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RESUMO  

Esse trabalho faz um estudo sobre o conceito de metodologias ativas, concentrando-
se na metodologia ativa chamada sala de aula invertida. Este TCC apresenta os 
conceitos, faz um breve histórico e relata um estudo de casos numa turma de 
engenharia de Cálculo Integral e Diferencial I em uma instituição pública de nível 
superior da Força Aérea Brasileira, conhecida como ITA (Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica), vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, 
localizado na cidade de São José dos Campos, São Paulo. É baseado no trabalho 
de Elisangela Pavanelo e Renan Lima e uma pesquisa de mestrado de Elieser Xisto 
da Silva Schmitz. 
 
 
Palavras-chave: Metodologias ativas, Sala de aula invertida, Tecnologias, Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT  

This work studies the concept of active methodologies, focusing on the active 
methodology called flipped classroom. This TCC presents the concepts, makes 
a brief history and reports a case study in an engineering class of Integral and 
Differential Calculus I in a public institution of higher level of the Brazilian Air 
Force, known as ITA (Technological Institute of Aeronautics), linked to the 
Department of Aerospace Science and Technology, located in the city of São 
José dos Campos, São Paulo. It is based on the work of Elisangela Pavanelo 
and Renan Lima and a master's research by Elieser Xisto da Silva Schmitz. 
 
 
Keywords: Active methodologies, Inverted classroom, Technologies, Teaching 
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INTRODUÇÃO 

   No ano de 2020 vivemos uma situação de pandemia mundial que culminou 

em várias medidas determinadas pela organização mundial de saúde (OMS), para 

ajudar a conter a disseminação do vírus causador da pandemia. Uma dessas 

medidas de prevenção foi o isolamento social que demandou o fechamento de 

escolas e demais atividades com aglomerações. Essas ações de saúde ocasionaram 

um grande impacto nos meios sociais, econômico e político do país e o ensino a 

distância ganhou destaque nas instituições de ensino durante a pandemia. A 

tecnologia contribuiu muito para que essas tarefas fossem realizadas fora do local 

de trabalho e fora das instituições de ensino, mostrando sua eficácia para a 

informação, o entretenimento e a educação. 

         O modelo de ensino mais utilizado no Brasil é o tradicional, no qual as aulas 

são ministradas de maneira expositiva pelos professores, detentores do 

conhecimento, para os alunos que recebem essas informações passivamente sem 

nenhum tipo de questionamento sobre os conteúdos ensinados. Se antes esses 

profissionais tinham uma certa aversão ao uso da tecnologia em sala de aula, no 

novo contexto tiveram que se adaptar a ela na educação. Essa modalidade de ensino 

mescla o ensino online e o presencial, sendo muito eficaz para esse novo contexto 

tornando-se mais popular no meio escolar. 

A motivação pelo tema deste trabalho final de curso surgiu ao longo das aulas 

da disciplina Novas Tecnologia no Ensino de Matemática que proporcionou a 

discussão e o uso de diversos recursos tecnológicos inseridos no ambiente escolar.  

Os principais recursos abordados na disciplina foram produções de aulas online, 

gravações de podcast, documentários e tiras de gibi, recursos amplamente utilizados 

num ambiente de sala de aula invertida. 

          A presente proposta de monografia tem como tema central o uso da 

metodologia sala de aula invertida. As principais referências abordadas neste 

trabalho foram a dissertação de mestrado de Elieser Xisto da Silva Schmitz que 

explora práticas do conceito sala de aula invertida em contexto universitário 

utilizando um teste conceitual e um questionário de pesquisa como ferramentas 

metodológicas de investigação. Além dessa dissertação, o artigo de Elisangela 

Pavanelo e Renan Lima que apresenta uma discussão sobre a experiência do uso 
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de sala de aula invertida numa disciplina de Cálculo I no Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA) foi utilizado como referencial. O principal objetivo deste trabalho é 

revisar o conteúdo de ambas as referências antes mencionadas de acordo com os 

seguintes capítulos: 

No primeiro capítulo discutimos o modelo de ensino tradicional, as 

metodologias ativas de aprendizagem que podem ser utilizadas em sala de aula 

como aprendizagem baseada em problemas, o conceito de problematização, a 

instrução por pares, o conceito de just-in-time teaching e o método de casos, suas 

estratégias e recomendações.     

         No segundo capítulo apontamos as várias definições dadas por especialistas 

ao conceito sala de aula invertida, em que cada autor fornece o seu próprio conceito 

de acordo com as suas abordagens. Mostramos a origem deste modelo de ensino-

aprendizagem, como este modelo funciona de maneira conjunta com outras 

metodologias ativas de ensino e, ainda, pontuamos algumas dicas práticas de como 

inverter a sala de aula bem como, as tecnologias digitais úteis para este modelo. 

         No terceiro capítulo mencionamos um estudo de caso sobre a experiência de 

aulas no modelo sala de aula invertida realizado na disciplina de Cálculo Diferencial 

e Integral I, em uma das quatro turmas ingressantes no primeiro semestre letivo de 

2015 no ITA, uma instituição universitária pública ligada ao Comando da Aeronáutica 

(COMAER), localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA), que fica na cidade paulista de São José dos Campos. Também mostramos 

alguns dos resultados obtidos pelas avaliações metodológicas aplicadas aos alunos. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGIAS DE ENSINO        

 Metodologias de ensino são o conjunto dos procedimentos que direcionam 

os educadores no processo de ensino-aprendizagem, buscando a melhor maneira 

de motivar os alunos e de conduzi-los a uma aprendizagem significativa. Segundo 

Traversini & Buaes (2009) as metodologias de ensino são “práticas pedagógicas 

operacionalizadas por meio de conjunto de atividades escolares propostas pelos 

professores com vistas a alcançar a aprendizagem de determinados conhecimentos, 

valores e comportamentos” (página 145). 

1.1 Metodologia tradicional 

         No Brasil, a maioria das escolas adotam o modelo de ensino tradicional, onde 

o professor transfere o seu conhecimento para os seus alunos através de aulas 

puramente expositivas. Esse tipo de metodologia foi implementado no Brasil lá pelo 

final do século XIX e vem sendo adotado prioritariamente desde então, sobretudo 

pelo sistema público de educação. 

         Segundo Loyola (2004), essa metodologia de ensino, na qual o professor é o 

detentor do conhecimento, é praticada muitas vezes pelo “professor autoritário” que  

“busca com suas atitudes fazer com que os alunos venham se calar, 
reprimindo suas expressões e até mesmo fazendo-os sentir medo. Assim, 
essa relação professor-aluno não tem uma ação dialógica de construção e 
reconstrução de ideias” (LOYOLA 2004, p.66).  
 

         Nesta metodologia de ensino, os alunos são mais receptores passivos do 

conhecimento que está sendo transmitido, ou seja, o professor é visto como “centro”, 

pois ele está transferindo seu conhecimento para o aluno. E ao longo dos anos foi 

se fazendo necessário ter um maior estímulo dos alunos em sala de aula para que 

estes participassem mais com suas próprias ideias e opiniões.  

Ainda que os alunos sejam naturalmente inclinados a realizar uma atividade 
por acreditarem que o fazem por vontade própria, porque assim o desejam 
e não por serem obrigados por força de demandas externas, agem de forma 
intencional com o objetivo de produzir alguma mudança. (BERBEL 2011, 
p.40). 

         Ao mesmo passo em que os membros que constituem o cenário escolar 

devem ter um bom relacionamento com seus alunos, deixando de serem vistos como 

superiores, pessoas ditadoras e muitas das vezes tidas como inatingíveis pelos 
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alunos que são a base desta pirâmide de escalas de níveis da educação. É preciso 

que haja uma colaboração e conhecimento do que está sendo aplicado em sala por 

parte dos pais desses alunos neste processo de renovação do ensino, até para 

quebrar preconceitos do ensino híbrido, pois são peças fundamentais para o sucesso 

e continuidade deste projeto de transformação escolar, onde seus filhos são 

elementos primordiais deste cenário. 

1.2 Metodologias ativas 

          As metodologias ativas são tipos de abordagens que visam a participação 

ativa dos alunos, ou seja, o aluno é visto como centro de seu processo de 

aprendizagem. Essas metodologias de ensino levam em consideração a união, o 

diálogo, o pensamento individual e coletivo dos alunos, as experiências e 

conhecimentos prévios de cada indivíduo fazendo-se necessário incluir nos atuais 

modelos de sala de aula. Essas considerações vêm de encontro com as 

competências gerais da educação básica, segundo a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC,2017). 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2017, p. 9) 
 

          É necessário acompanhar o mundo moderno com as suas transformações, 

especialmente no contexto escolar. Neste sentido, o modelo sala de aula invertida é 

um aliado para alcançar essas competências e possibilita uma fuga da “mesmice” 

apontada por Pinheiro (2003). Pois segundo ele, as escolas tendem a vivenciar as 

realidades “dos currículos fechados, das estruturas arcaicas e da busca por um 

diploma, que propicie ingresso no mercado de trabalho” (Pinheiro, 2003 apud Pontes, 

2005, p.17). 

