para os alunos em um 

curso introdutório de Economia, que fizesse uso de tecnologias. Em busca de uma 

metodologia que funcionasse, pesquisaram duas turmas do mesmo curso na 

Universidade de Miami. Em uma destas turmas, os aprendizes fizeram o curso 

seguindo o modelo tradicional de ensino, com aulas expositivas e fazendo os 

trabalhos e exercícios de fixação em casa. Na outra eles liam os materiais e assistiam 

aos vídeos indicados pelos docentes antes das aulas.  

Os estudos de Lage, Platt e Treglia (2000) mostraram que a maioria dos alunos 

preferiu o modelo invertido em detrimento do tradicional, se sentindo mais motivados 

por estarem no controle do seu aprendizado, já que o ritmo e fluxo de estudo eram 

determinados pelo próprio estudante. Constatou-se também que os alunos ficavam 

mais motivados a elaborar perguntas em sala de aula, pois detinham melhor 

conhecimento do tema; já que puderam ver a aula antes com calma, podiam interagir 

mais com seu professor. Ambos, docentes e discentes, disseram que este modelo os 

motivava mais. Após a divulgação deste artigo, vários outros trabalhos relevantes 

sobre o tema foram publicados. 

Os trabalhos acima citados foram realizados no ensino superior, e o primeiro trabalho 

a abordar experiências fora deste ambiente foi publicado em 2007, como relatam 

Bergmann e Sams (2016), professores de Química do ensino médio no estado do 

Colorado, Estados Unidos. Eles explicitam os problemas que enfrentavam da seguinte 

maneira: 

Um problema que logo enfrentamos, ao lecionarmos em uma escola de 
ambiente relativamente rural, era que um grande número de alunos faltava a 
muitas aulas por causa dos esportes e de outras atividades que praticavam. As 
escolas “próximas” não ficavam assim tão perto. Os alunos passavam muito 



 
 

32 
 

tempo nos ônibus, locomovendo-se entre eventos em lugares diferentes. 
Nessas condições, os alunos mal assistiam a muitas das nossas aulas, além 
da dificuldade que tinham em acompanhar as disciplinas (Bergmann & Sams, 
2016, p. 10). 

 

Os autores perceberam que boa parte do seu tempo era dedicado ao planejamento 

das aulas, que buscavam fazer em conjunto para reduzir a empreitada. Os 

professores tinham por hábito trabalhar em conjunto, dividindo a responsabilidade no 

desenvolvimento de avaliações, material de apoio, entre outros. Eles dedicavam boa 

parte dos horários de folga, como o tempo do almoço, para ajudar os alunos que 

haviam perdido o conteúdo das aulas, pelos motivos mais diversos, desde doenças a 

compromissos esportivos da escola. Buscando uma forma de repor as aulas 

expositivas, sem comprometer seu tempo de descanso ou mesmo deixar os alunos 

sem um atendimento adequado, a primeira linha de defesa deles foi gravar suas 

próprias aulas em vídeo e publicá-las em seu site. Assim, quando o aluno afirmava 

que tinha perdido o conteúdo da aula anterior, eles solicitavam ao aprendiz que 

assistissem a seus vídeos e depois os procurassem, em caso de dúvidas. Os 

professores afirmam que a recepção da proposta por parte dos alunos faltosos foi 

muito positiva, e que mesmo os que haviam participado das aulas utilizavam esse 

recurso como forma de revisão do conteúdo aplicado em sala. Bergmann e Sams 

(2016, p. 1) afirmam que “Não fomos os primeiros educadores a usar vídeos 

screencast em sala de aula como ferramenta didática, mas fomos pioneiros e 

proponentes ostensivos dessa prática, e, para nós, a sala de aula invertida não teria 

sido possível sem esse recurso”. 

 

Bergmann e Sams (2016) afirmam que, como seus vídeos estavam publicados em 

seu site, passaram a ser acessados por pessoas de todo o mundo, o que fez com que 

eles se tornassem conhecidos e dessem início a um ciclo de palestras em todo o país. 

Nesses eventos, tiveram contato com diversos professores que também produziam 

vídeos ou utilizavam os seus em aula, ou para se preparem melhor para lecionar. 

 

Eles ainda se limitavam a disponibilizar os vídeos para que fossem assistidos, mas, 

alguns anos depois, e com vários vídeos publicados, eles fizeram a seguinte reflexão: 

e se o momento em sala de aula fosse dedicado exclusivamente para trabalhos em 

grupo, discussão e exercícios e as aulas expositivas fossem apenas em vídeo e 
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assistidas de casa? Bergman define assim este pensamento: “O momento em que os 

alunos realmente precisam da minha presença física é quando empacam e carecem 

de ajuda individual. Não necessitam de mim pessoalmente ao lado deles, tagarelando 

um monte de coisas e informações; eles podem receber o conteúdo sozinhos” 

(Bergmann & Sams, 2016, p.10 ). Diante dessa constatação, passaram a pedir aos 

alunos que assistissem aos vídeos em casa, com o conteúdo previamente indicado 

por eles; assim, o tempo em sala passou a ser dedicado a explicações e atividades 

práticas de aprofundamento. O tempo ganho nas aulas possibilitou aos professores 

dar mais atenção aos alunos que apresentam maior dificuldade com a matéria ou com 

um determinado assunto (Bergmann & Sams, 2016). 

 

Ao se adotar a SAI, os tempos e locais de estudo sofrem mudança, pois a exposição 

é assistida em casa, por meio dos vídeos pré gravados, e o tempo em sala fica 

dedicado a outras atividas. Bergmann e Sams (2016) demonstram esta mudança no 

uso do tempo na Tabela 3.  

 
Tabela 3 
Comparação do uso do tempo nas salas de aula tradicional e invertida 

 
Fonte: Bergmann, J., & Sams, A. (2016). Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de 
aprendizagem (p. 16). Rio de Janeiro: LTC — Livros Técnicos e Científicos.  

 

Pode-se observar que o tempo de 30 a 45 minutos destinado à aula expositiva foi 

totalmente destinado à prática que passou de 20 a 35 para 75 minutos. Também 
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houve mudança no tempo de repasse de dever de casa, que passou a ser uma seção 

de perguntas e respostas e muda de 20 para 10 minutos. 

 

Os autores reforçam que: “a inversão da sala de aula estabelece um referencial que 

oferece aos estudantes uma educação personalizada, ajustada sob medida às suas 

necessidades individuais” (Bergmann & Sams, 2016, p. 10). Para eles, A SAI 

proporciona não somente um melhor aprendizado ou motivação: durante sua 

experiência eles observaram que é possível também personalizar o ensino atendendo 

melhor às necessidades específicas de cada aluno no tocante a seu ritmo, 

dificuldades e facilidades. Assim, com o emprego de tecnologia, o aluno não precisaria 

seguir uma linha reta, permitindo que os conteúdos sejam aprendidos e ensinados em 

tempos e locais diferentes. Outra vantagem percebida por eles é que o professor, em 

vídeo, passa a estar disponível para o aluno 24 horas por dia, sete dias por semana. 

 

Segundo Barseghian (2011), Sala de Aula Invertida é aquela que enfatiza o uso das 

tecnologias para o aprimoramento do aprendizado, de modo que o professor possa 

utilizar melhor o seu tempo em sala de aula em atividades interativas com seus alunos 

em vez de gastá-lo apenas apresentando conteúdo em aulas expositivas tradicionais. 

Bergmann e Sams (2016, p. 16) assim definem a sala de aula invertida: “o conceito 

de sala de aula invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, 

agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, 

agora é realizado em sala de aula”. 

 

De maneira mais prática, pode-se dizer que a SAI é um modelo de ensino em que a 

explanação sobre um tema é gravada pelo professor em vídeo e disponibilizado na 

internet, em plataformas de reprodução de vídeos como Youtube, Vimeo, DailyMotion, 

Metacafe, Veoh, ZippCast, Flickr, Blip.tv, Viddler, entre outros. Desta forma os vídeos 

estão sempre disponíveis aos alunos e outros interessados, a qualquer hora e também 

poderá ser acessado de qualquer lugar. Com os vídeos publicados e o aluno tendo 

assistido às aulas expositivas em casa, ou pelo menos fora do tempo de aula na 

escola, o tempo do professor em sala disponível para outras atividades aumenta, já 

que ele não precisa destinar parte da aula para exposição de novos conteúdos. Isso 

permite uma mudança no formato das aulas, pois mais tempo pode ser destinado às 

atividades complementares, exercícios, situação problema, práticas de laboratório etc. 
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Normalmente os exercícios de fixação seriam feitos em casa, mas ao serem feitos em 

aula possibilitam que o aluno esclareça eventuais dúvidas assim que as mesmas 

surgem (Bennett, Kern, Gudenrath, & McIntosh, 2015). Desta maneira o aluno assiste 

ao vídeo em casa e pode repetir esta ação quantas vezes forem necessárias, 

destinando mais atenção aos conteúdos com os quais tem maior dificuldade e menos 

aos que já domina. Quando estiver em contato com o professor na sala, terá mais 

tempo do docente para esclarecer suas dúvidas e realizar as atividades de fixação. 

Vale ainda reforçar que diversos conteúdos já são bastante explorados por 

professores do mundo todo, existindo atualmente uma vasta quantidade de materiais 

de boa qualidade disponíveis. São especialmente privilegiadas as matérias voltadas 

para o ensino médio, como pode ser visto no site https://pt.khanacademy.org/. A 

Fundação Lemann mantém um canal no Youtube onde faz curadoria de vídeos 

educativos, tradução para o português dos vídeos da Khan Academy, garantindo 

assim a qualidade e relevância destas obras, a fim de possibilitar ao internauta uma 

garantia da qualidade, curadoria, do que está sendo assistido. O material está 

disponível em https://www.youtube.com/user/FundacaoLemann. 

 

Conforme Bergmann e Sams (2016) perceberam e relataram em seu trabalho, o foco 

das aulas deve estar voltado para o aprendizado e não para a aula ou o professor. O 

professor deve ser um facilitador, mas o grande protagonista da aula é o aprendizado. 

No terceiro capítulo de seu livro, Sala de Aula Invertida - Uma metodologia Ativa de 

Aprendizagem, intitulado Porque você deve inverter sua aula, os autores destacam as 

principais razões, ou ganhos, para se inverter a sala de aula: 

 A inversão fala a língua dos estudantes de hoje; a inversão ajuda os 
estudantes ocupados; a inversão ajuda os estudantes que enfrentam 
dificuldades; a inversão ajuda alunos com diferentes habilidades a se 
superarem; a inversão cria condições para que os alunos pausem e rebobinem 
o professor; A inversão intensifica a interação aluno-professor; a inversão 
possibilita que os professores conheçam melhor seus alunos; a inversão 
aumenta a interação aluno-aluno; a inversão permite a verdadeira 
diferenciação; a inversão muda o gerenciamento da sala de aula (Bergmann & 
Sams, 2016, p. 10). 

 

Hoje, Bergmann e Sams se tornaram grandes promotores e popularizadores do 

método, divulgando os procedimentos em entrevistas por meio de linguagem 

acessível a educadores que desejam saber ou implementar a SAI. São considerados 

os principais promotores da inversão nos EUA e têm alcançado expressão mundial. 
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O aumento da popularidade da SAI pode ser observado pelo crescimento do número 

de publicações sobre o tema. De acordo com o relatório da organização não 

governamental Project Tomorrow em conjunto com a Flipped Learning Network, dados 

de 2014, o número de professores que utilizam esta técnica passou de 23% para 32% 

nos últimos três anos. Professores que criam vídeos próprios, em vez de utilizar outros 

já disponíveis, subiu de 19% para 29%. Tais números não foram encontrados no que 

se refere ao Brasil, o que impossibilita traçar um paralelo entre o país e os Estados 

Unidos (Project Tomorrow & Flipped Learning Network, 2017). 

 

Conforme Kenski (1999, citado por Trevelin, 2013), o processo educativo é 

essencialmente semipresencial, sendo impossível pensar que todas as atividades 

relacionadas à educação e ao conhecimento sejam realizadas na escola e 

principalmente em sala diante da figura do professor. 

As tecnologias podem ampliar o ensino, e já o fazem, para além do espaço físico 

limitado das escolas, tanto no campo do tema, assunto, quanto na interface entre o 

aluno e o tema escolhido. Segundo Trevelin (2013), a tecnologia amplia a opções de 

aprendizado, levando-o para espaços além da sala de aula. 

