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RESUMO 

 

O presente trabalho envolve um estudo de validação de um produto 

educacional configurado na experiência com o uso da metodologia sala de aula 

invertida (flipped classroom) que foi tomada como base para a proposição de 

um modelo para ensinar o assunto fermentação (Alcoólica, Láctica, Acética). O 

objetivo principal configura-se em promover o desenvolvimento da metodologia 

sala de aula invertida para o ensino de biologia no ensino médio. O lócus trata-

se de uma escola do sistema privado do ensino médio, em Canaã dos Carajás-

Pará. Os sujeitos que participaram da pesquisa foram 35 (trinta e cinco alunos) 

do 1º ano do ensino médio, dos quais o autor desta pesquisa é professor 

regente. A metodologia adotada foi desenvolvida em quatro etapas: a primeira 

consistiu na produção de três vídeo aulas (fermentação alcoólica, fermentação 

láctica e fermentação acética) sendo consolidados num período de uma 

semana, até que as mesmas fossem disponibilizadas na plataforma digital. As 

etapas subsequentes foram a apresentação da Metodologia Ativa (Sala de Aula 

Invertida) ao público alvo da pesquisa e a disponibilização, ao longo de duas 

semanas, das vídeoaulas, as quais tinham duração aproximada de 8 minutos 

cada. A quarta fase foi à realização da mediação em sala de aula e aplicações 

de situações problemas a serem analisadas pelos alunos, com tempo estimado 

de aplicação de duas semanas. A coleta de dados foi realizada mediante a 

ficha de avaliação de desempenho dos alunos e aplicação de questionário em 

que o sujeito resolve questões relacionadas ao tópico Fermentação. Mediante 

aos dados obtidos na pesquisa, foram evidenciados alguns pontos positivos, 

como: praticidade do método, autonomia, a dinâmica e a facilidade na 

aprendizagem. Já os pontos negativos ficaram com os critérios de, falta de 

apoio pedagógico, já que não tem interação com o professor previamente e o 

acesso a internet. Como a metodologia de sala invertida apresentou mais 

pontos relevantes, conclui-se que a mesma pode ser utilizada como uma 

ferramenta pedagógica para ser aproveitada nas aulas de Biologia.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Sala de aula invertida; Recurso pedagógico; 

Biologia 



ABSTRACT 

 

The present work involves a validation study of an educational product 

configured in the experiment with the use of the flipped classroom methodology 

that was taken as a basis for proposing a model to teach the subject 

fermentation (Alcoholic, Lactic, Acetic) ). The main objective is to promote the 

development of the inverted classroom methodology for teaching biology in high 

school. The locus is a school in the private high school system, in Canaã dos 

Carajás-Pará. The subjects who participated in the research were thirty-five 

students from the 1st year of high school, of whom the author is a teacher. The 

adopted methodology was developed in four stages: the first consisted in the 

production of three video classes (alcoholic fermentation, lactic fermentation 

and acetic fermentation) being consolidated in a period of one week, until they 

were made available on the digital platform. The subsequent steps were the 

presentation of the Active Methodology (Inverted Classroom) to the target 

audience of the research and the availability, over two weeks, of the video 

lessons, which had an approximate duration of 8 minutes each. The fourth 

phase was the realization of mediation in the classroom and application of 

problem situations to be analyzed by students, with an estimated application 

time of two weeks. Data collection was carried out by means of the student 

performance evaluation form and the application of a questionnaire in which the 

subject resolves questions related to the topic Fermentation. Through the data 

obtained in the research, some positive points were evidenced, such as: 

practicality of the method, autonomy, dynamics and ease in learning. The 

negative points were the criteria of lack of pedagogical support, since there is 

no interaction with the teacher previously and access to the internet. As the 

inverted room methodology presented more relevant points, it is concluded that 

it can be used as a pedagogical tool to be used in Biology classes. 

 

KEYWORDS: Teaching; Inverted room; Pedagogical resource; Biology 
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1 INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea pode-se observar que a tecnologia está 

cada vez mais presente no dia-a-dia, gerando uma possibilidade de 

informações que chegam em alta velocidade, trazendo um dinamismo e 

ampliando as formas de comunicação entre os indivíduos. Em consonância a 

está nova era, observa-se que a Educação, também, vem sofrendo mudanças 

significativas em seus padrões tradicionais, onde o profissional desta área 

necessita está apto a essa nova realidade, que vem sendo orientada por 

metodologias mais atrativas e cheias de potencialidades. Contudo ainda é 

perceptível certa resistência em aderir e lidar com essas novidades na forma 

de ensinar e de aprender. 