Diante disso, é importante que os alunos participem ativamente de seu 

aprendizado, de forma que consigam pensar sobre o que estão aprendendo e 

possam ter a capacidade de refletir o porquê daquele ensinamento, sendo capazes 

de criar e apresentar soluções para os problemas apresentados e que muitas das 

vezes fazem parte do seu dia a dia. Deste modo, as metodologias ativas são tipos 

de metodologias de ensino que conjugadas com o uso de tecnologias digitais como 
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computadores, tablets, smartphones e outros meios eletrônicos atuais que oferecem 

uma variedade de opções para tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas.  

 

 
1.3 Tipos, estratégias e recomendações 
       

    Os avanços tecnológicos estão presentes nas mais diversas áreas de 

atuação, contando com recursos sofisticados que fornecem mais dinamismo e 

integração em áreas distintas. Todos estes aparatos tecnológicos nos possibilitam 

uma diversidade de escolhas para agregarmos no ensino aprendizagem. Nesse 

contexto, surge o modelo sala de aula invertida que relaciona tecnologia com 

metodologias ativas de ensino e combina o ambiente virtual, para informar sobre 

conceitos básicos, com o ambiente presencial, para implementar a criatividade, a 

ludicidade, os problemas do cotidiano dos alunos e as atividades que gerem 

questionamentos e descobertas motivadas pelos interesses dos alunos. 

           Mazur e Watkins (2009) e Araujo e Mazur (2013) realizaram estudos que 

integrava dois métodos que tinham como objetivo estimular a adesão de um modelo 

que valorizasse o tempo disponível para a sala de aula, viabilizando uma 

aprendizagem mais ativa dos conceitos. Eles utilizaram em suas pesquisas a 

combinação de dois métodos ativos de ensino: Peer Instruction (PI) e Just-in-time 

(JITT), que em tradução livre, por Araujo e Mazur (2013), significa Instrução Pelos 

Colegas (IPC) ou Instrução por pares e Ensino Sob Medida (ESM). Segundo os 

autores, esses métodos geralmente não são utilizados no Brasil e são 

desconhecidos pela maioria dos professores. 

           A integração desses dois métodos funciona tendo início com o professor que 

deverá elaborar a tarefa de leitura (TL) e distribuir para seus alunos com 

antecedência de dois a sete dias da aula. Já a parte dos alunos é ler o material 

enviado pelo professor a partir da sua divulgação até mais ou menos 12 horas antes 

da aula, respondendo às questões que foram propostas e enviando de volta para o 

professor, para que ele faça uma avaliação tanto do esforço dos alunos, quanto da 

compreensão do material e assim poder verificar possíveis dúvidas e principais 

dificuldades por parte deste alunado, para então fazer uma preparação das 

atividades que serão aplicadas em aula. Segundo esses autores, para que haja um 

comprometimento desses estudantes no decorrer da aula, tem que ter mudança nas 
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atividades, exposições orais curtas, que sejam intercaladas com outras atividades 

individuais ou em grupo, exercícios de fixação, trabalhos em laboratórios e muito 

mais. Com isso, esses estudantes ficam atentos a cada mudança de tema, como 

também exercem a prática de cada conceito estudado. Por fim, após as aulas, os 

professores podem deixar questões desafios que tenham ligação com o conteúdo 

trabalhado em classe e tenha um cunho estimulante que envolva uma situação 

distinta, para os alunos responderem virtualmente já em suas casas dando 

continuidade ao processo. Podemos ver todo este processo no esquema da figura 

abaixo.  

Figura 1 - Ensino sob medida e instrução pelos colegas 

Fonte:http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-

Aula-Invertida.pdf   Acessado em 11/01/2021 

 

A seguir será mostrado alguns tipos de metodologias ativas que foram abordados no 

texto de pesquisa: 

● Aprendizagem Baseada Em Problemas 

  É uma abordagem que direciona toda uma estrutura curricular, envolvendo 

todo o corpo docente, administrativo e acadêmico, definindo novos papéis para todos 

os envolvidos. Nessa metodologia os problemas correspondem aos temas 

fundamentais a serem estudados pelos alunos de acordo com o currículo e devem 

ser combinados de modo integrado. Além disso, esta abordagem proporciona aos 

estudantes perceberem a aplicação dos conceitos estudados apresentando soluções 

para os problemas. Segundo Berbel (1998), essa abordagem pode incluir um grupo 

http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-A.pdfula-Invertida
http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-A.pdfula-Invertida
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tutorial composto por uma parte da turma para apoio aos estudantes e a previsão de 

uma carga horária no currículo para cada problema.  

● Problematização 

       Pode ser usada sempre que seja oportuno, sendo uma opção do professor para 

ser utilizada em alguns temas da sua disciplina. Essa metodologia segue um 

esquema que possui cinco etapas a partir da realidade ou de um recorte dela: 

Observação da realidade (construção do problema); Identificação dos pontos 

chaves; Teorização; Hipóteses de soluções; Aplicação à realidade (prática). 

Segundo Berbel (1998), essa metodologia não demanda recursos físicos adicionais 

e apenas propõem uma mudança de postura do professor e do aluno diante dos 

temas abordados, bem como torna mais flexível os espaços de ensino e 

aprendizagem. 

● Instrução Por Pares – IPP 

É um método que foi desenvolvido por Eric Mazur em 1991, tendo o objetivo 

tanto de engajar os estudantes, como de levantar dificuldades a respeito dos 

conteúdos de aula (Araujo; Mazur, 2013).  Quando os encontros presenciais são 

precedidos por materiais introdutórios extraclasse, os alunos respondem a três 

questões de texto livre, na qual duas questões são relacionadas a aspectos chaves 

do tema e a terceira é para o aluno descrever suas dificuldades ou motivações 

encontradas na leitura, que serve para o professor ter uma visão antes da aula 

presencial das dificuldades com o conteúdo. O roteiro de aula proposto em Crouch 

& Mazur (2001) e Crouch et al. (2007) aponta para melhores resultados dos alunos 

no domínio dos assuntos, no raciocínio individual, bem como na resolução de 

problemas envolvendo quantidades e segue abaixo: 

1) O professor utiliza dez a quinze minutos para fazer a explanação do 
conteúdo; 
2) Os alunos dispõem de dois a quatro minutos para responderem 
individualmente um texto conceitual (concept test) de múltipla escolha, onde 
as respostas são computadas por um sistema simples de cartelas discutidas 
pelos alunos ou por um sistema eletrônico direcionado para isso, como por 
exemplo clickets; 
3) Após a correção, se ocorrer de menos de 30% dos alunos acertarem o 
teste conceitual, o professor faz uma revisão dos conceitos explanados e 
repete o teste com os alunos; 
4) Já se o acerto do teste conceitual ficar entre 30% e 70% dos alunos, eles 
ganham mais três minutos para, em grupos pequenos, tentar convencer uns 
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aos outros (instrução pelos colegas) sobre a alternativa correta, ao mesmo 
tempo que o professor caminha entre os grupos observando e incentivando 
a discussão e, logo após, os alunos repetem o teste; 
5) Se ocorrer mais de 70% dos alunos acertarem o teste conceitual, o 
professor faz um breve comentário de cada uma das opções do teste, 
usando novos testes se necessário, ou partindo para um novo tópico 
(Mazur; Watkins, 2009). 
Essa abordagem prevê que se possa desenvolver um tema a cada 15 a 20 
minutos. (Crouch; Mazur, 2001; Crouch et al., 2007). 

 
Na figura a seguir que traça o roteiro das aulas antes, durante e depois 

existem professores que seguem à risca esse organograma, principalmente em 

relação aos tempos cronometrados, não respeitando o tempo dos alunos para 

assimilar e compreender os conceitos abordados. Já alguns professores respeitam 

esse organograma e consideram o tempo necessário dos alunos.  

Figura 2 - Esquema do modelo instrução por pares (Peer instruction) 

 
Fonte:http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-

Aula-Invertida.pdf   Acessado em 17/01/2021 

● Just – In – Time Teaching – JITT  

 Este método foi desenvolvido por Gregor Novak e colaboradores no ano de 

1999 e visa aproveitar o tempo de aula para focar nas principais dificuldades 

apontadas pelos alunos e diagnosticadas pelo professor um pouco antes da aula 

através da leitura de respostas oferecidas aos conteúdos que foram abordados. A 

estratégia desta metodologia persegue três objetivos:  

a) Maximizar a eficácia do trabalho em sala de aula, onde os professores estão 

presentes;  

http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-Aula-Invertida.pdf
http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-Aula-Invertida.pdf
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b) Estruturar o tempo para o trabalho fora da sala de aula em busca do máximo 

benefício de aprendizagem;  

c) Criar e manter o espírito de equipe apontado por NOVAK et al. (1999). 