Basicamente, a lógica da SAI parte de uma relação entre momentos presenciais e 

virtuais de auto estudo, por meio de uso de tecnologia de informação, como afirma 

Valente (2014):  

[...] o conteúdo e as instruções são estudados on-line antes de o aluno 
frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para trabalhar os 
conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de 
problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios, etc. (Valente, 2014, p. 
6) 
 

Khan (2013) relata em seu livro A Educação Reinventada que ficou surpreso ao 

descobrir que sua primeira aluna, sua prima, preferia as aulas em vídeos às 

presenciais. Segundo o autor, ela afirma que os vídeos podem ser vistos ao seu 

tempo, quantas vezes forem necessárias, sem a pressão de um professor ao lado e 

sem que no final ninguém te aponte em tom inquisitório e pergunte: “você entendeu 

isso?”.  
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Valente (2014) assim descreve a diferença entre o ensino tradicional e o ensino na 

era da internet:  

Os métodos tradicionais de ensino, que têm como formato a emissão da 
informação pelos docentes, faziam todo o sentido no passado onde o acesso a 
bibliotecas, revistas, documentários, enfim, informação era muito complexo ou 
mesmo impossível. Com o advento da internet e a ampla divulgação de vários 
cursos e materiais o aprendizado pode ocorrer em qualquer lugar onde este 
acesso exista. Se trata de um assunto de certa complexidade já que não temos 
modelos de sucesso já consolidados (Valente, 2014, p.12 ) 

 

O modelo de Sala de Aula Invertida, se simplificado ao máximo, seria exatamente o 

que o nome propõe, ou seja, a inversão do momento de estudo em sala. Explicando 

melhor, se no modelo convencional o aluno tem contato pela primeira vez com novas 

matérias em sala de aula na presença do professor e faz os exercícios de fixação em 

casa, na sala de aula invertida é exatamente o contrário: ele tem o contato inicial com 

a nova matéria em casa e faz os exercícios de fixação em sala de aula (Bennett, Kern, 

Gudenrath, & McIntosh, 2015).  

 

No entanto, o modelo da SAI vai muito além de simplesmente gravar vídeos, 

disponibilizá-los e tornar o momento em sala com o professor um espaço de atividades 

de aprendizado. A partir do momento em que os tempos e roteiros das aulas mudam, 

muda também a forma de aprender e ensinar. A sala de aula invertida, segundo 

Bergmann e Sams (2016), melhora a interação entre os estudantes e o professor; os 

estudantes passam a ser responsáveis pelo seu próprio aprendizado, podendo 

avançar em temas do seu interesse naquele momento, segundo seu ritmo e caminho. 

O conteúdo está disponível a qualquer hora e pode ser visto quantas vezes forem 

necessárias. Os autores afirmam ainda que este método não é uma troca do professor 

por vídeo aulas, ou ainda que este modelo reforce o isolamento do aluno; para eles, 

é preciso um olhar mais amplo, já que este modelo muda a ordem, mas o formato 

ainda depende muito do tempo em sala, só que desta vez este tempo passa a ser 

utilizado de forma mais eficiente. 

 

Segundo Khan (2013), dentro da plataforma Khan Academy, criada por ele, o aluno 

pode avançar nos assuntos conforme seu interesse de forma não linear. Ou seja, se 

ele estiver interessado em um aprofundar mais em um tema do que em outro, pode, 
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dentro da matéria, dar ênfase a este que julga mais interessante e depois retornar ao 

tema anterior, conforme exemplificado nas Figuras 1 e 2.  

 

 
Figura 1 - Escolha dos temas a serem estudados de forma não linear 
Fonte: Tela capturada do Khan Academy (https://pt.khanacademy.org/), 2017. 

 

A Figura 1 demonstra como o aprendiz pode caminhar, não necessariamente de forma 

linear pelo conteúdo. Ao terminar o Addition 1 (adição1) ele pode escolher entre ir para 

o Addition 2 (adição 2) ou para o Subtraction 1 (subtração 1), bem como ao terminar 

Addition 2 (adição 2) ele pode continuar e estudar o Addition 3 (adição 3) ou passar 

para Multiplication 1 (multiplicação 1). Nesta imagem fica claro que o modelo de 

aprendizado da SAI está mais próximo de uma rede neural do que de uma estrada, já 

que o aluno escolhe o que irá aprender. 

Na Figura 2 pode-se observar que a rede vai ficando cada vez mais complexa e 

aumenta ainda mais as possibilidades de conexões que o aluno pode fazer. À medida 

que as matérias avançam ele passa a ter um leque cada vez maior de assuntos a 

serem estudados, podendo assim transitar ele eles. 

 

https://pt.khanacademy.org/
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Figura 2 - Escolha de matérias estudadas. 
Fonte: Tela capturada do site Khan Academy (https://pt.khanacademy.org/), 2017. 

 

A possibilidade de escolher o conteúdo a ser estudado contribui para aumentar o 

interesse do aluno pelo estudo, já que permite o alinhamento do seu plano de estudo 

ao seu interesse no momento. É perfeitamente natural pensarmos desta forma, pois 

agimos assim em nossas vidas particulares especialmente em momentos de lazer. 

Em um dia de folga, por exemplo, damos preferência a uma determinada atividade em 

detrimento de outra a fim de tornar o momento o mais satisfatório possível. Tornando 

as aulas mais interessantes, é natural que o desempenho também aumente 

(Bergmann & Sams, 2016). 

 

Trabalhar o ensino de forma não linear e possuir uma videoteca das aulas, segundo 

Bergmann e Sams (2016), é um importante recurso em casos especiais. Em seu livro, 

eles relatam que uma aluna estrangeira chegou ao início do segundo semestre, se 

matriculou na disciplina de química, mas nunca havia estudado o assunto. No contexto 

tradicional de ensino eles não teriam como repor as aulas exclusivamente para ela, 

mas através dos vídeos foi possível que a aluna assistisse a todas as aulas anteriores 

e completasse em seu ritmo o conteúdo total proposto para o semestre. 

https://pt.khanacademy.org/
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Na experiência da Khan Academy, segundo seu fundador, há a possibilidade de 

acompanhar o desenvolvimento dos alunos, mesmo em diferentes assuntos, e 

promover desta forma uma ação pontual no aluno que necessita. Desta forma não se 

destina o tempo em sala para explicar para um único indivíduo o que os demais já 

compreenderam e assimilaram de forma satisfatória (Khan, 2013). Além disso, é 

possível, por meio de um quadro de controle, verificar que outros alunos dentro da 

mesma classe já dominaram este assunto e que podem ser tutores daqueles que 

estão com dificuldades, conforme exemplo da Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Tela de acompanhamento dos alunos 
Fonte: Capturada da palestra TED, Salman Khan 
(https://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=pt-br), 
2017. 

 

Os alunos, ao realizarem as atividades de sondagem no sistema da Khan Academy, 

conforme Figura 3, têm uma marcação feita em um painel de gestão. Nele, cada linha 

representa um aluno diferente e cada coluna um assunto. Quando o aluno é bem 

sucedido a célula referente a ele e ao assunto fica verde; quando ele está estudando, 

mas ainda não executou os testes, a tela fica azul claro; quando ainda não fez os 

testes, fica branca e quando ele não foi bem sucedido fica vermelha. Desta maneira é 

possível que o professor identifique de forma individual as deficiências de cada aluno 

e faça as intervenções necessárias. 

https://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=pt-br
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Pode-se questionar, como feito por Strayer (2012), se a sala de aula invertida de fato 

é uma novidade, um invento recente, se sempre esteve presente e há muitas décadas 

tem sido aplicada por meio de leitura prévia de livros e textos, feitos em casa pelo 

aluno. O próprio autor irá responder esta questão: 

talvez o modelo da sala de aula invertida já esteja por aí por décadas, uma vez 
que os professores já requisitavam que os alunos lessem materiais do curso 
antes de irem para a aula e se engajassem em conceitos em um nível mais 
profundo durante a aula. Além disso, alguns poderiam dizer que os professores 
usuários da televisão ou da instrução mediada por computador nos últimos 40 
anos do uso educacional da tecnologia já estavam invertendo suas aulas. No 
entanto, o que faz o conceito da sala de aula invertida ser uma novidade, como 
apresentado neste artigo, é o uso regular e sistemático de tecnologias 
interativas no processo de aprendizagem. De fato, a sala de aula invertida 
surgiu dentro de um período de cerca de 15 anos na educação superior, a qual 
tem visto uma mistura cada vez maior de experiências face a face e online 
(Strayer, 2012, p. 172). 

 

Para implantação do modelo Sala de Aula Invertida, de acordo com Bennet et. al. 

(2012), é preciso empenho e o conhecimento de que não será um processo fácil 

devido à inexistência de um modelo testado que possa ser replicado. Os autores 

relatam que a aplicação da SAI deve possuir algumas características específicas, que 

devem ser observadas, tais como: a discussão levada pelo aluno para sala de aula e 

a forma como isto contribui ou interfere; se os aprendizes estão atingindo o 

pensamento crítico com o modelo; se o trabalho colaborativo entre os alunos de fato 

está ocorrendo e sendo produtivo; se os estudantes estão se desafiando em função 

do avanço e assim se motivando a progredir; se os líderes irão surgir naturalmente 

como agentes de tutoria ou se o professor precisará promover esta liderança, e se de 

fato está ocorrendo a transformação do aluno de agente passivo para ativo. 

As reflexões de Bergmann e Sams (2016) relatadas em seu livro demonstram alguns 

desafios enfrentados pelos autores: 

Cometemos muitos erros. No fim daquele ano, olhamos um para o outro e 
perguntamos: “Devemos prosseguir? ” Concluímos que não poderíamos 
retroceder. Vimos nossos alunos aprenderem com mais profundidade do que 
nunca, e estávamos convencidos de que nosso método estava mudando a 
capacidade dos alunos de se converterem em aprendizes autônomos, 
autodidatas (Bergmann & Sams, 2016, p. 10). 

 

Porém, a sala de aula invertida como modelo aberto é questionada por Kim, Kim, 

Khera Getman (2014). Para esses autores alguns princípios que estão ligados a este 
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modelo, a fim de se obter melhores resultados com a implantação da sala de aula 

invertida, devem ser observados. Após analisar resultados de estudos feitos em três 

salas invertidas na Universidade do Sul da Califórnia, os pesquisadores abordam nove 

conceitos que deveriam ser aplicados, são eles: 

1. oportunidades para que os alunos sejam expostos ao conteúdo anteriormente 

à aula; 

2. incentivos para os alunos se prepararem para a aula; 

3. mecanismos para testar a compreensão dos alunos; 

4. conexões claras entre atividades realizadas na sala e fora dela; 

5. orientação claramente definida e bem-estruturada; 

6. tempo suficiente para que os aprendizes desenvolvam seus trabalhos; 

7. incentivo à criação de uma comunidade de aprendizagem; 

8. feedback adaptado em trabalhos de grupo ou individuais; 

9. tecnologias familiares e fáceis de serem acessadas. 

 

Os conceitos propostos são, como os autores mesmo demonstram, totalmente 

compatíveis com o modelo tradicional, não sendo voltados especificamente para o 

modelo invertido. A principal diferença é que a sala de aula invertida proporciona mais 

possibilidades para estes apontamentos, fornecendo mais articulação entre eles. 

Seguir tais princípios à risca não cria, por si só, um modelo aplicável para sala de aula 

invertida, já que o docente ainda pode atuar aplicando estes princípios de forma a 

melhor se adaptar as suas aulas. Porém, tais fundamentos se mostram de valor a fim 

de promover maior sistematização da técnica em si. 

 

2.3.6 Outras Metodologias Ativas  
 

Berbel (2011) em seu artigo, reforça que existem outras metodologias ativas com 

potencial de promover a autonomia dos estudantes, com o objetivos de ajudá-los a ter 

mais responsabilidade sobre o próprio abrendizado. Em seu livro, Revolucionando a 

Sala de Aula, Leal (Miranda, & Casa Nova, 2017) descrevem treze metodologias não 

descricas descritas aqui, a saber: Aula expositiva dialogada em uma perspectia 

freireana, Visita Técnica, Ensino e pesquisa, Grupo de verbalização, Debate, 
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Seminário, Estudo dirigido, Filmes, Encenando o ambiente de negócios, role-ply, 

Storytelling, Painel Integrado, Prática de campo. Já Valente (2014) destaca que 

estratégias como experimentos, jogos e simulações também podem ser introduzidas 

juntamente com as metodologias ativas.  Como o objeivo deste trabalho não é relatar 

e descrever todas as metodologias ativas, foram selecionados alguns métodos que 

têm se aproximam ou contribuem para a discussão e elucidação. 