Associado a este fato, percebemos, ainda, a necessidade de que tal 

discussão mostra-se relevante nesse momento, pois é notório que é cada vez 

maior o número de estudiosos que defendem a ideia de uma nova configuração 

para educação, que torne o aluno o protagonista principal de sua 

aprendizagem, dado mecanismos para que isso seja possível, ou seja, 

possibilitando a este aprendiz a autonomia de ir à busca de informações e 

confrontá-las com seu próprio conhecimento, utilizando a tecnologia ou outros 

meios de informação dos quais tem acesso. 

Todavia, o modelo tradicional de ensino, coloca o professor como 

detentor do conhecimento, não considerando como importante a participação 

ativa do aluno durante as aulas, condição que pode gerar uma aprendizagem 

ilusória e sem significado. O ensino presente nos contextos educacionais reluta 

em adotar metodologias que sejam mais pertinentes para a construção do 

conhecimento. Então os desafios são grandes, cabendo ao professor se 

apropriar e implementá-las em suas salas de aula, isso implica em conhecer a 

teoria da proposta a ser implementada que associada à metodologia adotada 

tendem a contribuir com o sucesso durante as abordagens do conteúdo a ser 

ensinado.   

Assim sendo, a proposta desta pesquisa traz a seguinte questão. Em 

que medida o uso da metodologia sala de aula invertida (flipped classroom) 

pode ser considerada como condição favorável para aulas de biologia no 

ensino médio?  
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Esta pergunta está relacionada ao fato de que é possível construir um 

modelo de ensino adotando uma metodologia visando uma aprendizagem 

satisfatória, onde os alunos serão orientados a buscar os conhecimentos de 

forma autônoma, descentralizando o processo de ensino que normalmente é 

estritamente vinculado no professor. 

Neste sentido, Macedo et al (2018) afirmam que as metodologias ativas 

apresentam uma percepção crítico-reflexiva, tendo como foco o estímulo do 

processo de ensino-aprendizagem, almejando o pleno envolvimento do aluno 

na construção do próprio conhecimento.  Sendo um assunto difundido e de 

caráter inovador para o ambiente escolar, a sala de aula invertida (ou flipped 

classroom), tem como intuito tornar a sala de aula um ambiente mais ativo 

interativo, juntamente com a tecnologia que se torna uma aliada, se bem 

utilizada. Nesse sentido, percebemos que as condições tecnológicas 

favorecem a conexão entre os espaços e tempos atuais, que tendem a 

contribuir para o ensino e aprendizagem que podem acontecer interligando o 

mundo físico e o mundo digital (MORAN, 2015). 

Logo, a referida metodologia tem potencialidade, pois coloca o professor 

como mediador do conhecimento; pode auxiliar os alunos na seleção de fontes 

mais seguras, de assuntos interessantes e, principalmente, na transformação 

de informações em conhecimento. Com a implementação da “SAI”, propõe-se 

obter um modelo colaborativo que favoreça a aprendizagem, promovendo 

aulas mais produtivas e participativas, capazes de provocar nos alunos 

interesse pelo conteúdo ministrado, além de otimizar o tempo do professor em 

sala de aula.  

Desta forma, é imprescindível que haja a construção de um modelo que 

possa orientar o professor frente à abordagem da temática a ser trabalhada, 

tornando-o apto a realizar conexões, aproximadas à realidade do aluno. Na SAI 

as informações antecipadas serão disponibilizadas por meio de vídeo aulas, as 

quais irão obter uma linguagem acessível para facilitar a compreensão dos 

mesmos, já em sala de aula, de maneira coletiva, o professor desenvolverá 

debates e esclarecimentos, culminando em uma aprendizagem significativa, 

efetivando de um ensino construtivista. 

Portanto, nesta pesquisa intenciono proporcionar aos professores uma 

perspectiva de uso a SAI, para que eles tenham como possibilidade um modelo 
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de ensino atrelado a tecnologias atuais de ensino, e que a partir dessas 

premissas inovem no ensino, contribuindo para a autonomia, formação 

intelectual e social deste educando.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 - Promover o desenvolvimento da metodologia sala de sula invertida 

para o ensino de biologia. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICS 

 - Construir um modelo de ensinar sobre de fermentação por meio de 

sala de aula invertida; 

 -Promover uma experiência de validação para o modelo de Ensino de 

Fermentação por meio de Sala de Aula Invertida para alunos do Ensino Médio; 