A eficácia desta metodologia de ensino está ligada diretamente ao 

planejamento do professor que deve perceber as dificuldades dos alunos sobre o 

assunto a ser ensinado. Segundo Araujo e Mazur, 

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

 
O processo de ensino no Jitt envolve três etapas que são centradas nos 

alunos: 

1. Exercício de aquecimento (warmup exercise) que se constitui de uma 
etapa prévia à aula, na qual o professor pede que os alunos leiam materiais 
de apoio, tarefas de leitura (TL) (Araujo; Mazur, 2013), e respondam 
eletronicamente (via email ou postagem no moodle) questões conceituais 
em tempo para que, a partir das respostas, o professor prepare as 
atividades de aula. O objetivo é introduzir o conteúdo a ser trabalhado e 
estimular o pensamento crítico (Novak et al., 1999; Araujo; Mazur, 2013). 
2. Discussões em aula sobre tarefas de leituras (TL): As respostas 

servem como base ao professor para elaboração de aulas sob medidas para 
seus alunos, para preparar explicações e atividades direcionadas à 
superação das dificuldades apresentadas. O professor representa as 
questões e pode transcrever algumas respostas, mantendo o anonimato do 
aluno, a fim de evitar constrangimentos.  
3. Atividades em grupo envolvendo os conceitos trabalhados nas 

tarefas de leitura e na discussão em aula: a chave o segredo para promover 
o engajamento dos estudantes durante as aulas é que haja mudança nas 
atividades que realizam, exposições orais curtas, intercaladas com outras 
atividades individuais ou colaborativas, exercícios de fixação, trabalhos em 
laboratórios etc. Isso permite que o aluno renove sua atenção a cada 
mudança como também pratique o uso de novos conceitos estudados. Após 
as aulas os alunos podem receber outros tipos de questões para responder 
eletronicamente, denominadas puzzles (quebra – cabeças), relacionadas 
ao conteúdo trabalhado em aula, mas que apresentam uma questão 
intrigante que envolva um contexto diferente, assim, o professor poderá 
avaliar se o aluno está sendo capaz de transformar o conhecimento para 
nova situação (NOVAK et al., 1999; NOVAK; MIDDENDORF, 2004; 
ARAUJO; MAZUR, 2013). 

 

● Método Do Caso 

É uma estratégia de ensino baseada na apresentação de circunstâncias 

factíveis e/ou verídicas com o objetivo de levar os alunos a refletirem sobre decisões 

para o episódio estudado (SKUDIENÈ, 2012). Esse método foi desenvolvido na 
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faculdade de direito de Harvard, há mais de um século e envolve a seguintes etapas: 

Pré-classe de leituras prévias pelos alunos; Preparação do caso pelo professor; 

Atividades em classe de exposição do caso pelo professor; Discussão do caso pelos 

alunos, com mediação do professor. 

A etapa de discussão pode suscitar a necessidade de mais leituras e novas 

discussões. Ao término das etapas definidas, a participação dos alunos é avaliada. 

Esta abordagem focada na discussão de fatos da vida real entre grupos permite 

desenvolver o pensamento crítico, habilidades cognitivas, além de incentivar o 

debate e o trabalho em grupo.  
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CAPÍTULO 2: SALA DE AULA INVERTIDA 

 

2.1 O que é a sala de aula invertida? 

 

É uma metodologia de ensino que propõe uma inversão na concepção 

tradicional das tarefas de ensino-aprendizagem que se esperam para a casa com as 

que se esperam para a sala de aula. Neste sentido, os ambientes de ensino-

aprendizagem, sala de aula e casa, passam a ter novos significados e podem ser 

mais aproximados pelo uso das novas tecnologias digitais. Segundo Jaime, Koller e 

Graeml (2015) o professor não abandona o seu papel, mas busca com o auxílio dos 

recursos tecnológicos aproveitar melhor o espaço da sala de aula para discussões 

mais práticas em relação às dúvidas apresentadas pelos alunos e aos problemas 

propostos. Assim sendo, o aluno é estimulado a desenvolver a sua independência 

diante dos conteúdos apresentados pelo professor com os recursos para a 

aprendizagem que deverão ser explorados no ambiente de casa.    

Essa metodologia exige uma preparação da escola nos sentidos, físicos, 

pedagógicos e tecnológicos para que sirva em benefício ao desenvolvimento do 

aluno diante das propostas elaboradas pelo professor. A sala de aula se transforma 

num espaço de maior discussão dos conteúdos estudados pelos alunos e para a 

resolução de problemas, que servirão para verificar falhas, estratégias de resolução 

e compreensão dos conceitos, contando com a mediação do professor que monitora 

todo o processo. O espaço físico da sala de aula deve ser rearranjado para facilitar 

a composição de pares ou grupos de até quatro alunos com o objetivo de criar um 

ambiente colaborativo.  

 

2.2 Como se originou? 

 

No ano de 1991 Erick Mazur iniciou estudos sobre o método de ensino 

instrução por pares, na qual antecipadamente se faz um estudo dos materiais 

selecionados pelo professor que possibilitam as discussões de questões conceituais 

entre os alunos e a solução de testes conceituais. Mais tarde, no ano de 1997 esses 

estudos deram origem a publicação do livro Peer Instruction: A User`s manual. Em 

1999, Gregor Novak junto com outros pesquisadores defenderam o método 



21 

 

denominado por Just-in-time teaching, que consiste em levar os alunos a assumirem 

o compromisso de se prepararem para a aula através de alguma tarefa preliminar. 

No ano 2000, ocorreu a 11th International Conference on College Teaching and 

Learning, na qual J. Wesley Baker apresentou o conceito Flipped Classroom (sala 

de aula invertida). Neste mesmo ano foi publicado um artigo por Lage, Platt e Treglia 

(2000) divulgando resultados que foram satisfatórios sobre a utilização desse 

método e o denominaram de Inverted Classroom (em português, sala de aula 

invertida). 

No ano de 2004, Salmann Khan fundou a Khan Academy, que proporciona 

uma coleção de vídeos gratuitos com os conteúdos de diversas disciplinas 

acadêmicas viabilizando essas videoaulas e divulgando a ideia de sala de aula 

invertida. Já nos anos de 2006 e 2007, os professores Aron Sams e Jonathan 

Bergmann utilizaram o programa de computador screencast, destinado a captura de 

tela, com a finalidade de gravação de apresentações produzidas em powerpoint para 

serem exibidas para os alunos como tarefas para casa com o objetivo de esclarecer 

possíveis dúvidas deixadas pelos alunos sobre os assuntos estudados. A partir dos 

anos 2010, o termo Flipped Classroom (em português, sala de aula invertida) passou 

a ser conhecido através de publicações internacionais, fazendo com que tanto 

escolas de nível básico como escolas de nível superior pudessem adotar essa 

abordagem. Nos Estados Unidos existe uma organização a Flipped Learning 

Network (FLN), que divulga conceitos sobre a aprendizagem invertida para os 

educadores poderem implantar em suas classes com sucesso. A sala de aula 

invertida foi testada e aprovada em algumas universidades dos EUA e ganhou força 

se espalhando por outros países como Canadá, Finlândia, Singapura e Holanda. No 

Brasil, algumas escolas e universidades já utilizam esta abordagem, como o colégio 

Dante Alighlieri, das Univercidades Unisal, PUC do Paraná, Universidade Positivo e 

o Instituto Península. Os colégios e universidades particulares têm mais facilidade e 

autonomia para implementar esse tipo de abordagem que as escolas e faculdades 

públicas, pois conseguem adquirir mais rapidamente os investimentos em 

tecnologias e na preparação dos espaços físicos necessários para atender os 

requisitos básicos de inversão. 

 

 



22 

 

2.3 Como funciona?  

 

Um dos grandes desafios da sala de aula é poder aproveitar melhor o tempo 

fornecido para a realização de uma aula, de modo que os conteúdos da disciplina 

sejam alçados com eficiência. No modo tradicional, geralmente, a exposição de 

conteúdos pelo professor e a proposta das atividades para serem realizadas pelos 

alunos devem caber no espaço da aula, sobrando pouco tempo para o 

solucionamento de dúvidas. Esta abordagem tradicional acaba sendo muito 

insuficiente, pois costuma ser pouco atrativa para os estudantes e afeta diretamente 

a construção do conhecimento. Com a ajuda da tecnologia e em meio ao ensino 

híbrido (que mescla os espaços/recursos presenciais com os espaços/recursos 

virtuais), a sala de aula invertida surge como uma alternativa promissora para 

dinamizar a realização das aulas e para estimular a motivação dos alunos em classe. 