 

2.4 LMS - Learning management system 
 

O sistema LMS é um programa de computador que tem como objetivo uma proposta 

de ensino e aprendizado, portanto possui um objetivo educacional bem definido e se 

propõe a facilitar o aprendizado de conteúdos, desenvolvimento de competências e 

habilidades por meio da utilização de uma interface computadorizada. Conforme 

afirmam Sousa, Moita e Carvalho (2011) o sistema deve possuir recursos que facilitem 

o processo de aprendizagem, promovendo situações que estimulem os alunos; para 

tanto, os conteúdos pedagógicos devem ser claros. 
 

Um sistema LMS (Learning management system), ou sistema de gerenciamento de 

aprendizagem é, segundo Oliveira, Cunha e Nakayama (2016), caracterizado pelo uso 

de múltiplas linguagens e recursos de tecnologias diversas, apresentando a 

informação de maneira organizada, completa e fácil. Promove o aprendizado por parte 

do aluno por meio da interação. Existem diversos sistemas de LMS no mercado, 

incluindo sistemas sem custo de aquisição ou mensalidades, como o Moodle, que 

recentemente foi disponibilizado em modelo totalmente on-line e gratuito. Os autores 

destacam os sistemas LMS desenvolvidos no Brasil por empresas privadas, 

universidades e entidades públicas. Entre os sistemas se destacam o WebAula, 

sistema privado, o Teleduca, desenvolvido pela universidade de campinas, o EduWeb 

e o Aulanet, ambos desenvolvidos pela PUC do Rio de Janeiro. Já o E-Proinfo é um 

LMS utilizado pelo governo federal. 

Para Oliveira, Cunha e Nakayama (2016) existem vários fatores que determinarão a 

qualidade de um sistema LMS. Tudo tem início no próprio desenvolvimento do 
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sistema, passando depois pelo crescimento do número de usuários e desempenho 

em máquinas que tenham os mais variados recursos e velocidades.  

Segundo os autores, alguns requisitos merecem especial atenção ao se adquirir um 

sistema, tais como: confiabilidade, escalabilidade, segurança, estabilidade, facilidade 

em se adaptar a padrões internacionais e resiliência. No que diz respeito aos critérios 

para a adoção de um LMS, os autores destacam que é necessário levar em conta 

alguns fatores, como a necessidade de restringir o acesso, para que somente os 

alunos matriculados no curso ou disciplina consigam acessar o conteúdo e as 

atividades. Existe ainda a necessidade de verificar a necessidade de promover a 

comunicação com os alunos por meio do correio eletrônico, fóruns, bate-papos etc. 

Também deve ser possível saber por onde os alunos "andam", o que eles acessam, 

o que leem, quando e o quê estão fazendo no LMS, e, finalmente, deve ser possível 

também avaliar esse aluno. 

Já Sousa, Moita e Carvalho (2011) definem que o processo de informatização da 

educação é uma ampliação das funções do professor, favorecendo o caminhar do 

aprendizado, porém somente haverá sucesso se houver escolha adequada dos 

recursos, conforme exigências e características de cada cenário. Para tanto, o 

software educacional, LMS, pode ser visto como uma construção técnica, mas é, 

sobretudo, um recurso pedagógico. Os autores reforçam que conhecer as 

características necessárias, requisitos, e adquirir o software adequado ao processo 

de ensino e aprendizagem são pontos fundamentais para êxito no processo de 

informatização da educação. 
  

Em 2004, conforme relatam Oliveira, Cunha e Nakayama (2016), uma equipe da UFRJ 

- Grupo de tecnologia da informação, educação e Sociedade – definiu sete categorias 

principais para uma ferramenta e plataforma educacional, sendo elas: Interface, 

Navegação, Avaliação, Recursos Didáticos, Comunicação / Interação, Coordenação 

e Apoio Administrativo. 

 

Os sistemas LMS permitem a utilização dos recursos mais diversos. É possível aplicar 

testes on-line a fim de medir o desenvolvimento do aluno e o entendimento do 

conteúdo, publicar ou disponibilizar vídeos a serem exibidos nas mais diversas 

plataformas, baixar e disponibilizar arquivos de áudio. Os recursos de multimídia 
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interativa promovem uma exploração mais aprofundada, devido ao seu formato não 

linear, estruturando a apresentação, demonstração e o pensar de modo mais orgânico 

e não linear, permitindo então que a navegação seja fluida e em diferentes direções e 

não apenas para frentre ou para trás. Os equipamentos eletrônicos são suporte para 

exibição deste conteúdo e promovem uma ruptura da relação livro e leitor, ofertando, 

além do texto, imagem, som, vídeo e jogos, levando o aluno a um nível mais elevado 

e repaginando a forma como tal relação tradicionalmente acontece. A interatividade 

que é ofertada a partir das mídias pode auxiliar o ato de ensino, mas também muda a 

própia tarefa de aprendizado (Sousa, Moita, & Carvalho, 2011).  

Richard E. Mayer, professor de Psicologia da Universidade da Califórnia em Santa 

Bárbara, Estados Unidos, pesquisa sobre educação, em especial processos de 

aprendizagem multimídia com suporte de computadores. Em sua pesquisa ele trata 

da interseção da cognição, instrução e tecnologia, baseado no aprendizado por 

multimídia. Segundo Mayer (1999), os alunos aprendem mais profundamente por 

meio do processo multimídia se comparado ao processo tradicional em que existem 

apenas imagens e palavras. O pisicólogo apresenta a instrução multimídia como uma 

forma de apresentar tanto a fala como as imagens, por meio da interação do usuário 

com seu computador pessoal, PC. Mayer (1999) define sete princípios que devem 

estar presentes nos documentos, multimídia, a saber: 
 

1. Os alunos aprendem melhor quando se combinam palavras e imagens do que 

só com palavras — princípio multimídia; 

2. palavras e imagens correspondentes devem estar próximas em vez de 

afastadas, por exemplo, na mesma tela — princípio de proximidade espacial; 

3. palavras e imagens devem ser apresentadas simultaneamente em vez de 

sucessivamente — princípio de proximidade temporal; 

4. palavras, imagens ou sons não relevantes para   o   assunto   devem ser    

excluídos— princípio de coerência; 

5. deve-se utilizar animação e narração em vez de animação, narração e texto — 

princípio de redundância; 

6. os sujeitos que se beneficiam mais de um documento multimídia são os que 

têm poucos conhecimentos relativamente aos que já têm muitos 

conhecimentos; 
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7. os sujeitos que têm elevada orientação espacial são os que mais se beneficiam 

comparativamente aos que têm pouca orientação espacial — princípio das 

diferenças individuais. 

 

Sousa, Moita e Carvalho (2011) relatam que, neste cenário, os maiores interessados 

em vídeos seriam os alunos mais novos, adolescentes e, sobretudo crianças, público 

que se identificaria mais com a mídia pelo seu caráter motivacional. Segundo os 

autores, apesar dos vídeos serem muito associados a entretenimento, os vídeos 

digitais também podem ser utilizados para fins educacionais e contêm alto potencial 

para tanto, ainda não plenamente explorado. Bergmann e Sams (2016) acreditavam 

em princípio nesta premissa, porém suas experiências mostraram o contrário: os 

alunos com mais idade, em especial os do ensino médio, tiveram boa aceitação e 

alcançaram bons resultados ao trabalharem com esta linguagem.  Não existe uma 

unanimidade quanto à aplicação de vídeos em sala de aula, principalmente como 

única ferramenta de ensino, porém muitas experiências já ocorreram com resultados 

aparentemente positivos. 

 

2.5 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa de campo 
 

Finalizando, o Referencial Teórico desta pesquisa visou explicitar a relação dos 

conceitos a serem estudados sobre diferentes prismas. A educação e as propostas 

foram diferenciadas quanto ao modelo tradicional e às metodologias ativas, incluindo 

a metodologia da sala de aula invertida e a descrição dos sistemas LMS, além de 

demonstrar algumas aplicações. Buscou-se tratar a importância da implantação da 

SAI, mas lembrando da complexidade que tal tarefa impõe, além de relacionar 

algumas experiências relatadas em artigos recentes sobre o assunto. 

Pode-se constatar que existe uma vasta obra sobre a educação tradicional e a SAI já 

é discutida há pelo menos dez anos em artigos. Tais artigos, em sua maioria, 

apresentam vantagens do modelo e apontam certo grau de sucesso na sua 

implantação.  

Entre os trabalhos de expressão sobre o tema estão os de autores como Lage, Platt 

e Treglia (2000); Strayer (2012); Mazur e Watkins (2013); Khan (2013); Valente 
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(2014); Bennett, Kern, Gudenrath e McIntosh (2015) e Bergmann e Sams (2016). 

Estes estudos contribuíram para compreensão do conceito da Sala de aula invertida.  

Como referência e auxílio na elaboração dos instrumentos de coleta e análise de 

dados, que pretendem responder aos objetivos propostos para esta pesquisa, foram 

definidos os autores Valente (1999, 2014); Khan, (2013); Bennett, Kern, Gudenrath e 

McIntosh (2015); Bergmann & Sams (2016); e Milhorato e Guimarães (2016). Desta 

forma tais estudos e autores constituem-se no marco teórico desta pesquisa e são os 

norteadores para as etapas de coleta e análise de dados, descritas na próxima seção. 

3 Metodologia 

Este capítulo descreve os princípios metodológicos adotados neste estudo, incluindo 

também os procedimentos escolhidos para a coleta e análise dos dados, além das 

considerações feitas por meio de observação participante. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Segundo Vergara (2016, p. 56) são seis os grupos em que se podem classificar uma 

pesquisa, a saber: “exploratória; descritiva; explicativa; metodológica; aplicada; 

intervencionista”. Considerando esses critérios, esta pesquisa pode ser classificada 

como descritiva. Esse tipo de pesquisa, como afirma Gil (2010, p. 56) "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 (2016), apresenta nove classificações: “pesquisa de 

campo; pesquisa de laboratório; documental; bibliográfica; experimental; ex post facto; 

participante; pesquisa-ação; estudo de caso”. Para esta pesquisa será utilizado o 

estudo de caso, tendo em vista que o objeto de estudo será 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 circunscrito a    

uma    ou    poucas    unidades   [...]”. 

Porém, para Yin (2015) são três as condições determinantes para a estratégia a ser 

escolhida para pesquisa: 1) O tipo de pergunta; 2) O grau de controle que o 
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pesquisador possui sobre os eventos; e 3) A necessidade de utilizar eventos históricos 

em contraposição a eventos contemporâneos.  

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Para 

abordagem quantitativa foi utilizada para caracterização dos indivíduos envolvidos no 

processo; este método permitiu a quantificação das informações e facilitou sua análise 

e classificação, do ponto de vista estatístico. 

A abordagem qualitativa será utilizada a fim de garantir maior aprofundamento em 

questões pertinentes à pesquisa, utilizando-se o método de observação participante, 

uma vez que o autor da pesquisa está inserido no processo como docente. Tais 

observações serão feitas por meio de anotações durante as aulas a fim de se garantir 

o devido registro. 

3.2 Unidade de análise e observação / População e amostra 

A unidade de análise será chamada de Gama, e o objeto de estudo foi a sua unidade 

de Venda Nova, pertencente a um grande grupo educacional, contando com cerca de 

um milhão de alunos. A unidade a ser pesquisada está localizada na região 

metropolitana norte de Belo Horizonte e conta atualmente com 3.200 discentes nos 

cursos de graduação na modalidade tecnólogo ou bacharel, matriculados nos cursos 

de Administração, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Produção, Tecnólogo em Redes, Tecnólogo em Logística, 

Tecnólogo em Finanças, Tecnólogo em RH. Possui também cursos de pós-graduação 

(Lato sensu) e idiomas. 

A unidade de observação serão os 150 alunos dos cursos de graduação, em todas as 

engenharias, que estão cursando a disciplina de Desenho Auxiliado por Computador 

(CAD). 