Ela funciona como uma combinação dos recursos didáticos oferecidos pela internet 

com os métodos de ensino utilizados pelos professores a fim de tornar a sala de aula 

um local mais interativo. Se for bem planejado e estruturado, esses dois sistemas de 

aprendizagem oferecem uma enorme vantagem para a elaboração e a organização 

de atividades que proporcione uma aprendizagem ativa e que ao mesmo tempo 

cumpra com os requisitos básicos da grade curricular desses estudantes, sem 

nenhum tipo de prejuízo dos conteúdos. 

Além das integrações entre os dois métodos ativos de ensino apresentados 

por Mazur e Watkins (2009) e Araujo e Mazur (2013), mencionados anteriormente, a 

sala de aula invertida pode ser combinada com as metodologias ativas de 

aprendizagem para tornar o ambiente de ensino mais flexível e possibilitando ao 

professor conduzir uma série de propostas adequadas às necessidades do aluno e 

que contribua para o desenvolvimento de competências que são essenciais na 

atualidade. A figura 3 esquematiza uma combinação entre o modelo de sala de aula 

invertida com as metodologias ativas.  
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Figura 3 - Combinação do modelo FC com algumas metodologias de ensino 

 

Fonte:http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-

Aula-Invertida.pdf   Acessado em 17/01/2021 

 

Ao longo da formação escolar, algum professor eventualmente pode propor 

atividades para a casa que envolva a leitura de algum material ou, mesmo, assistir 

algum vídeo explicativo sobre um tema no intuito de promover algum debate em sala 

de aula com discussões envolvendo os conteúdos propostos nessas atividades. 

Essa abordagem proposta pelo professor é uma forma de inverter a aula mas, no 

entanto, não se pode dizer que houve uma aprendizagem invertida e segundo pontos 

da FLN (Flipped Learning Network) 

Aprendizagem invertida é entendida como uma abordagem pedagógica na 

qual a aula expositiva passa da dimensão da aprendizagem grupal para a 

dimensão da aprendizagem individual, transformando o espaço em sala de 

aula restante em um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, no 

qual o facilitador guia os estudantes na aplicação dos conceitos e na 

participação criativa destes sobre o assunto” (FLN, 2018 apud SCHMITZ, 

2016, p.42) 

Para realizar essa inversão, seria necessário que o professor adicionasse os 

quatro pilares que são imprescindíveis para esta metodologia, conforme abreviado 

pelo acrônimo em inglês, “F-L-I-P” e sintetizado na figura 4. 

 

 

 

http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-Aula-Invertida.pdf
http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-Aula-Invertida.pdf
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Figura 4 - Os 4 pilares fundamentais da aprendizagem invertida 

  

Fonte:http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-

Aula-Invertida.pdf  Acessado em 15/11/2020.  

 

Estas colunas contêm os aspectos que estão resumidos em cada letra da sigla 

FLIP, como o ambiente flexível representado pela letra “F”, pelo qual os estudantes 

podem aprender no tempo que quiserem e onde estiverem. Os espaços criados são 

bastantes flexíveis, existe uma disponibilidade de ambientes virtuais e cada aluno 

tem o seguimento tanto da aprendizagem como a avaliação dessa aprendizagem de 

maneira versátil.  A letra “L” significa cultura de aprendizagem, que sintetiza a 

mudança na fonte primária da informação, passando do professor para o aluno, o 

participante ativo na construção do seu conhecimento. A letra “I” simboliza o 

conteúdo dirigido, por onde os educadores definem como usar o modelo flipped com 

o objetivo de extrair o melhor para auxiliar o aluno na percepção conceitual e também 

organizam o que deve ser ensinado e quais os materiais que esses alunos devem 

acessar por conta própria para alcançarem os objetivos estabelecidos. Por fim, a 

letra “P” tem sentido de educador profissional, que torna esse profissional da 

educação mais rigoroso tanto com o seu aperfeiçoamento ocupacional como 

tecnológico para melhor ensinar seu alunado. Também agrega-se com outros 

moderadores para se chegar a um senso comum que melhor se aproxima de uma 

preparação mais adequada para os alunos, aceita críticas com o intuito de aprimorar 

seu trabalho, aguenta o caos controlado em aula, recebe e dá feedback momentâneo 

na avaliação do trabalho e é constantemente requisitado em sala de aula, sendo 

http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-Aula-Invertida.pdf
http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-Aula-Invertida.pdf
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aquele facilitador que ajuda a construir, ensinar, pôr em prática e provocar o 

pensamento crítico destes estudantes. 

 A sala de aula invertida demanda muito empenho por parte do professor, pois 

ele deve selecionar e preparar o assunto que vai abordar em aula e disponibilizando 

com antecedência da aula, utilizando de preferência mais de um meio via web, para 

facilitar o acesso de todos. Já aos estudantes cabe a responsabilidade de acessar 

este material e fazer o seu estudo prévio no local e horário desejado com a 

possibilidade de poder avançar ou retroceder este conteúdo de acordo com o seu 

entendimento. Após esse estudo individual, em casa, e nos primeiros minutos de 

aula, em sala de aula, o professor pode conversar sobre as dúvidas antes de 

prosseguir com as atividades propostas e seguir com as atividades pela maior parte 

da aula, separando os alunos em grupos de no máximo quatro alunos para 

discutirem e solucionarem os problemas, estipulando um tempo para realizar as 

tarefas. Passado este tempo, o professor pode promover um debate para análise 

das estratégias de resoluções de cada grupo em busca da resposta correta. Todo 

este processo de estudo antes, durante e depois das aulas permite aos alunos 

desenvolverem suas habilidades cognitivas e socioemocionais. Quando os alunos 

fazem estudos de materiais, como vídeos, leituras de textos de um livro antes das 

aulas, estão desenvolvendo habilidades de recordar e compreender expressões, 

conhecer novos termos e até introduzir conceitos.  

As atividades propostas e realizadas durante as aulas estimulam melhor o 

trabalho cognitivo: Aplicar, analisar, avaliar e criar, tendo todo o respaldo de seus 

colegas de grupo e do seu professor como mediador deste trabalho que se resume 

em resolver problemas, discutir conceitos, criar projetos e esclarecer dúvidas. Após 

a aula os estudantes podem rever conceitos estudados e buscar desenvolver os 

projetos que foram pensados e criados em classe. Esses jovens ainda podem contar 

com o índice das habilidades socioemocionais como a comunicação, motivação, 

autonomia, autocontrole, perseverança, resiliência, colaboração e criatividade que 

serão fundamentais em suas vidas profissionais fora da escola no mercado de 

trabalho. Segundo a OCDE (Organisation for Economic Co-operation and 

Development)  

A motivação é mais importante que a idade para um aprendizado bem 

sucedido e, embora se esteja longe de uma teoria adequada ou análise 
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prática dos estilos de aprendizagem, o que se sabe é que o aprendizado 

bem sucedido se torna provável de ocorrer quando o aprendiz: 

a) tem muita autoconfiança e uma boa autoestima; 

b) é fortemente motivado a aprender; e 

c) é capaz de aprender em um ambiente caracterizado por elevado desafio 

juntamente com baixa ameaça. OCDE (2002, p. 13-14 apud Xisto, 2016, 

p.8). 

 Segundo The Creative Classroom Lab PROJECT (2013) apud Xisto (2016) 

existe uma lista de metas a serem alcançadas com a inversão da sala de aula 

passando pelo desenvolvimento de competências individuais, pela independência e 

pela colaboração, pela investigação, pelo desenvolvimento do pensamento crítico e 

todas essas metas compõem uma orientação educacional que favorece o 

aprendizado dos jovens, os capacitando para uma nova era de construção do 

conhecimento que diferencia e muito da maneira que estávamos acostumados a 

aprender.  

 De acordo com o psicólogo soviético Vygotsky, as pessoas são diferentes, 

inclusive cognitivamente, o que impacta na maneira como cada um aprende. “O 

aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe 

em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer” (VYGOTSKY, 1991, pag.101). Uma turma com muitos 

alunos exige uma leitura por parte do professor da forma de aprender de cada um, 

pois há que se considerar as diferenças no tempo de assimilação, experiências 

culturais e de vida desse alunado. Como vimos um aluno é diferente do outro na hora 

de aprender, mas isso não significa que ele seja incapaz de aprender, então cabe ao 

professor em suas práticas de ensino prestar mais a atenção de como seus alunos 

têm mais facilidades para assimilar os conteúdos escolhendo uma abordagem que 

o faça enxergar e entender realmente o que está sendo transmitido para ele. 

Para ajudar os professores nesta empreitada, não temos apenas um tipo de 

metodologia e sim uma grande lista de oportunidades que podem figurar na hora 

deste profissional conhecer a fundo essas técnicas e decidir colocar em prática no 

intuito de poder ajudar seus alunos, podendo aplicar uma abordagem que vai 

oferecer um estilo de aprendizagem que se encaixa perfeitamente de acordo com o 

nível de entendimento de cada um de seus alunos. A seguir temos um esquema que 
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mostra o antes, o durante e o depois da aula presencial no formato sala de aula 

invertida. 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Esquema da sala de aula invertida 

   

Fonte:http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/oficinas_2019/Oficina-1-Sala-de-

Aula- Invertida.pdf   Acessado em 15/11/2020.  

 

Essas são apenas algumas metodologias de ensino-aprendizagem reduzidas 

neste texto base, mas temos uma variedade de outras possibilidades para promover 

com sucesso um aprendizado que gere autonomia e responsabilidade dos alunos 

em relação ao seu conhecimento. O professor com a ajuda da tecnologia pode 

acrescentar uma série de outras formas de aulas interativas, como por exemplo 

jogos, gamificação, experimentações, simulações e diversas estratégias que podem 

ser ajustadas com a abordagem sala de aula invertida em suas práticas de ensino. 

Conforme essas tecnologias vão sendo implementadas, surgem novas 

possibilidades de métodos, técnicas e diversos processos para turbinar a 

aprendizagem dos estudantes de todos os níveis. Segundo Bacich e Moran (2018)  

“Essas tecnologias têm alterado a dinâmica da escola e da sala de aula, 

modificando, por exemplo, a organização dos tempos e espaços da escola, 
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as relações entre o aprendiz e a informação, as interações entre alunos e 

entre alunos e professor” (Bacich e Moran, 2018, p.29).  

Na figura 6 vemos alguns modelos de inversão mescladas com a sala de aula 

invertida. 

 

 

 

Figura 6 - Sala de aula invertida combinado com alguns modelos de inversão 

 

Fonte:https://nte.ufsm.br/images/PDF_Capacitacao/2016/RECURSO_EDUCACIONAL/Ebook_FC.p

df   Acessado em 02/02/2021 

 

A mudança de perspectiva nas abordagens de sala de aula pode levar algum 

tempo, mas a sua implementação permite experimentar essas novas metodologias 

que incorporam as novas tecnologias digitais e se comunicam bem com os alunos 

desta geração. Nesta perspectiva, deixaremos como apoio dicas para serem 

aplicadas no processo de inversão de sala de aula. Contudo é muito importante que 

antes mesmo de se iniciar esse processo, seja desmistificado a ideia de que o estudo 

online não é eficaz. O professor que pretende implantar essa metodologia em sua 

classe, tem que pensar com muito carinho em temas que gaste muito tempo para 

ser exposto em sala de aula, e demanda mais tempo para praticar e aprofundar os 

conceitos na interação com seus alunos. O professor deve incentivar seus alunos a 

fazer perguntas sobre o material disponibilizado para o estudo, pois deste jeito ele 

poderá conhecer as principais dúvidas de seus alunos com antecedência para 
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melhorar seu material e planejar suas atividades de aula. Na preparação dos 

materiais o professor não deve desperdiçar o tempo dos alunos com conteúdo 

extenso que não vai agregar no seu aprendizado. Ele deve focar na definição de 

temas mais pertinentes à instrução direta e à investigação. O professor deve permitir 

que os alunos gerenciem seu próprio tempo e volume de trabalho, possibilitando que 

avancem mais rapidamente ou mais lentamente em relação ao domínio do conteúdo. 

           As tarefas extraclasse devem ter uma pontuação, como também devem ser 

incluídas na contagem das notas ou conceito final a fim de valorizar o empenho 

preparatório do estudante. Em vez de se valorizar tarefas com respostas 

estritamente corretas, dê mais valor ao esforço de acesso aos materiais e de 

argumentação para justificar respostas de tarefas, incentivando com isso a 

autonomia e o senso crítico do aluno.  

           Na sala de aula, aproveite ao máximo o tempo adicional com o intuito de 

aprofundar conceitos, realizar experimentos, explorar temas relacionados à vida real 

e soluções, incentive o aluno na criação de seu próprio conteúdo. Já nas atividades 

de classe promova avaliações interativas e estimule o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e não cognitivas e as inclua na avaliação. Além disso, estimule 

a ajuda mútua dos alunos nas atividades de classe e aceite a sala de aula como um 

ambiente flexível de caos controlado.  

           Permita que o aluno possa participar mais dos encontros em sala, como por 

exemplo poder escolher a forma de avaliação ou pelo menos que ele possa propor 

uma avaliação que seja mais adequada com o seu perfil. O professor pode criar um 

banco de questões com o uso da tecnologia, com várias versões de cada avaliação 

para atender assim cada perfil identificado. 

           No processo de inversão de sala de aula existem várias formas para o 

professor utilizar, ainda mais atualmente com a ajuda da tecnologia que traz uma 

novidade a cada momento, possibilitando com isso inovar, criar e implementar coisas 

novas em suas práticas pedagógicas. E uma destas possibilidades é a produção e 

utilização de videoaulas para ajudar os alunos com os conteúdos. Se o professor 

desejar usar o vídeo nesta proposta de inversão de sala de aula, será um grande 

aliado, porém sabemos que nem todos os professores estão preparados para tal 

façanha, pois não se sentem à vontade, ou não estão capacitados para o uso desta 

tecnologia por não saberem mexer com estes dispositivos. Isso também é um reflexo 
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do curso de formação de professores que não os capacita para essa inovação em 

sala de aula, sendo muito insuficiente as medidas adotadas e os incentivos para 

aperfeiçoamento desses profissionais. 

           Temos muitas opções no mercado que poderiam ajudar neste processo de 

produção dos vídeos. Então o professor pode optar por escolher o mais simples para 

trabalhar e que seja acessível para todos os seus alunos. Uma maneira é gravar com 

o seu próprio celular e fazer os ajustes de edição antes de disponibilizar para seus 

alunos em um meio que todos conhecem e usam. E para ajudar nesta tarefa, 

listamos umas dicas para inverter a sala de aula com vídeo: 

           Primeiro veja se o vídeo é a melhor opção, caso opte por ele, produza seus 

vídeos, use vídeos de terceiros ou também peça um apoio na sua produção. Uma 

boa opção é criar vídeos com a ajuda de outros professores do colégio, pois o diálogo 

se torna mais interessante do que o monólogo e vai haver mais sugestões de como 

produzir o vídeo. 

           Faça o preparo de um roteiro, ou se preferir use slides (power point, prezzi, 

keynote, slideshare). Dê preferência para animação (imagem em movimento) e a 

narração (texto falado), a animação e texto escrito (imagem – imagem), pois são 

mais chamativos para a atenção de quem assiste. Produza vídeos curtos para não 

saturar seus alunos, Bergmann e Sams (2012) adotam o seguinte lema: “um tópico 

é igual a um vídeo.” 

           Em seus vídeos procure falar com entusiasmo, mude as inflexões de sua voz, 

torne os vídeos mais vibrantes como também acrescente humor para quebrar um 

pouco a rotina e não ficar muito maçante, pois isso ajuda a prender a atenção de 

seus alunos. Os vídeos produzidos e os que foram selecionados de terceiros, devem 

ter a capacidade de provocar aprendizagem, reflexão e ainda ser capaz de induzir a 

experimentação por parte dos alunos. Nele o professor deve incluir perguntas com o 

intuito de levar seus alunos a um raciocínio do conteúdo visto. 

           Faça uma pesquisa de como produzir vídeos para um auxílio em suas 

produções. Presentes neste texto de referência temos o site da UFSM, basta clicar 

nos links que seguem: 

 https://estudio21.webnode.com.br/sobre-nos/ 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/  

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ctism/cte/ 

https://estudio21.webnode.com.br/sobre-nos/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ctism/cte/
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 Veja as etapas que devem ser seguidas para a produção do seu vídeo na figura 

abaixo: 

 

Figura 7 - processos de elaboração de videoaulas 

 

Fonte:https://nte.ufsm.br/images/PDF_Capacitacao/2016/RECURSO_EDUCACIONAL/Ebook_FC.p

df 

Acessado em 07/02/2021 

           Hoje em dia são muitas as tecnologias que existem, para nos ajudar a tornar 

a escola um local interativo e cooperativo no processo de ensino aprendizagem. 

Toda esta mudança constante resultante da era digital nos proporciona o uso dessas 

tecnologias na abordagem da sala de aula invertida, então para um bom auxílio, 

deixaremos aqui algumas destas tecnologias como sugestão de inversão.   