3.3 Técnica de coleta de dados 

Inicialmente, as aulas expositivas foram previamente gravadas em vídeo, utilizando o 

software Camtasia, que captura a tela do computador e o áudio, tanto os sons emitidos 

pelo sistema quanto a locução do produtor do conteúdo, criando um vídeo que poderá 

ser editado. A edição deste vídeo foi feita no próprio Camtasia, conforme o press 
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release do desenvolvedor deste programa (TechSmith, 2015); o aplicativo possui 

interface simples. É possível, durante a edição, cortar partes do vídeo, mesclar e 

inserir outros vídeos, inserir imagens nos formatos mais convencionais como JPG e 

PNG. Além disto, o programa permite criar animações e efeitos que tornam a 

exposição mais autoexplicativa e palatável para o usuário, conforme o exemplo 

demonstrado na Figura 4. 

 
Figura 4 – Tela do vídeo de concordância 
Fonte: O autor (2017). 
 

Após a edição no software, o vídeo é renderizado, processo que, segundo TechSmith 

(2015), é o ato de produzir um vídeo em formato que possa ser assistido digitalmente 

em diversas plataformas como PC, Smartphones, Smart TVs entre outros, na 

resolução e formatos desejados. O vídeo renderizado foi publicado na plataforma de 

exibição de vídeos Vimeo (www.vimeo.com) e configurado para exibição apenas nos 

sites desejados. Tais ajustes foram feitos nas configurações de privacidade do vídeo 

e tem como finalidade controlar os locais, sites, onde os vídeos podem ser exibidos. 

A Figura 5 exemplifica a tela de configuração dos vídeos no Vimeo. 

http://www.vimeo.com/
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Figura 5 – Captura da tela de configuração dos vídes no Vimeo.  
Fonte: www.vimeo.com (vídeo criado pelo Autor, 2017).  

 

Assim que os vídeos são publicados, o Vimeo disponibiliza um link, endereço do vídeo, 

para visualização. Os vídeos então serão organizados de acordo com a ordem de 

visualização dentro da plataforma de ensino a distância Maestrus 

(www.maestus.com); lá é possível publicar as aulas com conteúdos diversos, em 

vídeos, arquivos, documentos. Cada aula terá seu conteúdo variável conforme seu 

objetivo e organizado de forma a fornecer um caminho a ser percorrido pelo aluno. 

O desempenho do aluno foi registrado pela tela de gestão do software, permitindo ao 

pesquisador que acompanhe o andamento de cada discente de forma individual e 

permitindo assim que sejam feitas ações pontuadas quando necessário, em casos em 

que o aluno tenha seu andamento abaixo da expectativa para o momento do curso. 

Após a publicação do curso, o aluno fazia seu cadastro no Maestrus e tinha uma senha 

e login próprios. Ele pode assistir às aulas expositivas durante as aulas na instituição 

ou de outro local como casa ou trabalho. O que muda em relação à proposta da sala 

de aula invertida feita por Bergmann e Sams (2016) é que as aulas foram 

disponibilizadas e assistidas também em sala. Exercícios e outras atividades foram 

http://www.vimeo.com/
http://www.maestus.com/
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feitas em sala e em casa, sendo que cada tópico proposto pelo professor foi planejado 

para que o aluno assista à exposição em vídeo e faça os exercícios de fixação. 

Este formato foi aplicado em três turmas de desenho auxiliado por computador, 

totalizando 150 alunos durante o primeiro semestre de 2017. Esta disciplina foi 

escolhida porque é lecionada em laboratório com disponibilidade de 

microcomputadores para cada aluno e acesso à internet com boa velocidade. O aluno 

levou seu próprio fone de ouvido. Eles podiam assistir aos vídeos e realizar as 

atividades conforme seu próprio ritmo, não sendo necessário que todos estejam no 

mesmo estágio, permitindo assim que a turma não ficasse presa a um 

desenvolvimento médio. Ao final deste período, foi aplicado um formulário estruturado, 

desenvolvido no google forms (Apêndice B). Foi feita uma pesquisa Survey, aplicada 

em formulário on-line dentro de sala duas semanas antes do encerramento do 

semestre letivo, a fim de se obter o maior número de respostas possível. Os dados 

foram tabulados em banco de dados para análise de softwares estatístico, totalizando 

122 respostas. 

Esta pesquisa comparou as aulas semi-invertidas com as aulas tradicionais 

ministradas no semestre anterior pelo mesmo docente. Comparar as aulas do mesmo 

docente teve como objetivo principal eliminar variáveis não desejadas na pesquisa, já 

que o aluno poderia ter mais empatia por um professor em detrimento de outro ou 

mesmo o formato das aulas poderia ser mais atraente em um momento do que em 

outro. As aulas comparadas foram as de Desenho Técnico Projetivo, modelo 

tradicional, lecionada no segundo semestre de 2016, com as aulas de Desenho 

Assistido por Computador, modelo semi-invertido, realizadas no primeiro semestre de 

2017. As duas disciplinas têm natureza prática, eliminando assim comparações com 

disciplinas teóricas, que podem ou não ser de predileção de alguns alunos. Ao se 

comprar disciplinas de mesma natureza e do mesmo professor, houve um nivelamento 

nas referências e padrões. 

A pesquisa foi aplicada nos meses de maio e junho de 2017, em sala de aulas no 

horário da disciplina de CAD (Desenho Auxiliado por Computador), no local de 

funcionamento da Faculdade. De 22 a 30 de maio, foram aplicados os formulários 

utilizando o próprio laboratório de aula de CAD, que possui computador para cada 

aluno e acesso à internet, viabilizando assim a aplicação do formulário on-line. De 31 
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de maio a 4 de junho, semana das provas finais, foram aplicados os questionários 

impressos aos alunos que eventualmente faltaram na semana anterior. 

3.4 Técnica de análise de dados 

As análises quantitativas foram feitas por meio de planilha eletrônica, Excel, 

dispensando o uso de softwares quantitativos mais complexos, devido ao número de 

entrevistados. Os dados obtidos foram comparados, tabulados e analisados, 

buscando encontrar padrões e relações entre as respostas. Os dados qualitativos, 

forma obtidos por meio de observação participante, que segundo (Vergara, 2016) se 

trata de uma técnica composta, já que o observador não só observa mas também é 

parte ativa da pesquisa se valendo de técnicas de entrevista com diferentes graus de 

formalidade. Esta técnica tem como objetivo fundamental captar experiências 

subjetivas dos pesquisados. A Tabela 4 apresenta a síntese da Metodologia, 

relacionando os objetivos da pesquisa, os trabalhos tomados como marco teórico e 

as técnicas de coleta e de análise dos dados.   
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Tabela 4 
Síntese da metodologia 

Objetivos Autores Técnica de 
coleta de dados 

Técnica de 
análise de 

dados 

Avaliar os impactos 
da metodologia 
sala de aula semi- 
invertida, nos 
alunos envolvidos. 

 
(Kenski, 1999), (Lage, Platt, & Treglia, 

2000) , (Mazur & Watkins, 2013), 
(Strayer, 2012), (Kim, Kim, Khera, & 

Getman, 2014), (Valente, 2014), (Zhu, 
2015), (Bennett, Kern, Gudenrath, & 

McIntosh, 2015) (Milhorato & 
Guimarães, 2016) 

 

Pesquisa de 
campo 

Testes 
estatísticos 

paramétricos 
Questionário 

questões: 1; 2; 
3; 4. 

Identificar as dificuldades 
e as facilidades 
percebidas pelos alunos, 
na implantação da sala 
de aula semi-invertida. 

(Lage, Platt, & Treglia, 2000) , (Mazur 
& Watkins, 2013), (Strayer, 2012), 

(Valente, 2014), (Zhu, 2015), 
(Milhorato & Guimarães, 2016) 

 

Pesquisa de 
campo 

Testes 
estatísticos 

paramétricos 
Questionário 

questões: 5; 6; 
7; 8; 9; 16. 

Identificar o grau de 
envolvimento dos alunos 
no processo da sala de 
aula semi-invertida. 

(Lage, Platt, & Treglia, 2000) , (Mazur 
& Watkins, 2013), (Strayer, 2012), 

(Valente, 2014), (Zhu, 2015), 
(Milhorato & Guimarães, 2016) 

 

Pesquisa de 
campo 

Testes 
estatísticos 

paramétricos 
Questionário 

questões: 11; 19; 
20; 21; 23. 

Comparar o modelo 
semi-invertido com o 
modelo tradicional, 
levantando a percepção 
dos alunos envolvidos. 

(Lage, Platt, & Treglia, 2000) , (Mazur 
& Watkins, 2013), (Strayer, 2012), 

(Valente, 2014), (Zhu, 2015), 
(Milhorato & Guimarães, 2016) 

 

Pesquisa de 
campo 

Testes 
estatísticos 

paramétricos 
Questionário 

questões: 10; 12; 
13; 14; 15; 17; 

18; 22. 

Descrever e avaliar a 
adaptação do modelo 
sala de aula tradicional 
ao modelo sala de aula 
semi-invertido. 

(Lage, Platt, & Treglia, 2000) , (Mazur 
& Watkins, 2013), (Strayer, 2012), 

(Valente, 2014), (Zhu, 2015), 
(Milhorato & Guimarães, 2016) 

 

Observação 
participante  

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4 Apresentação, Análise, Interpretação e Discussão dos Resultados 
 

Neste capítulo serão apresentados, analisados e discutidos, com base nos objetivos 

geral e específicos propostos, os dados da pesquisa. As informações estão 

organizadas em subseções, de acordo com cada objetivo para melhor entendimento 

e interpretação das respostas. 

 

4.1 Apresentação dos Resultados 
 

Serão apresentados, no início, dados gerais da pesquisa, dimensionamento da 

amostra e tabulação dos dados da pesquisa quantitativa. Nas subseções deste 

capítulo (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4) será feita uma comparação entre os objetivos da 

pesquisa e apresentando o grau de envolvimento de alunos e professor. Na última 

seção (4.2), serão apresentados os resultados do objetivo geral da pesquisa, bem 

como as considerações feitas por análise observação participante. 

 

O instrumento de pesquisa, questionário com 23 perguntas, foi aplicado a 122 alunos 

da instituição de ensino. Utilizando cálculo estatístico, para uma amostra populacional 

de 150 indivíduos, para se obter 5% de margem de erro, eram necessárias 109 

respostas. A presente pesquisa obteve 122 respostas, superando o limite necessário 

para utilização desta margem, logo, obtendo confiança superior a 95%. A Tabela 5 

apresenta os dados do dimensionamento da amostra:  

Tabela 5 
Dimensionamento da amostra 

Dimensionamento da Amostra 

Confiança: 95% 

Margem de Erro 5% 

Tamanho da População 150 

Amostra da Pesquisa 122 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 
Os dados foram coletados em sala de aula por meio de formulário eletrônico, conforme 

previsto na metodologia, em um total de três turmas; todas elas tiveram a disciplina 
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de CAD com o modelo semi-invertido durante todo o semestre. Destas três turmas, 

duas têm aula no turno noturno e uma no matutino. Os alunos são todos dos cursos 

de Engenharia: Mecânica; Elétrica; Civil e Produção. 

As próximas subseções deste capítulo tratam dos objetivos específicos desta 

pesquisa, que serão comparados e analisados com os dados obtidos. 

 

4.1.1 Avaliar os impactos da metodologia sala de aula semi-invertida nos alunos 
envolvidos 
 

A instituição de ensino estudada, como dito anteriormente, está localizada na periferia 

de Belo Horizonte, em uma região com grande população de renda 

predominantemente baixa e média. A fim de melhor compreensão do impacto da 

metodologia utilizada em sala de aula é preciso entender o perfil deste aprendiz, para 

relacionar a maior ou menor facilidade de uso e interação com plataformas digitais. 

Quanto à faixa etária, a grande maioria está entre os 18 e 24 anos, 69,7% deles; 

15,6% estão entre os 25 e 30 anos; 10,7% entre 31 e 40 anos e o restante entre 41 e 

51 anos. Nestas turmas não há alunos acima de 51 anos. No total, 85% dos alunos 

têm 30 anos ou menos e 96% deles têm 40 anos ou menos. Na Figura 6 estão 

expressos esses dados.  

 

 
Figura 6 - Faixa etária dos alunos pesquisados 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Como as aulas são, no modelo semi-invertido, em vídeos, facilita para o aluno ter um 

computador em casa para melhor interface com o sistema e visualização das aulas. 

Quando pesquisados em 2015, por Milhorato e Guimarães (2016), 5,7% não tinham 

nenhum computador; este número, em 2017, caiu para 4,9%, conforme mostra a 

Figura 7. 
 

 

Figura 7 - Computadores em casa por aluno 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

O grau de ocupação do aluno, se trabalha e/ou estuda, foi outro ponto pesquisado. Ao 

ser perguntado quanto ao seu grau de ocupação atualmente, 32,8% dos alunos 

estudam apenas, não trabalham. Na pesquisa de Milhorato e Guimarães (2016), 

realizada em 2015, 26% não trabalhavam, um número significativamente menor. Esta 

alteração pode ser reflexo do recuo econômico que o Brasil vem sofrendo nos últimos 

dois anos. Pode-se observar, na Figura 8, que 67,2% dos entrevistados trabalham e 

estudam e 56,6% deles trabalham oito ou mais horas. 

 

Figura 8 - Grau de ocupação do aluno 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quanto à renda familiar, 89,7% dos pesquisados têm renda inferior a R$ 4.4685,00, 

sendo 64,3% com renda inferior a R$ 2.811,00 e quase a metade, 45,7%, possuem 

renda inferior a R$ 1.874,00. Basicamente a unidade pesquisada atende as classes 

C, D e E. Segundo o IBGE, as famílias brasileiras têm em média 3,3 pessoas. A Figura 

9 mostra como estão distribuídas as rendas dos pesquisados. 

 

 

Figura 9 - Renda familiar 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 
 

 

Os dados apresentados nesta subseção demonstram que a maioria dos alunos são 

jovens de até 30 anos, possuem computador em casa, trabalham ou fazem estágio e 

têm renda baixa ou média. O fato de trabalharem, alguns mais de oito horas, é um 

fato a ser destacado, já que o tempo livre destes alunos é muito reduzido, o que 

dificulta que os mesmos tenham tempo ou disposição para assistir previamente as 

aulas em casa.  

 

4.1.2 Identificar as dificuldades e as facilidades percebidas pelos alunos, na 
implantação da sala de aula semi-invertida 

 

Quando perguntados se tinham acesso à internet banda larga em casa, 92,6% dos 

alunos responderam que sim, conforme demonstrado na Figura 10. Outro ponto 

relevante é a velocidade da conexão, já que a visualização de vídeos demanda uma 
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boa banda. Dos alunos que possuem internet, 7,8% têm conexão de até 1 Mb, 

capacidade relativamente baixa para rodar vídeos; porém a grande maioria, 92,2%, 

possui conexão igual ou superior a 2 Mb. 

  

Figura 10 - Conexão a internet e banda disponível 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Dos alunos que não possuem internet, 37% não pretendem ter, 63% pretendem ter 

em um prazo de até dois anos e 44,4% informam que têm a intenção de ter no intervalo 

de doze meses. Verifica-se, então, uma tendência de redução dos indivíduos que não 

possuem internet em casa, em uma projeção futura. Com base nesta informação é 

possível ver que cada vez menos este será um problema ou limitador para 

implantação da sala semi-invertida, já que, com o passar do tempo, existe uma 

tendência de que todas as casas tenham acesso em banda larga. 

 

Figura 11 - Intenção de aquisição de banda larga 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 



 
 

59 
 

Quando perguntados se possuíam acesso à internet do seu trabalho, 55,6% dos 

alunos não têm acesso durante o expediente. Uma pequena parte, 9,8% dos alunos, 

possui acesso e pode estudar, assistir às vídeo-aulas, nos tempos vagos. Portanto, 

pode-se concluir que apenas para uma pequena parcela este acesso pode ser útil 

para estudos fora de sala, mas este benefício não é significativo; portanto o ato de 

assistir aos vídeos anteriormente, fica limitado apenas para o ambiente residencial. 

 

Figura 12 - Acesso à internet no trabalho 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Uma das vantagens do modelo semi-invertido, como concebido, é o fato das aulas 

estarem gravadas em vídeo e disponíveis na totalidade a qualquer tempo. A IES 

permite que os alunos se matriculem após o início do semestre letivo. Os aprendizes 

foram questionados sobre quando iniciaram o curso e 37% destes começaram após 

a primeira semana, 10,6% iniciaram após a segunda semana, conforme Figura 13. 

Esta é uma informação relevante, pois 27% dos alunos perderam conteúdo logo no 

início do curso. Somado aos outros problemas no decorrer do curso, como doenças, 

faltas por motivo de trabalho, gravidez, entre outros, a perda das aulas por parte dos 

alunos aumentou com o decorrer do semestre letivo. Portanto, observa-se uma 

vantagem no modelo semi-invertido pois, neste formato, os alunos podem se atualizar 

em relação ao conteúdo perdido, através das aulas gravadas e disponibilizadas no 

sistema LMS. 
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Figura 13 - Início, matrícula, do aluno no curso 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Ao verificar se o material utilizado no modelo semi-invertido, em especial os vídeos, 

está adequado ao aprendizado e dentro da proposta do modelo, 82,6% dos 

entrevistados disseram que sim, 10,7% foram neutros e 6,6% acreditam que não. Mais 

da metade, 59.5%, acha que o material está totalmente adequado, conforme expresso 

na Figura 14.  

 

Figura 14 - Qualidade do material disponível, vídeos 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O acesso à internet fora do ambiente de sala não é um problema para a maioria dos 

alunos, conforme demonstrado. Porém, a maioria deles trabalha e não tem acesso à 

internet em sua organização. Parte dos alunos, mas não a maioria, matricula-se após 

o início das aulas. Na opinião deles, o material disponível, vídeos, foi de boa 
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qualidade, ou seja, as aulas gravadas conseguiram transmitir de forma satisfatória o 

conhecimento e, assim, substituir a aula expositiva de forma satisfatória.  

 

4.1.3 Identificar o grau de envolvimento dos alunos no processo da sala de aula 
semi-invertida 
 

A fim de medir o grau de envolvimento do aluno é importante comparar os resultados 

anteriores obtidos quando da implantação da sala de aula invertida, pesquisa feita por 

Milhorato e Guimarães (2016), com os dados obtidos com o modelo semi-invertido. 

Segundo os autores, Milhorato e Guimarães (2016), dos alunos pesquisados apenas 

20% acessavam o material sempre ou usualmente, 32% algumas vezes e 48% nunca 

ou raramente. 

O sistema LMS Maestrus, utilizado para aplicação do modelo semi-invertido, 

disponibiliza relatório de desempenho e acompanhamento do aluno, conforme mostra 

a Figura 15: 

 

Figura 15 - Tela de gestão de desempenho Maestrus 
Fonte: plataforma maestrus www.eudesenhando.maestrus.com (2017) 

 

http://www.eudesenhando.maestrus.com/
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A partir da análise destes dados foi observado que 83% dos alunos fizeram todo o 

conteúdo proposto e em média os alunos completaram 93% do conteúdo disponível, 

índice muito superior ao obtido na pesquisa de 2015. Este aumento se deve pela 

disponibilidade de visualização das aulas também em sala de aula e pelo tipo de 

material disponível, vídeos, já que em 2015 a base principal do material eram apostilas 

e exercícios on-line. Os vídeos são mais adequados à linguagem dos alunos e mais 

próximos das aulas expositivas tradicionais, já que reúnem som e imagem. 

A fim de aferir se de fato os discentes haviam entendido a proposta de semi-inversão, 

foi perguntado a eles seu grau de compreensão sobre a metodologia aplicada.  Dos 

respondentes, 82% entenderam totalmente, 12,3% declararam-se neutros e apenas 

5,8% não compreenderam a proposta. Somente se torna válida a comparação dos 

modelos, pelos pesquisados, se estes entendem a proposta de semi-inversão. 

 

 

Figura 16 - Compreensão do modelo de ensino proposto 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Um ponto relevante é a dedicação do aluno, fora de sala de aula, aos estudos, 

exercícios e para assistir os vídeos. Apenas 5,8% não se dedicam, porém 71,1% dos 

entrevistados se dedicam mais que 30 minutos por semana para estudo da disciplina 

pesquisada. Nas turmas em que o pesquisador lecionou anteriormente, foi observado 

que uma dedicação semanal inferior a uma hora, além do tempo em sala, é 

insuficiente para o aprendizado de AutoCAD. Esta ferramenta demanda um 

aprendizado tácito, além do explícito. 
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Figura 17 - Tempo semanal dedicado aos estudos, fora de sala 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Outro ponto estudado é se o modelo semi-invertido motivava mais o aluno a vir às 

aulas presenciais. Quando perguntados sobre isso, 52,5% deles afirmaram que sim, 

24,6% foram neutros e 22,9% afirmaram que não ficaram motivados, conforme se 

observa na Figura 18. Assim, pode-se inferir que o modelo cria uma dupla situação: 

se por um lado ele favorece os estudos de quem tem alguma dificuldade ou prefere 

estudar em sala, incentiva os alunos mais acostumados a estudarem sozinhos a 

realizar, preferencialmente, as atividades em casa.  

 

Figura 18 - Motivação para comparecer as aulas presenciais 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Como dito anteriormente, na pesquisa de Milhorato e Guimarães (2016) ficou 

comprovado que os alunos não tinham o devido contato antecipado com o mateiral de 

aula, antes do encontro em sala. Ver ou ler o material pré aula é princípio e premissa 

da sala de aula invertida, modelo que se tentava implantar na ocasião (2015). Este 
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material, disponibilizado para os alunos principalmente como arquivo em pdf a ser 

impresso, era destinado a ser lido pelo aprendiz antes da aula. Os alunos alegaram, 

na pesquisa de Milhorato e Guimarães (2016), diversos motivos para não ler o material 

previamente, mas o principal era a falta de tempo, já que a maioria deles trabalhava 

mais que oito horas e estudavam. Portanto, nesta pesquisa foi necessário aferir se 

houve mudança neste perfil; como demonstrado na Figura 15, o envolvimento quanto 

a fazer as atividades foi bastante satisfatório, porém era importante entender se eles 

assistiam as aulas em sala, em casa ou de forma mista.  A Figura 19 mostra que 

apenas 4,9% dos alunos assitiram os vídeos exclusivamente em casa; como foram 

122 entrevistados, isso significa que apenas seis alunos se comportaram assim, 

demonstrando que os mesmos não têm tempo ou hábito de realizar esta tarefa. Por 

outro lado, 95,1% dos alunos assitiram em casa e nas aulas. Na entrevista ficou 

demonstrado que 55,7% assitiram a todos os vídeos e 40,2% assistiram a alguns 

vídeos.  
 

 

Figura 19 - Local de visualização das vídeo-aulas 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Não assistir a todos os vídeos não é extamente um problema; os alunos podem 

concluir o vídeo antes de chegar ao fim, no sistema Maestrus. Esta possibilidade foi 

configurada no sistema porque alguns conteúdos ou comandos são aprendidos pelo 

aluno através de seus pares não sendo necessário tornar obrigatório que o vídeo rode 

obrigatoriamente por inteiro antes de dar a aula como feita, sob pena de forçar o aluno 

a assitir um conteúdo que já domina, promovendo desinteresse do mesmo. Além disto 

exitem vídeos que são correção de exercícios, dicas ou ferramentas de apoio e não 
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precisam ser assistidos por todos, apenas por aqueles que desejem ou precisem fazê-

lo.   

Ao se produzir um material em forma de vídeo para a sala de aula invertida, o 

pesquisador teve como objetivo disponibilizar o conteúdo em uma mídia e linguagem 

mais próximas dos aprendizes, incluindo recursos visuais como animações. Para 

além, o CAD é extremamente difícil de ser aprendido apenas a partir de livros ou 

apostilas, já que é preciso, para tanto, um aprendizado tácito. Como os vídeos foram 

feitos a partir de software de captura de tela, permitem ao aluno ver exatamente os 

comandos, formas, linhas, icones, localização, navegação e configurações feitas para 

aquela determinada lição. Outra razão para que o material fosse feito em vídeo, e não 

em formato de livro ou pdf, é que toda a literatura a respeito de sala de aula invertida 

fala de experiências em vídeo, já que apenas o texto não é é capaz de substituir 

plenamente a aula expositiva de um professor. Na verdade o vídeo também não é, já 

que não permite interação entre o aluno e o professor. Porém em sua proposta, sala 

de aula invertida, o momento seguinte será o de fazer exercícios e esclarecer as 

dúvidas e nesta hora o aluno conta com a disponiblidade do professor para ajudá-lo a 

sanar suas dúvidas. 