 Apesar de os vídeos e as videoaulas serem mais predominantes, não se 
deve alongar demais os vídeos, no máximo eles devem ter a duração de 5 
a 7 minutos.  

 Vodcast, podcast e screencast são ótimas opções para escutar ou assistir 
vídeos gravados na hora que o consumidor do conteúdo quiser.  

 Lousas digitais trazem um mundo de possibilidades para inovar o ensino na 
sala de aula.  

 Plataformas digitais de ensino, isto é, Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA) reproduzem de maneira digital o conteúdo educacional, permitindo o 
ensino à distância. Alguns exemplos são Moodle, Edmodo e Google 
Classroom.  

 Fóruns permitem interação e propiciam avaliação entre pares.  

  Wiki possibilitam a criação, edição e compartilhamento de documentos na 
rede de forma colaborativa.  

 Cursos e objetos de aprendizagem de repositórios como Khan Academy e 
Coursera podem ser acessados por qualquer um e em qualquer lugar.  

 Redes sociais também podem ser utilizadas para as interações entre 
professores e alunos, com a missão de divulgar os assuntos inerentes à 

informação escolar.  
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São muitos os objetos digitais de aprendizagem que poderão ajudar e facilitar 

o processo de ensino aprendizagem dentro e fora da sala de aula, porém é preciso 

que o professor busque conhecer e principalmente se capacitar, para alcançar este 

alunado que estão cada vez mais conectados e são usuários de vários recursos 

digitais. Até aqui falamos de como se deu a origem da sala de aula invertida, de suas 

definições dadas por alguns estudiosos do assunto e como funciona esta abordagem 

aplicadas em sala de aula, juntamente com as metodologias ativas de ensino 

aprendizagem e o uso das tecnologias digitais para se concretizar esta nova 

reformulação metodológica. Foi colocado algumas dicas de como fazer esta inversão 

de modo a colaborar para uma implementação mais precisa desta prática nas 

instituições de ensino. Além disso, foi sugerido algumas formas de tecnologias 

digitais que podem ser utilizadas para turbinar as aulas com o que tem de mais novo 

tecnologicamente.  

          Testada e aprovada em vários países, como os Estados Unidos por exemplo, 

esta metodologia de ensino vem se tornando cada vez mais presente nas instituições 

como Mit, Harvard, Duke e muitas outras de renome. Nestes locais que foram 

utilizados a sala de aula invertida, como meio de tornar a aula mais interessante e 

participativa, na busca de uma melhoria do ensino em diversos cursos, houve uma 

grande contribuição obtendo avanços significativos no ensino aprendizagem desses 

alunos. Tudo isso serve de incentivo para as instituições que desejarem implantar 

esta prática em suas dependências, para repetirem o mesmo sucesso obtido pelas 

pioneiras desta abordagem e mudar todo um cenário de fracasso do meio escolar. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDO DE CASO 
 

A metodologia sala de aula invertida foi aplicada num estudo de casos 

realizado por Pavanello e Lima (2015) no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) 

em São Paulo numa turma da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. Essa 

disciplina compõem a grade do curso de Engenharia, em nível superior, e possibilita 

um ambiente propício ao experimento da metodologia por abrigar estudantes 

iniciantes neste curso superior e pelo rigor simbólico e formal na parte técnica da 

disciplina. Neste capítulo passaremos a relatar alguns pontos relevantes dessas 

experiências. 

A maior parte dos alunos que ingressam nesta universidade são oriundos de 

colégios particulares. Esses estudantes, geralmente, em seus primeiros anos de 

curso possuem uma base sólida em Matemática elementar o que contribui com o 

enfrentamento dos novos desafios. Além disso, os estudantes ficam em período 

integral na unidade de ensino e se empenham na busca por resultados sempre 

melhores. No departamento de matemática as disciplinas de uma maneira geral 

utilizam o método tradicional de ensino, o qual é composto por aulas expositivas e 

por exercícios de fixação. 

Essa experiência teve como objetivo analisar uma aplicação desta 

metodologia num curso de Cálculo Diferencial e Integral I em uma das turmas 

ingressantes do primeiro semestre de 2015. Essa abordagem possibilitou uma 

mudança dos hábitos tradicionais no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, 

a turma passou a ter contato com os conteúdos dessa disciplina referentes a 

conceitos, teoremas, definições, propriedades e aplicações, que foram 

disponibilizados no ambiente virtual da disciplina por meio de videoaulas e por meio 

de livros selecionados cuidadosamente pelo professor antes da aula presencial. 

Na sala de aula, o professor trabalhou propostas de resolução de listas de 

exercícios sobre os conceitos estudados, bem como problemas aplicados. Os grupos 

eram compostos por até quatro alunos e o professor percorria a sala de aula fazendo 

o papel do mediador, apoiando os alunos na resolução e nas interpretações dos 

problemas propostos. 

A estrutura física da sala de aula manteve as cadeiras como no modelo 

tradicional de ensino e o uso de computadores ou softwares ficava a critério dos 
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estudantes. Os alunos tinham em média cinco aulas que era concentrado na 

resolução de uma lista, sendo uma dessas reservada para expor conceitos de um 

assunto que eles tivessem mais dúvidas, porém dependendo da complexidade do 

conteúdo o tempo designado era ajustado. No final de cada um dos dois bimestres 

foi aplicado um questionário investigativo a fim de coletar a opinião dos alunos a 

respeito do seguimento dessa nova metodologia. O primeiro questionário foi aplicado 

ao término do primeiro bimestre buscando avaliar os recursos e as estratégias 

metodológicas utilizadas para a inversão da sala de aula. No segundo bimestre, 

essas avaliações inspiraram modificações nos recursos e nas estratégias 

metodológicas para serem implantadas neste segundo bimestre. Ao término do 

segundo bimestre, um segundo questionário foi aplicado com pequenas alterações 

em relação ao primeiro e buscou confirmar as respostas dos alunos dadas ao 

primeiro e acompanhar o andamento das atividades pela percepção dos alunos.  A 

seguir, um breve relato de algumas questões que foram abordadas nos 

questionários.  

● Questionário I: 

A primeira questão envolvia uma avaliação em que os alunos atribuíam uma 

pontuação aos seguintes itens relacionados ao desenvolvimento da disciplina: 

metodologia, organização do site, videoaula, motivação e autoavaliação. A avaliação 

dos alunos nos itens metodologia e motivação ficaram em destaque, pois os alunos 

ficaram satisfeitos com o andamento da nova metodologia e motivados. É importante 

destacar que a motivação é um fator desafiador nessa disciplina. Já em videoaulas, 

apesar da nota elevada, foi percebido pouca participação dos alunos na plataforma 

Moodle, utilizada na elaboração do site da disciplina. Na Tabela 1, há um resumo 

das notas atribuídas. 

Tabela 1 - Descrição dos resultados da questão 1 (continua) 

 Média das notas dadas 

a) Metodologia 8,4 

b) Organização do site da disciplina 9,0 

c) Qualidade das videoaulas 8,2 

d) Motivação com a disciplina 8,7 
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Tabela 1 - Descrição dos resultados da questão 1 (conclusão) 

 Média das notas dadas 

e) Autoavaliação   7,4 

 
Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739                      

Acessado em 18/03/2021 

 

A segunda questão foi sobre o tempo médio semanal de estudos extraclasse. 

É importante destacar que o sucesso desta abordagem depende do estudo prévio 

do conteúdo teórico de acordo com as orientações do professor. Os alunos 

responderam esse tempo estimado dispensado aos estudos de acordo com a Tabela 

2.   

 

Tabela - 2 Descrição dos resultados da questão 2 

Intervalos % 

≤ 2 horas 20 

>2 e ≤ 4 50 

> 4 e ≤ 8 20 

> 8 10 

Total 100% 

 

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739  

Acessado em 18/03/2021 
 

          A quarta questão foi elaborada para verificar qual seria o tempo suficiente e de 

maior atenção dos alunos nas videoaulas. De acordo com o Tabela 3, a maioria 

respondeu que 20 minutos seria o tempo suficiente para que eles participassem com 

mais produtividade. 

Tabela - 3 Descrição dos resultados da questão 4 (continua) 

Opções % 

10 min 13,3 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739
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Tabela - 3 Descrição dos resultados da questão 4 (conclusão) 

Opções % 

20 min 40 

30 min 23,3 

40 min 0 

Não responderam 23,3 

 

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739  

Acessado em 18/03/2021 

 

 A quinta questão (Você prefere aulas expositivas ou aulas onde os 

alunos resolvem exercícios?) era a mais relevante, pois a equipe de pesquisa 

buscava entender se a metodologia aplicada tinha maior relevância frente à 

metodologia de ensino tradicional. A Tabela 4 apresenta os dados obtidos. 