 

O modelo semi-invertido aplicado mostrou um incremento no envolvimento do aluno 

se comparado ao invertido aplicado anteriormente. Os motivos, como demostrados, 

são o fato das aulas serem em vídeo, permitir aos alunos que assitam as aulas 

expositivas gravadas também em sala de aula, disponibilidade de um sistema de 

gestão, LMS, com conteúdo organizado e disponível por completo logo na primeira 

aula. A disponibilidade de conteúdo das aulas seguintes é uma vantagem importante, 

já que permite àquele aluno que possui facilidade na disciplina avançar mais e não 

necessariamente seguir o ritmo médio da sua turma. 

 

Nesta seção, foi apresentado o grau de envolvimento do aluno no processo de sala 

de aula semi-invertida. Na próxima, o modelo semi-invertido será comparado com o 

modelo tradicional a partir das percepções dos alunos. 
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4.1.4 Comparar o modelo semi-invertido com o modelo tradicional, levantando 
a percepção dos alunos envolvidos. 
 

Esta seção se destina a comparar o modelo semi-invertido com o modelo tradicional 

de ensino a partir da percepção dos alunos entrevistados. Quando se apresentam as 

metodologias ativas de ensino e a sala de aula invertida é comum surgirem as 

comparações e, principalmente, se discutir sobre como o modelo tradicional é arcaico 

e quase imutável. Ao serem perguntados se o modelo tradicional é um adequado para 

o aprendizado, 69,7% dos entrevistados disseram que concordam em parte ou 

totalmente, 23,8% foram neutros e apenas 6,6% discordam em parte ou totalmente. 

Ou seja, eles não veem problema neste modelo, inclusive estão satisfeitos com ele, 

conforme demonstra a Figura 20.  

 

Figura 20 - Grau de satisfação com o modelo tradicional 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Quando questionados se o modelo de aula semi-invertido é melhor do que o modelo 

de aula tradicional, 65,6% dos entrevistados disseram que concordam total ou 

parcialmente, 22,1% foram neutros e 12,3% discordam total ou parcialmente. Este 

resultado é bastante curioso: os alunos não estão insatisfeitos com o modelo 

tradicional, mas gostaram do modelo proposto. É possível que por não conhecer 

outros modelos de ensino ou por não terem participado de aulas com formatos 

diferentes eles apenas conheçam o modelo tradicional e este é praticamente sua 

única referência de aula. Na falta de outras propostas ou pelo desconhecimento 

destas os entrevistados se sentem confortáveis na situação em que se encontram e 

com as aulas tradicionais de que participam há décadas. 
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Figura 21 - O modelo semi-invertido é melhor que o tradicional 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

A principal diferença prática da aula semi-invertida em relação à tradicional é o 

emprego de vídeo em substituição a aula expositiva. Os alunos foram indagados se 

as aulas em vídeo os motivava mais a estudar que no modelo tradicional, como 

demonstrado na Figura 22. Dos participantes da pesquisa 77% informaram que 

concordam parcial ou totalmente com a afirmação, 13,1% foram neutros e 9,9% 

discordam parcial ou totalmente. Este indicador reforça que o modelo teve um impacto 

positivo nas aulas e na forma de estudar. 

 
Figura 22 - As vídeo aulas incentivam mais a estudar 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

A Figura 23 é importante para a pesquisa, pois ela demonstra que, apesar de se 

sentirem mais incentivados a estudar e acharem o modelo semi-invertido melhor do 

que o tradicional, apenas um pouco mais que um terço, 36,4% dos alunos dariam 

preferência para uma instituição de ensino caso soubessem que esta aplica apenas o 

modelo invertido. Em parte, este número pode ser explicado pela questão 23 do 
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questionário: nesta questão, o entrevistado poderia descrever livremente suas 

observações. Parte dos alunos apontou que o modelo semi-invertido é bom, porém 

não acreditam que possa ser aplicado de forma generalizada em todas as disciplinas. 

Na opinião deles, algumas disciplinas não teriam aderência ao modelo. Como nenhum 

deles teve contato com o modelo semi-invertido antes, bem como não tiveram contato 

também com a sala de aula invertida, tais afirmações podem ser sinal de insegurança 

ou desconhecimento. Não se pode afirmar, entretanto, que o modelo semi-invertido 

seja aderente a todas as disciplinas, já que esta pesquisa foi aplicada apenas a uma 

disciplina para um mesmo curso. 

 

Figura 23 - Preferência para instituição onde as aulas são invertidas 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Em seu livro Bergmann e Sams (2016) descrevem suas experiências quanto a 

implantação da sala de aula invertida. Nesta obra reforçam que, entre as vantagens 

oferecidas pela SAI, está o fato de que o aprendiz não precisa dizer na frente de todos 

que não entendeu o tema, pode simplesmente retroceder o vídeo, ou como eles dizem 

“ rebubinar o professor”. Um relato semelhante foi feito por Khan (TED Ideas worth 

spreading, 2011).  Em sua palestra, o ex analista de fundos reforça que uma vantagem 

do vídeo é não ter que acusar o aluno apontando para ele e fazendo a seguinte 

pergunta: você entendeu isso? 

  

Nesta pesquisa os alunos foram questionados se têm algum constrangimento para 

fazer perguntas ao professor na frente da classe e 27,8% disseram que sim, se sentem 

constrangidos. Esta é uma parcela importante da turma, são pelo menos um em cada 

quatro alunos. Se estes aprendizes de fato deixam de esclarecer suas dúvidas por 

tímidez ou medo de passar por algum embaraço, o aprendizado pode ser 
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comprometido em algum nível e para eles somente restaria a esperaça de aprender 

sozinho ou com algum colega. Na Figura 24, apresentam-se as respostas para a 

questão do constrangimento dos alunos ao registrarem suas dúvidas para o professor.   
 

 

Figura 24 - Constrangimento ao tirar dúvidas na frente da turma 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

As IES pesquisada tem adotado a prática de matricular alunos após o início do 

semestre letivo, dentro do limite de faltas permitidos pelo MEC. Além disto é comum 

que o aluno falte a algumas aulas pelos mais diversos motivos (saúde, trabalho, 

gravidez e compromissos pessoais/profissionais). Na experiência de Bergmann e 

Sams (2016) eles relatam que muitos alunos faltam às aulas para participarem de 

outras atividades de sua escola, em especial alunos atletas ou que participam de 

grupos de teatro, fato menos corriqueiro no Brasil. Uma das vantagens da SAI é que 

as aulas estão gravadas e disponíveis; desta forma o aluno pode, mesmo perdendo 

algumas aulas, assistir aos vídeos e se nivelar com os demais colegas. Na Figura 25 

vemos que 90,3% dos respondentes da pesquisa acreditam que os vídeos ajudam a 

colocar o conteúdo em dia. 
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Figura 25 - Os vídeos gravados ajudam a colocar o conteúdo em dia 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Na literatura selecionada e que serviu de base para o referencial teórico deste 

trabalho, diversos autores apontam certas vantagens que a SAI oferece. Entre as 

vantagens estão a facilidade de estudar em casa, de poder voltar o vídeo, de poder 

assistir quantas vezes fossem necessárias, não precisar perguntar ao professor sobre 

suas dúvidas na frente de todos, o fato da aula expositiva ser vista em qualquer horário 

ou local, maior disponibilidade do professor em sala e poder estudar no seu ritmo. 

Estas questões foram escolhidas por se destacarem na literatura e entraram no 

instrumento de pesquisa, conforme Figura 26. Ao fazer esta pergunta a intenção é 

aferir quais destas questões têm maior ou menor relevância para o aluno. Também 

buscava-se verificar se estes apontamentos foram realidade no modelo semi-

invertido, ou seja, se neste modelo as vantagens percebidas na SAI seriam mantidas. 

Foi perguntado aos entrevistados quais as principais vantagens percebidas por eles 

na implantação da sala semi-invertida; era permitido que não fosse selecionada 

nenhuma vantagem ou que todas as opções fossem escolhidas. Pode-se observar 

que a principal vantagem, escolhida por 89,3% dos entrevistados, é “poder voltar e 

assistir às aulas quantas vezes forem necessárias”, seguido por “facilitou estudar em 

casa”, com 60,3% das escolhas. “Não precisar perguntar ao professor na frente de 

todos” foi apontado por 14% dos entrevistados. Não se pode dizer que não seja uma 

vantagem importante, porque menos de 1/6 dos entrevistados fizeram esta escolha; 

para estes alunos que realmente têm dificuldade em se posicionar em sala, as vídeo-

aulas provavelmente fizeram diferença, já que do contrário eles provavelmente 

permaneceriam em dúvida.  Com números próximos aos 50% estão aulas expositivas 

em outros locais ou horários, aumento da disponibilidade do professor para esclarecer 
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dúvidas e permitir ao aluno estudar em seu ritmo. Como demonstrado na Figura 31, 

27% dos alunos não iniciaram as aulas logo na primeira semana, o máximo de 

encontros dos alunos com o professor são 16, com duração de três horas. Isto ocorre 

quando não existem feriados ou outras atividades planejadas no calendário 

acadêmico, sendo dois destes dias destinados à avaliação. O número de alunos que 

marcaram “me ajudou a colocar o conteúdo em dia” foi de 28,1%, muito próximo dos 

27% dos alunos que não iniciaram as aulas na primeira semana, junto com a turma. 

 

Figura 26 - Vantagens percebidas pela sala de aula semi-invertida 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Quando os alunos foram questionados se o modelo de ensino tradicional é um bom 

modelo para se estudar, praticamente 70% deles disseram que concordavam total ou 

parcialmente; em outras palavras, eles não têm problema nenhum com o modelo 

tradicional. Este dado pode ser conferido na Figura 20. Todavia, ao serem 

perguntados se as aulas de CAD, no modelo semi-invertido, foram melhores que as 

aulas de Desenho Técnico no modelo tradicional, 69,7% deles disseram que 

concordam total ou parcialmente, sendo que 41% concordam totalmente. Isso 

demonstra claramente que o modelo foi aderente e que o valor desta mudança é 

percebido pelos entrevistados. É importante destacar que tanto as aulas de CAD 

quanto as de Desenho Técnico foram ministradas pelo pesquisador, desta forma 

outros fatores que poderiam influenciar a decisão dos alunos foram eliminados, como, 

por exemplo, a predileção por um determinado professor. 
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Figura 27 - O modelo semi-invertido foi melhor do que o tradicional 
Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Nesta seção foi feita uma comparação entre o modelo semi-invertido e o modelo 

tradicional. Um ponto relevante apontado na pesquisa é que os alunos, diferente dos 

especialistas e estudiosos, não estão insatisfeitos com o modelo tradicional e 

acreditam ser este um bom formato para os estudos. Conseguem perceber valor e 

acham o modelo semi-invertido melhor, porém não escolheriam uma IES apenas por 

aplicar esse modelo.  Parte deste motivo pode ser o fato de desconhecerem outras 

formas de aprendizagem e ensino e do pouco ou nenhum contato com outros 

formatos. 

 

Na próxima seção, serão apresentados os resultados finais à luz do objetivo geral 

desta pesquisa 

 

4.1.5 Descrever e avaliar a adaptação do modelo sala de aula tradicional ao 
modelo sala de aula semi-invertido. 
 

A proposta de adaptação do modelo tradicional para o modelo semi-invertido parte da 

seguinte premissa: o aluno poderá ter contato com as aulas expositivas, vídeo, em 

sala de aula e não apenas em casa previamente antes das aulas. Neste caso as 

vantagens oferecidas pela SAI são mantidas. Além disto, a ideia é resolver o principal 

motivo de insucesso quando da tentativa de implantação da SAI em 2015, que é 

justamente o fato dos alunos, por falta de hábito ou tempo, não verem o material com 

antecedência, como é previsto na SAI. 
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A primeira questão a ser adaptada foi a elaboração e disponibilização do material, 

vídeos, para serem assistidos em casa ou em sala de aula. Umas das barreiras a ser 

enfrentada foi a qualidade da internet da IES. Nesta unidade, e parece ser um fato 

comum às demais instituições, a internet disponível em sala é por Wi-fi, dificilmente 

funciona bem, principalmente para a reprodução de vídeos. Além disto, os alunos não 

contam, em sala de aula, com computadores. Especificamente no caso desta 

pesquisa, optou-se pela aplicação do modelo semi-invertido nas turmas de CAD, já 

que estas aulas são feitas em laboratório que possui rede de internet cabeada, 

funciona melhor se comparada à rede sem fio e foi capaz de atender às necessidades 

das turmas. Além disto, nas aulas de CAD os alunos têm um computador disponível 

para eles, com desempenho compatível para reprodução dos vídeos e acesso ao 

sistema LMS. 

Quando se permitiu ao aluno assistir à exposição em sala e em casa, corria-se o risco 

de não se conseguir uma aula nem invertida nem tradicional, em que as vantagens 

dos dois modelos fossem perdidas. Porém observou-se que o tempo de exposição em 

vídeo não teve grande impacto ou redução no tempo disponível para exercícios, pois 

os alunos davam preferência a fazer os exercícios em sala porque se sentiam seguros: 

caso precisassem, teriam o material para assistir em outro momento. Com o decorrer 

do semestre, os próprios alunos aumentavam, espontaneamente, o tempo de 

visualização das aulas em casa, fator que foi comprovado no sistema LMS, ao se 

verificar o horário de acesso e visualização das aulas. Em princípio, apenas 21,5% 

das aulas eram assistidas fora do horário de aula, mas nas últimas semanas este 

número aumentou para 33,2%. 

A adaptação do aluno à mudança para o modelo semi-invertido ocorreu sem maiores 

transtornos após algumas semanas. No entanto foi necessário um período de 

adaptação, sendo as duas primeiras semanas especialmente difíceis. Nos primeiros 

dias foi preciso cadastrar todos os alunos no sistema e acompanhar os novos 

entrantes ao longo das semanas seguintes, para que fizessem o mesmo. Os 

aprendizes dispunham de uma apostila impressa com as atividades a serem 

realizadas ao longo do semestre e nos primeiros dias alguns deles tentavam fazer por 

contra própria ou perguntavam aos colegas ou professor, em vez de assistirem as 

aulas em vídeo. Se fez necessária uma mudança de postura do 

professor/pesquisador; quando o aluno perguntava algo que estava nos vídeos a 
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primeira pergunta feita era: você já assistiu ao vídeo? Caso o aluno não tivesse 

assistido o docente acessava o sistema com ele e fazia a instrução de como e onde 

encontrar o conteúdo desejado. Alguns aprendizes confundiam esta postura com uma 

“má vontade” do docente, todavia com o tempo perceberam que os vídeos eram, 

quase sempre, suficientes para lhes fornecer o conhecimento necessário. Desta forma 

o professor se dedicava ao atendimento de dúvidas e resoluções de exercícios e podia 

focar no ensino das questões tácitas, mais difíceis de serem transmitidas por apenas 

aula em vídeo. Alguns comandos do CAD exigem clique duplo e posição do mouse 

para funcionarem corretamente, bem como entendimento de lógica. 

Durante a implantação, uma das principais diferenças em relação às aulas tradicionais 

é que os alunos mais ágeis se destacavam dos demais da turma e rapidamente 

estavam perto de concluir o conteúdo, faltando ainda uma boa parte do semestre. Foi 

possível perceber uma dificuldade e uma oportunidade. A dificuldade para 

implantação do modelo semi-invertido é que o professor deve ter domínio pleno de 

todo o conteúdo do semestre, já que os alunos podem avançar quando e como bem 

entenderem. Já a oportunidade, em especial para a disciplina de CAD, foi ofertar a 

este aluno conteúdos extra, que normalmente ficavam de fora por falta de tempo para 

o adequado ensino a todos. Se não é preciso seguir o ritmo médio, alguns alunos 

podem avançar ainda mais. Especialmente na disciplina de CAD esta foi uma grande 

oportunidade, pois nas turmas anteriores o ensino ficava limitado ao CAD 2D e nestas 

turmas, semi-invertidas, foi possível disponibilizar também o CAD 3D, que alguns 

alunos chegaram a aprender. 

Para o professor o investimento na preparação das aulas foi especialmente alto, era 

preciso não só planejar todas as aulas, mas também roteirizar os vídeos, gravar o 

conteúdo, editar, publicar e organizar no sistema LMS. Para cada dez minutos de aula 

expositiva foram necessários 180 minutos de trabalho ao todo. Pode-se verificar que 

o investimento inicial, na questão tempo, é bastante significativo. No entanto, o 

conteúdo produzido estará disponível para os semestres seguintes e o emprego de 

tempo para produção será menor.  

Os docentes, observação feita por eles ao final de semestre, são comumente 

acometidos por problemas de saúde relacionados à voz; estas queixas são comuns 

entre os professores. O pesquisador percebeu uma redução significativa deste 
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problema, com ele, já que não era necessário falar para sessenta alunos em uma sala 

grande, de forma a ser audível a todos, inclusive aqueles mais distantes. 

Ministrar as aulas semi-invertidas se mostrou também mais satisfatório e menos 

monótono, se comparado ao modelo tradicional. No modelo tradicional, com três 

turmas no semestre, por pelo menos três vezes na mesma semana seria necessário 

fazer a mesma exposição de conteúdo por três vezes, algumas vezes em dias 

subsequentes. Normalmente, na primeira aula expositiva isto é feito com bastante 

entusiasmo, na terceira vez o assunto se torna cansativo e a qualidade da aula pode 

cair. Para professores que lecionam apenas uma disciplina em mais turmas este 

problema pode ser ainda maior. Com as aulas em vídeo a qualidade é garantida e não 

muda, mesmo que vistas milhares de vezes. Além disto, durante as aulas, o 

pesquisador precisava fazer atendimentos dos mais diversos assuntos e de conteúdos 

diferentes, o que demanda domínio do tema, mas também torna o atendimento mais 

prazeroso, já que diversifica as falas e quase sempre estas foram feitas para um aluno 

ou um pequeno grupo. 

Observou-se uma maior interação dos alunos quando o professor estava perto deles; 

ao andar pela sala e passar próximo dos alunos, estes se sentiam mais à vontade 

para elaborar questionamentos ou solicitar auxílio. Esta postura é recomentada a fim 

de se garantirem melhores resultados e interação.   

Nesta seção foi descrita e avaliada a adaptação do modelo de ensino tradicional ao 

modelo semi-invertido. Na próxima seção serão feitas as considerações finais, 

considerações sobre a semi-inversão, limitações da pesquisa e sugestões para 

futuras pesquisas. 

 

  



 
 

76 
 

5 Considerações finais 
 

O presente capítulo objetiva a apresentar as considerações finais da pesquisa, sobre 

a semi-inversão, limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral descrever e avaliar a adaptação do 

modelo sala de aula tradicional ao modelo sala de aula semi-invertida. Para tanto foi 

realizado na unidade Venda Nova, IES de um grupo educacional, um estudo de caso, 

com abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa focou os alunos da 

unidade participantes da disciplina de CAD, que foram submetidos à aplicação do 

modelo semi-invertido.  A qualitativa foi feita por meio de observação participante, já 

que o pesquisador foi parte ativa do projeto. Na análise dos dados, foram 

apresentados os resultados em forma de gráficos e tabelas. Com base nos resultados 

foi possível identificar e avaliar a adaptação do modelo tradicional para o semi-

invertido.  

Um dos aspectos positivos verificados é o perfil dos alunos, formados basicamente 

por jovens que em sua maioria não apresentavam dificuldade ou resistência ao uso 

de tecnologia, pelo contrário, se mostravam incentivados e animados em usá-la. Outro 

ganho positivo está relacionado ao aprendizado e possibilidade dos alunos de irem 

além do conteúdo ministrado nos semestres anteriores, já que neste modelo os alunos 

seguiam seu próprio ritmo. Quando pensamos em seguir o seu ritmo não significa que 

os alunos mais lentos terão aprendizagem limitada; dentro da proposta mínima de 

aprendizagem, a maioria dos alunos cumpriu a ementa proposta. 

Os ganhos por parte do professor quanto à qualidade da aula para ele e para os 

aprendizes é um ponto a ser destacado. Para o docente a aula se tornou mais 

interessante, desafiadora e menos repetitiva. Outro ponto relevante é que os alunos, 

por assistirem as aulas expositivas em vídeo, reduziram o uso do celular. Este 

problema é relatado por muitos docentes, que reclamam da postura dos aprendizes 

durante as aulas expositivas: eles não prestam atenção na explicação e fazem uso 

dos aplicativos em seus dispositivos móveis. 

Com a utilização do sistema LMS, houve um ganho significativo nas intervenções 

pontuais feitas pelo professor. Como no sistema é possível verificar o ponto onde o 

aluno se encontra, o docente fez atendimentos pessoais para aqueles que 
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precisavam, aumentando a assertividade. Na aula tradicional o foco acaba sendo o 

aluno mais desenvolto, como exposto por Bergmann e Sams (2016). Já com o uso do 

sistema LMS foi possível inverter esta lógica e se dedicar mais a quem mais precisava. 

Entre as dificuldades enfrentadas, o preparo das aulas foi um ponto de destaque. O 

nível de exigência quanto ao planejamento das aulas e o tempo necessário para 

elaborá-las é bastante significativo, exigindo grande esforço e determinação.  

Bergmann e Sams (2016) sugerem em seu livro, ao professor que tem dificuldade na 

produção de conteúdo, que adquira  material pronto disponibilizado por outros 

docentes ou editoras. Porém,  o pesquisador optou por produzir seu próprio material 

e empregou apenas vídeos próprios. Entre os motivos  para este feito estava o risco 

do aluno questionar que o professor não “dava aula”, apenas passavas vídeos do 

youtube. A fim de eliminar esta possiblidade, produzir seus próprios vídeos se mostrou 

ser a  melhor alternativa. 

A adaptação inicial dos alunos ao modelo exigiu um esforço do professor e uma 

mudança  de sua postura. Diante de uma solicitação era necessário averiguar se o 

aluno não havia entendido o conteúdo dos vídeos ou se não tinha assistido ao vídeo,  

do contrário correria o risco das aulas se perderem ou  estarem mais próximas do 

conteúdo tradicional, com aulas expositivas ao vivo. Milhorato e Guimarães (2016) 

apontam como ponto negativo  na implantação da SAI que o conteúdo apresentado 

pela instituição não era adequado às expectativas dos alunos e dos professores. Este 

conteúdo era essencialmente em apostilas/livros eletrônicos. No modelo semi-

invertido, com aulas em vídeo, este obstáculo foi plenamente superado, com boa 

aderência dos aprendizes. Os autores, Milhorato e Guimarães (2016), explicam que 

os exercícios propostos eram normalmente realizados no sistema LMS da instituição 

e o proceso se mostrou inadequado, com os alunos demonstrando grande dificuldade 

na execução ou mesmo não realizando os trabalhos. No modelo semi-invertido, como 

as atividades foram realizadas em sala sob supervisão e suporte do professor isto não 

se mostrou um probelma; os alunos ficaram mais confortáveis para elaborar os 

exercícios já que poderiam contar tanto com a ajuda do professor, quanto poderiam, 

se necessário, recorrer aos vídeos. 

Outro ponto importante é revisar o conteúdo e medir o conhecimento dos discentes 

antes de publicá-los, pois em alguns casos foram encontrados problemas com relação 

ao conteúdo básico. Este problema foi sanado publicando, juntamente com o material 
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produzido pelo pesquisador, vídeos de apoio já produzidos por outros professores ou 

plataformas. Um exemplo deste conteúdo adicional foi o uso de vídeos da Khan 

Academy, que abordam conceitos como proporção, percentual e fração; tais 

conhecimentos são fundamentos para se trabalhar com escala e impressão de plantas 

no CAD. Como este conteúdo era extra e não fazia parte da ementa, não se corria o 

risco de questionamentos sobre o uso de outro material de terceiros, já que todo o 

material pertinente à ementa da disciplina foi produzido pelo pesquisador. 

Por último, pode-se destacar a necessidade, em caso de adoção da proposta por parte 

da IES e implantação em larga escala, de treinamento e qualificação do corpo docente 

para tal procedimento. Além disto, é necessário adequar as salas de aula, equipando 

as mesmas com internet wi-fi de boa qualidade e largura de banda. Quanto aos 

equipamentos de informática para visualização do conteúdo, é possível que os alunos 

assistam aos vídeos em seus próprios smartphones, com o uso de fones de ouvidos 

para que o áudio não prejudique o colega. 