 

Tabela - 4 Descrição dos resultados da questão 5 

Opções % 

Exercícios 67 

Meio a meio 23 

Expositivas 6,7 

Não opinaram 3,3 

 

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739  

Acessado em 18/03/2021 

 

A questão sete buscava as sugestões dos alunos sobre a execução da 

metodologia proposta, bem como a identificação de possíveis problemas de modo a 

reparar as possíveis futuras abordagens. Como respostas, argumentaram que o 

tempo dispensado aos estudos teóricos não necessariamente precisaria ser gasto 

na sala de aula e, portanto, a abordagem invertida foi importante neste sentido. Os 

conteúdos a serem acessados previamente ficaram disponibilizados em repositórios 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739
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da plataforma Moodle e isso foi um ponto positivo destacado pelos alunos. A figura 

8 exemplifica um trecho dessas páginas. 

Figura 8 - Organização dos conteúdos na plataforma Moodle 

 

Fonte:  https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739 

Acessado em 09/03/2021 

 

No item “textos preparados ao longo do curso” os estudantes poderiam ler 

outros textos de assuntos que não faziam parte da disciplina associados aos 

conteúdos principais da disciplina. Essa coleção de textos foi elaborada por vários 

professores de Cálculo que administravam a disciplina na instituição, mesmo por 

aqueles que não aplicaram a metodologia da sala de aula invertida. Já em “Listas de 

exercícios de cálculo” os alunos tinham acesso às atividades que seriam 

solucionadas em classe, listas de exercícios oriundas de outras instituições de 

ensino, bem como provas empregadas em anos anteriores. 

Como foi a primeira experiência na disciplina, não foi possível que o professor 

gravasse sua própria videoaula. Os dados que foram coletados indicaram que as 

videoaulas realizadas pelo professor poderiam motivar ainda mais os alunos. Na 

figura 9 foi apresentado um trecho da plataforma Moodle contendo o repositório de 

videoaulas. 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739
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Figura 9 - Imagem de um dos tópicos postado pelo professor 

 

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739 

             Acessado em 09/03/2021 

 

Foi proposta uma autoavaliação dos alunos, que seria uma forma de 

reconhecimento das suas próprias habilidades e atribuições. Neste quesito os alunos 

atribuíram a si mesmo, em média, a nota 7.4 indicando uma autoavaliação positiva. 

Além disso, 83.3% dos alunos revelaram que esta nova metodologia os beneficiou 

na organização dos seus estudos. Isso aconteceu, pois de acordo com a 

metodologia, na aula presencial os estudantes não tinham acesso a aula teórica 

sobre o conteúdo. Nessa aula eles resolviam as listas de atividades e solucionavam 

dúvidas sobre o conceito estudado em um instante anterior à aula, tudo isso baseado 

nas videoaulas, textos complementares e livros recomendados. Dessa maneira, o 

aluno assumia o compromisso de realizar o estudo individual do conteúdo teórico 

antes de cada aula. Essa poderia ter sido uma das causas pela qual na questão (2), 

o resultado apresentou 50% dos alunos estudando no período entre 2 e 4 horas por 

semana e 30% estudando somente para a disciplina de cálculo I por mais de 4 horas, 

evitando como é corriqueiro em muitos casos o estudo somente na semana da prova.  

Um dos pontos de reflexão entre o professor e os alunos foi a utilização da 

sala de aula para discussão de dúvidas conceituais ou as atividades de cunho mais 
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prático, a maneira como se torna cativante o estudo gradativo da disciplina, segundo 

mostra a teoria. Dessa forma, um dos objetivos do ensino de cálculo foi atingido, 

como a busca da construção dos significados conceituais por parte dos alunos, e o 

alcance desse objetivo diante do processo de negociação didática em sala de aula.   

Contudo se olharmos com mais cautela para as sugestões que foram 

apresentadas na questão aberta (7), nela podemos observar algumas preocupações 

dos alunos referentes a metodologia da sala de aula invertida que foi efetuada. De 

acordo com as respostas alcançadas, verificou-se que 30% dos alunos sentiram falta 

de aulas expositivas, mesmo admitindo que gostaram da metodologia aplicada e os 

demais alegaram dificuldades para se adaptar a essa nova forma de trabalho. Talvez 

por ser uma nova abordagem, haja uma resistência por parte dos alunos no início do 

trabalho. Uma boa relação de diálogo entre professor e aluno pode ajudar na 

harmonia entre teoria e prática. 

Em termos de pesquisas que abrangem mudanças metodológicas, esse tipo 

de resultado obtido não chega a ser uma novidade. Resultados que foram 

semelhantes em uma pesquisa que identificava a reação de aluno diante de 

metodologias ativas na área de administração por exemplo, apontam segundo 

Teófilo e Dias (2009), 

 
“Encontramos, nesses discursos, profundas manifestações das relações de 

poder que permeiam a sala de aula, onde os estudantes, mesmo 

reconhecendo que os docentes pouco interagem, não dão espaço e não 

sinalizam para a mudança, se mostram valorizadores de estruturas 

pedagógicas bancárias. Esse aspecto converge com algumas proposições 

dos discursos docentes ao relatarem haver uma resistência por parte dos 

discentes na incorporação de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem”. (Teófilo e Dias, 2009, p.149). 

 

Os autores indicam para a necessidade de inclusão de metodologias ativas e, 

simultaneamente de uma relação dialógica em sala de aula que possa ultrapassar 

qualquer tipo de poder estabelecido e, consequentemente uma dissonância entre 

teoria e prática, todas essas medidas entre professores e alunos, como também 

relativos à teoria e prática de qualquer metodologia, são de extrema importância para 

o sucesso no ensino aprendizagem escolar.  
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● Questionário II: 

Ao final do segundo bimestre letivo na instituição, aplicaram um segundo 

questionário com o objetivo de confirmar as respostas coletadas pelo primeiro e 

acompanhar o andamento das atividades do ponto de vista dos estudantes. Houve 

pequenas modificações nas perguntas em comparação com as colocadas no 

primeiro questionário. As modificações realizadas foram baseadas nas colocações 

prestadas anteriormente pelos alunos buscando entender o nível de satisfação dos 

itens ligados a nova metodologia. 

Na composição da primeira questão, foi acrescentado um comparativo 

relacionado aos itens metodologia, organização do site, videoaula, motivação e 

autoavaliação. O objetivo esperado por esta questão foi destacar a melhora, piora 

ou constância do andamento da disciplina.  

No primeiro bimestre foram verificados poucos acessos dos alunos as 

videoaulas da plataforma e os alunos alegaram que essas videoaulas eram longas 

e cansativas. Como se verificou no primeiro questionário, os alunos apontaram que 

a duração de 20 minutos era suficiente para as videoaulas relacionadas ao assunto 

do curso. Neste sentido, foram selecionados no site videoaulas que possuíam um 

intervalo com cerca de 20 minutos para atender as demandas propostas 

anteriormente pelos alunos. 

No segundo questionário os alunos não tiveram uma parte da aula para 

responder as perguntas, como aconteceu no primeiro. Tiveram que preencher junto 

com a segunda avaliação bimestral e isso atrapalhou os alunos, pois priorizaram a 

prova e já cansados deixaram de responder principalmente os itens da primeira 

questão. Nesta perspectiva, o item videoaula foi o que mais os alunos não deram 

suas avaliações segundo a tabela 5. Mas ao fazer uma média daqueles estudantes 

que responderam os itens relacionados da primeira questão, observou-se que não 

teve uma variação alta comparada aos do primeiro questionário de acordo com a 

tabela 6.  

Tabela - 5 Descrição dos resultados da questão 1 referente ao segundo bimestre (continua) 

 Média Não responderam 

Metodologia de ensino 7,52 39,5% 

Organização do site 8,64 42% 

Videoaulas 8,85 68% 
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Tabela - 5 Descrição dos resultados da questão 1 referente ao segundo bimestre (conclusão) 

 Média Não responderam 

Motivação com o curso 7,26 39,5% 

Autoavaliação 7,22 39,5% 

 
Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739  

Acessado em 18/03/2021 

 

Comparação do aluno da questão (1) em relação ao bimestre anterior 
 

Tabela - 6 Comparação dos resultados da questão 1 dos questionários 

 Pior Mesma coisa Melhor Não 
responderam 

Metodologia de ensino 5,3% 52,6% 34,2% 7,9% 

Organização do site 0% 44,7% 39,5% 15,8% 

Videoaulas 5,3% 31,6% 21% 42,1% 

Motivação com o curso 10,5% 50% 34,2% 5,3% 

Autoavaliação 
 

15,8% 39,5% 36,8% 7,9% 

 
Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739  

Acessado em 18/03/2021 

 
Para o item videoaula foi constatado que 21% dos alunos perceberam alguma 

melhora deste recurso no segundo bimestre. Entretanto, pouco mais de metade dos 

alunos assistiram a menos de 20% das videoaulas disponibilizadas. Esse resultado 

indicou que o acesso permaneceu baixo mesmo com as adaptações realizadas, 

sugerindo que a motivação dos alunos para usar este recurso foi mais baixa.  