Avalia-se que não vale a pena desenvolver este modelo para disciplinas que não serão 

continuadas, devido ao investimento de tempo necessário para produção e publicação 

do material, ou aquelas que o professor não tem certeza de que irá ministrar 

novamente, quando atuar como professor substituto. 

 

5.1 Considerações sobre a semi-inversão 
 

A semi-inversão se mostrou aderente ao ensino privado superior, cujo o perfil é do 

aluno que trabalha, além de estudar. Diferente da SAI, em que o aluno precisa 

reservar boa parte do seu tempo em casa para assistir às aulas expositivas, condição 

que nem todos os alunos têm, no modelo semi-invertido o aluno pode assistir em casa 

ou em sala de aula. Com o tempo, e de acordo com a necessidade e perfil de cada 

um, os próprios alunos passaram a ver mais os vídeos de forma espontânea, antes 

das aulas.  

Na publicação de Milhorato e Guimarães (2016), fica claro que os alunos têm 

conhecimento básico das ferramentas de informática, possuem acesso à internet e 

são jovens. No entanto, como dificuldades, a pesquisa apresentou o fato de a maioria 
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trabalhar em horário comercial, não tendo tempo para estudar, trabalhar mais que 8 

horas por dia e possuir formação deficiente no ensino médio. 

A proposta de semi-inversão vai ao encontro de tratar esses pontos negativos, ou 

desvantagens apresentadas nesta pesquisa de Milhorato e Guimarães (2016). Se 

estes alunos trabalham mais que 8 horas por dia e estudam à noite, não seria razoável 

pensar que a maioria terá tempo ou disposição para estudar previamente, sempre, 

para todas as disciplinas. Além disto, os vídeos se mostram mais adequados para 

suprir a má formação do ensino médio, já que a linguagem áudio visual é mais 

acessível e se aproxima mais do perfil jovem apresentado. 

 

5.2 Limitações da pesquisa  
 

A pesquisa ficou limitada à aplicação nas turmas de CAD, em função de 

disponibilidade de internet e computadores em sala de aula. Além disto, esta matéria 

tem um caráter totalmente prático; sendo assim não é possível generalizar e garantir 

que o modelo obtenha os mesmos resultados em uma aula teórica.  

Outra limitação é a possível vantagem competitiva do modelo, do ponto de vista do 

mercado e captação de alunos. Como as instituições privadas dependem de 

pagamentos para suas operações e estes recursos são provenientes dos alunos 

matriculados, a semi-inversão pode ser utilizada como estratégia para obtenção de 

melhores resultados. Porém na pesquisa não foi possível verificar se este modelo é 

adequado para IES que têm como estratégia a formação em massa, com turmas 

grandes. A adoção desta estratégia, já que eventualmente o modelo pode exigir 

limitações de tamanho das turmas, pode demandar maiores investimentos e obrigar a 

instituição a trabalhar com valores maiores de mensalidades, repassando aos 

discentes o incremento nos custos operacionais. É possível que este modelo seja 

mais adequado a instituições menores e mais flexíveis, que foquem em um 

determinado nicho de mercado. 

Destaca-se também que a presente pesquisa foi realizada em apenas uma unidade 

do Grupo, não representando um corte em todas as instituições e unidades do grupo. 

Entretanto, pode-se afirmar que, na unidade de Venda Nova, os dados apresentados 

representam a realidade da unidade quanto ao projeto. 
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Outra limitação foi a quantidade de disciplinas, tendo em vista que neste momento 

nenhum aluno cursou todas as disciplinas neste formato. Se o modelo for implantado 

em todas as disciplinas, certamente aumentará a demanda do aluno, e isto pode gerar 

resultados diferentes dos apresentados neste estudo. 

Os alunos não têm nenhuma restrição ao modelo de ensino tradicional, portanto o 

modelo semi-invertido não é, em princípio, uma vantagem estratégica, mas sim uma 

proposta a fim de melhorar o aprendizado.  

 

5.3 Sugestões para futuras pesquisas 
 

Como sugestão de pesquisas futuras, pode-se verificar se o modelo semi-invertido é 

aderente a disciplinas de caráter teórico, em que a prática laboratorial não se faz 

necessária. Pode-se verificar, também, se a semi-inversão se aplica a instituições de 

grande porte e atuação de massa e também a instituições que adotem o nicho como 

estratégia. A inclusão de outros recursos tecnológicos e os possíveis impactos 

também são uma boa opção de pesquisa futura, como exercícios on-line para medição 

da proficiência e gameficação.  
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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); Roberta Muriel (Integrante); José Carlos Tadeu (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); Markoni Ramires Heringer (integrante); Ana Karine Faria Senra 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
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Leal (integrante); Ana Maria Ferreira da Costa (integrante); Glória Maria Brivio Quintão 

(integrante); Fabrícia Cândida Aparecida de Paula Raggi (integrante).   

Produções: Guimarães, Bastos, Vasconcelos e Andalécio (2015); Souza, Guimarães 

e Jeunon (2015); Rocha Júnior, Guimarães e Jeunon (2014); Milhorato e Guimarães 

(2016).   
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Apêndice B – Questionário Alunos Faculdade 

 

Pesquisa Adaptando a Sala de Aula Invertida 2017 

Este formulário se destina à coleta de dados para a pesquisa de mestrado do Professor Markoni Heringer. O tema 

é a adaptação da sala de aula invertida na Faculdade, unidade de Venda Nova. 

A sala de aula invertida consiste em uma metodologia na qual o aluno assiste às aulas expositivas em vídeo e 

realiza exercícios e práticas em sala. Este modelo educacional utiliza tecnologias para inverter a ordem de 

aprendizagem. Durante o primeiro semestre de 2017, aplicamos uma adaptação deste modelo nas turmas de CAD: 

o aluno poderia assistir aos vídeos tanto em casa quanto em sala de aula, mas a aula expositiva foi ministrada 

essencialmente em vídeos, proporcionando ao aluno oportunidade de esclarecer suas dúvidas com o professor 

assim que elas surgissem. Responder a esse questionário de forma isenta e dentro da sua percepção irá ajudar 

nos estudos sobre este tema. 

1. Qual a sua idade? *  
Marcar apenas uma oval. 

18 a 24 anos. 

25 a 30 anos.  

31 a 40 anos. 

41 a 50 anos. 

51 a 60 anos.  

Mais que 60 anos. 

2. Você tem computador em casa, PC, tablet ou Notebook? * 

 Marcar apenas uma oval. 

Não tenho computador. 

Tenho 1.  

Tenho 2. 

Tenho 3. 

Tenho mais que 3. 
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 3. Atualmente você: *  

Marcar apenas uma oval. 

Apenas estuda. 

Estuda e faz estágio de quatro horas. 

Estuda e faz estágio de seis horas. 

Estuda e trabalha até quatro horas. 

Estuda e trabalha até seis horas. 

Estuda e trabalha até oito horas. 

Estuda e trabalha mais que oito horas. 

4. A renda mensal de sua família, em reais, é: 

Marcar apenas uma oval. 

Até 468,00. 

De 468,00 até 937,00. 

De 937,00 até 1.405,50. 

De 1.405,50 até 1.874,00. 

De 1.874,00 até 2.811,00. 

De 2.811,00 até 3.348,00. 

De 3.348,00 até 4.685,00. 

De 4.685,00 até 5.622,00. 

De 5.622,00 até 6,559,00. 

De 6.559,00 até 7.496,00. 

De 7.496,00 até 8.433,00. 

De 8.433,00 até 9.370,00. 

Mais que 9.370,00. 

As perguntas a seguir se referem à disponibilidade de internet. 
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5. Você tem acesso à banda larga em casa? *  

Marcar apenas uma oval. 

Sim  

Não 

6. Se você tem acesso à banda larga, qual a velocidade?  

Marcar apenas uma oval. 

até 1 Mb. 

até 2 Mb. 

Até 5 Mb.  

Até 10 Mb. 

Até15 Mb. 

Até 30 Mb.  

Mais que 30 MB. 

 Não sei 

7. Se não tem acesso a banda larga, pretende ter no prazo de: 

Marcar apenas uma oval. 

Não pretendo ter banda larga. 

Em até seis meses.  

Em até um ano. 

Em até dois anos. 

Em até três anos.  

Em até quatro anos. 

 

8. Você tem acesso à internet no seu trabalho? *  

Marcar apenas uma oval. 
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Tenho acesso, mas não tenho tempo para estudar no trabalho.  

Tenho acesso e posso estudar nos horários vagos. 

Não tenho acesso. 

9.  Quando você iniciou o curso de CAD? * 

As aulas tiveram início no dia 6 de Fevereiro de 2017. Responda quando você iniciou o curso, 

considerando o início do semestre letivo. 

Marcar apenas uma oval. 

Primeira semana de aula. 

Segunda semana de aula. 

Terceira semana de aula. 

Quarta semana de aula. 

Quinta semana de aula.  

Sexta semana de aula. 

A partir da sétima semana de aula. 

As perguntas a seguir referem-se a sua percepção sobre o modelo de ensino de 
aula tradicional e o modelo que você estudou nas aulas de CAD.  

Deste ponto em diante as perguntas terão resposta de 1 a 5, que correspondem 
a:  

1 – Discordo totalmente 

2 – Discordo em parte 

3 – Não concordo nem discordo 

4 – Concordo em parte 

5 – Concordo totalmente 

10. O modelo tradicional de ensino, com aulas expositivas em sala de aula e exercícios 

de fixação em casa, é um bom modelo para estudar. * 

Marcar apenas uma oval. 
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1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

 11. Você iniciou o modelo de sala de aula invertida em sua turma. Para isso, você 

compreendeu o que é sala de aula invertida. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

12. O modelo de ensino de Sala de aula invertida é melhor do que o modelo tradicional 

de ensino. * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

13. Ainda sobre a sala de aula invertida, o uso de vídeo aulas que podem ser vistas 

em casa ou em sala te incentiva a estudar mais que o modelo tradicional. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

 

 

14. Você daria preferência a uma instituição de ensino se soubesse que todas as aulas 

são invertidas. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 
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Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

15. Na aula tradicional, você fica com vergonha ou constrangido(a) de tirar suas 

dúvidas com professor. * 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

16. O material disponível para você na disciplina de CAD, principalmente os vídeos, 

está adequado às necessidades de estudo, dentro da proposta de sala de aula 

invertida. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

17. Para quem iniciou o curso atrasado ou perdeu aulas, os vídeos gravados ajudaram 

a colocar o conteúdo em dia. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

 

 

18. O modelo de ensino aplicado nas aulas de CAD foi melhor do que o modelo 

tradicional utilizado nas aulas de Desenho Técnico. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 
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Discordo totalmente                          Concordo totalmente 

19. Quantas horas por semana, fora da sala de aula, você dedica para assistir aos 

vídeos e fazer os exercícios? 

Conte apenas o tempo dedicado a matéria de CAD  

Marcar apenas uma oval. 

Não dedico tempo  

até 30 minutos 

até 1 hora 

até 2 horas 

até 3 horas 

mais que 3 horas 

20. O modelo de aula invertido, com vídeos, te estimulou a vir às aulas. 

Marcar apenas uma oval. 

1 2 3 4 5 

     
Discordo totalmente                              Concordo totalmente 

21. Assisto aos vídeos expositivos: * 

Marcar apenas uma oval. 

Quase nunca. 

Alguns vídeos apenas em sala de aula. 

Todos os vídeos em sala de aula 

Alguns vídeos em casa e em sala de aula 

Todos os vídeos em casa e em sala de aula 

Alguns vídeos apenas em casa 

Todos os vídeos apenas em casa 

22. Quais foram as vantagens oferecidas pela sala de aula invertida? 

Marque três opções 



 
 

93 
 

 

Facilitou estudar em casa. 

Me ajudou a colocar as aulas em dia, perdi algumas.  

Poder voltar e assistir quantas vezes fossem necessárias.  

Não precisar perguntar o professor na frente de todos. 

Ter os vídeos em outros locais e horários, assim a aula expositiva fica mais 

disponível.  

Aumentou a disponibilidade do professor para esclarecer dúvidas. 

Me permitiu estudar no meu ritmo. 

23. Comente abaixo pontos relevantes ou sua opinião sobre a sala de aula invertida e 

sobre sua experiência com este modelo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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