Por fim, a pesquisa revelou que os alunos demonstraram interesse em 

continuar participando deste modelo de inversão da sala de aula. A pesquisa elencou 

algumas estratégias e dentre estas indicou aquelas que foram bem aproveitadas 

pelos alunos, bem como os eventuais problemas enfrentados. Neste sentido, foi 

dado um primeiro passo em direção a um lugar com diversas possibilidades que 

podem melhorar a metodologia e qualificar ainda mais o processo de ensino-

aprendizagem, buscando sempre a aprendizagem significativa.  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-636X2017000200739
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Do modelo tradicional de ensino iniciado no nosso país lá em meados do 

século XIX, com aulas puramente expositivas tendo o professor como sendo o único 

conhecedor do ensino, aquele que ditava as regras em sala de aula e os alunos 

apenas aceitavam, sem nem mesmo contestar seu aprendizado. Com o passar dos 

tempos o mundo foi se modernizando e trazendo mudanças consideráveis, com isso 

veio as inovações tecnológicas e as novas gerações foram agraciadas com uma 

enxurrada de meios que vieram para facilitar as suas vidas nos mais diversos 

setores. Então as coisas não poderiam ser mais como eram antes, pois com todo 

este avanço era natural que houvesse um acompanhamento tanto de estrutura física, 

como também de conhecimentos para não perder esta onda e acabar ficando para 

trás, neste mundo cada vez mais globalizado que muda constantemente. 

Diante de todas essas novidades que se faz presente nos mais diversos 

lugares, no cenário escolar não é diferente, pois os estudantes de hoje em dia estão 

cada vez mais imersos e conectados neste mundo da web. Então foi necessária uma 

repaginada em todos os aspectos na maneira de se ensinar dentro e fora das salas 

de aula. No trabalho de Elieser Xisto da Silva Schmitz que tinha como objetivo de 

tornar as aulas mais atrativas e conseguir um maior engajamento dos alunos na 

classe, inspirados em Eric Mazur que iniciou seus estudos nos anos 90 sobre o 

método instrução pelos colegas e mais tarde foi se popularizando a ideia de um 

método de ensino chamado sala de aula invertida, na qual o que era feito em sala 

de aula passaria a ser feito em casa e o que se fazia em casa passaria a ser feito 

em aula. Com a contribuição de mais estudiosos no assunto, essa tarefa foi 

ganhando mais destaque e com a ajuda dos aparatos tecnológicos veio a facilitar 

ainda mais a prática desse método. 

Desde a gravação de vídeos em powerpoint até as novas tecnologias que nos 

acometem hoje, esse trabalho mostra que as experiências em salas de aulas devem 

ser bem planejadas e estruturadas. O estudo online em casa e depois o presencial 

na sala de aula deve estar interligado, com uma boa interpretação por parte do 

professor da turma sobre as respostas de testes conceituais contidos no material de 

estudo disponibilizado para os alunos. Na classe o professor deve organizar sua aula 

de acordo com o que observou de seus alunos, tirando dúvidas, utilizando de 



43 

 

metodologias ativas que ele achar necessário e adequado para o momento, como 

também promover debates e incitar a pesquisa e desenvolver projetos. O sucesso 

desse método depende muito da disponibilidade e entrega tanto do professor, como 

dos estudantes na hora de cumprir cada qual com suas responsabilidades inerentes 

ao processo. 

As experiências realizadas por Moran e Milsom em 2014 comprovam a 

eficácia dessa metodologia de ensino nos lugares que foram implantadas, mostrando 

a melhora significativa dos alunos em relação às suas notas quando comparadas 

com outras turmas que não estavam utilizando este método. No Instituto Tecnológico 

da Aeronáutica (ITA) em 2015, não foi diferente na primeira experiência do conceito 

de sala de aula invertida, implantada em uma das quatro turmas de iniciantes de 

cálculo diferencial e integral I de um curso de engenharia chamado de turma A. Isso 

foi comprovado após a análise de dois questionários aplicados no primeiro e segundo 

bimestres da instituição e comparados com as outras turmas que não adotaram essa 

abordagem. Como a avaliação bimestral é a mesma para todas as quatro turmas da 

disciplina de cálculo I, foi verificado que a turma A que desenvolveu o curso a partir 

da sala de aula invertida obteve a maior média de 8,4.  

Esses estudos feitos por Elisangela Pavanelo e Renan Lima, mostraram uma 

ligeira vantagem do uso de metodologias ativas em conjunto com as novas 

tecnologias digitais no ensino, em relação ao ensino que utilizava aulas puramente 

expositivas. Em meio a essa pandemia que estamos vivendo, vimos a necessidade 

de colocarmos em prática esse formato de aula, mesmo sem ter as habilidades que 

são indispensáveis para esta prática. No entanto, aqueles que não estavam 

habituados ao uso de tecnologias em suas práticas pedagógicas, tiveram que se 

mexer e aprender como levar suas orientações para seus alunos fora da sala de 

aula, baseadas em tecnologias digitais nesta época de isolamento social. No início 

da pandemia as aulas tinham que ser apenas online, mas com o passar dos tempos 

e a melhora da situação em alguns locais, foi liberado às aulas presenciais em 

revezamento com as online. E a sala de aula invertida possibilita ao professor 

desenvolver suas atividades nos dois formatos, se tornando um caminho sem volta.   

Esse trabalho mostrou que a prática de uma metodologia inovadora que 

venha a provocar mais motivação por parte dos alunos na sala de aula, se faz 

necessário diante do cenário de desinteresse e falta de criatividade no ensino 
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aprendizagem das instituições de ensino do nosso país. Como se viu através dos 

dados coletados neste estudo de casos, entendeu-se que não se deve banir de vez 

as aulas expositivas nas salas de aulas, mas o professor deve saber a hora e em 

que situação dentro da grade curricular, ele pode mesclar com aulas mais atrativas 

nas aulas presenciais, na qual os estudantes já tenham feito um estudo prévio dos 

conceitos. Para isso é preciso que professores e alunos tenham uma relação 

positiva, pois o sucesso dessa construção de conhecimento e interação social que 

mantém com os outros depende muito da qualidade dessa relação professor e 

alunos. Se os alunos fizerem a sua parte de estudar os materiais antes das aulas 

presenciais, que devem ser bem selecionados minuciosamente pelos professores, 

como também haver uma troca para detectar problemas ligados aos materiais, 

videoaulas, meios de comunicação utilizados e metodologias adotadas no 

desenvolvimento do processo para aprimoramentos e ajustes. Se todos esses 

requisitos forem cumpridos de maneira correta, com muito empenho e compromisso 

de todos, teremos sucesso em todos os aspectos dessa modalidade de estudos que 

só tem a acrescentar no ensino aprendizagem escolar e na formação profissional 

futura desses jovens. 

Eu como futuro licenciado em matemática, acho muito importante conhecer e 

aprender como usar essas novas tecnologias em conjunto com metodologias ativas 

de ensino, para poder aplicar em sala de aula com o intuito de poder proporcionar 

um ensino aprendizagem que garanta uma formação sólida e concisa, que possa dar 

base para a vida profissional, científica e de cidadãos conscientes desses jovens que 

fazem parte de uma nova era. Portanto considero de suma importância que as 

instituições de nível superior promovam cursos de aperfeiçoamento nos seus 

currículos, como cursos de reciclagem direcionados para professores do ensino 

fundamental e médio das escolas públicas e particulares, com enfoque nas novas 

tecnologias em conjunto com as metodologias ativas. Acho que o professor deve 

fazer uma mistura tanto do modelo tradicional, quanto do modelo que utiliza as 

tecnologias digitais com alguma dessas metodologias de ensino, pois em suas 

particularidades cada um tem a sua importância, até porque não se pode 

menosprezar uma forma de ensino que vem sendo aplicado por muito tempo nas 

nossas escolas, pois não se pode banir ele de uma vez por todas das nossas vidas 

e impor uma forma que tanto professores como os alunos não estão habituados a 



45 

 

usar e estão aos poucos incorporando em suas práticas de forma gradual. Então 

considero que o professor deve fazer essa escolha entre um ou outro modelo de 

ensino, de uma forma bem planejada buscando encaixar conforme o assunto a ser 

abordado, qual deve ser a metodologia de ensino adequada em conjunto com as 

novas tecnologias, para aplicar com o método que ele achar que se configura 

naquele instante dependendo do espaço físico que dispunha. 
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