 -Identificar aspectos teóricos e metodológicos do modelo que 

favoreceram a aprendizagem no tópico fermentação; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 ENSINO DE BIOLOGIA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

 As instituições de ensino básico estão cada vez mais desempenhando 

vários e novos papéis dentro da sociedade, desta forma, entendemos que 

como parte integrante deste caminho de saberes, a função da escola é 

fundamental na formação de cidadãos. Em se tratando do ensino de biologia 

podemos frisar que o mesmo vem ao longo dos tempos, sendo desenvolvido e 

trabalhado com o uso de metodologias arcaicas e engessadas vinculadas a um 

ensino educacional tradicional, em que as metodologias adotadas normalmente 

não são atraentes para o aluno em suas necessidades de aprendizagem. No 

entanto, ao analisar o contexto histórico o ato de pesquisar é essencial e 

primordial a condição humana, onde, todavia o homem vem buscando 

respostas que possam suprir sua necessidade de adquirir conhecimento e os 

mistérios que o circundam. Tais necessidades que são negligenciadas pelas 

“técnicas” que visam à memorização de conceitos e acontecimentos, para 

atender uma avaliação ilusória, e que não possibilitam ao alunado as 

informações concretas dos fatos.  

Caldeira e Araújo (2009) destacam que a situação do ensino das 

ciências é alarmante em todo mundo, que no levantamento de exames 

internacionais revelam que em muitos países o aprendizado é insuficiente e 

muitas vezes com informações desencontradas e pouco relevantes, ou seja, o 

aluno não compreende o seu papel nesta complexa dinâmica.  

Compreendo que se essa construção é feita e o ensino de biologia for 

realizado com intuito de promover o conhecimento, é provável que haja o 

desenvolvimento de oportunidades claras de aprendizagem, em que os 

dogmas vivenciados nos fenômenos naturais ou processos recorrentes na 

natureza fortaleceram a conexão entre o indivíduo e a responsabilidade ética e 

social com o ambiente natural, além de se preocupar com as problemáticas 

globais que o planeta está enfrentando. Desta forma, irão “promover o 

interesse e significado para um aprendizado que leve à real alfabetização 

biológica quando adequadamente ensinados” (CALDEIRA E ARAÚJO, 2009, p 

251). 
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De acordo com Caldeira e Araújo (2009), percebo que há grande 

equívoco na abordagem do ensino da biologia desenvolvido por alguns 

docentes, que apresentam uma versão pouco instigante para atender às 

necessidades de uma disciplina indispensável para a compreensão de alguns 

processos e fenômenos, pois o aluno apenas copia e reproduz esquemas de 

mapas conceituais, reduzindo o ensino biológico apenas a informações 

superficiais, e ao deparar-se com nomenclaturas mais específicas de 

organismo ou estruturas de animais, plantas ou outros, os quais são 

conhecidos e definidos por eles de maneira correta. Mas o que se observa é 

que não sabem o seu sentido literal dos conceitos ali adquiridos ou pela falta 

de significado de aprender tal conteúdo.  

Portanto, é nesse tipo de circunstância que se analisa certa rejeição e 

desprezo por parte dos alunos em relação à biologia, pelo fato de associarem 

as informações recebidas e/ou compartilhadas a um simples método de 

memorização ou apenas elementos úteis para as demandas avaliativas 

habituais. Porém, a finalidade do ensino da biologia, não é apenas compartilhar 

conhecimento superficial, mas sim de promover o interesse por parte dos 

alunos e almejar serem capazes de criar conexões, estabelecendo relações 

significativas com outras áreas do conhecimento, para que o processo de 

ensino-aprendizagem seja qualificado de forma íntegra, efetiva e satisfatória.  

Na Biologia, trabalhamos com o conhecimento científico, aqueles que 

foram comprovados cientificamente e que são atrelados e baseados na 

observação e experimentação, que serve para verificar a autenticidade da 

teoria. Entretanto, sendo fundamental e imprescindível que os princípios 

científicos abordados nas aulas de Biologia, sejam vinculados à realidade 

vivenciada pelo aluno, que envolvam fatores regionais e sociais do qual este 

individuo esteja inserido, e que possa se reconhecer neste sistema, 

promovendo espaços para que tenha condições de criar indagações e 

reflexões sobre as problemáticas dos assuntos biológicos trabalhados. 

Contudo, tem sido vivenciado e presenciado no âmbito escolar uma 

metodologia pouco produtiva e atraente, quase sem uma participação ativa dos 

alunos na aprendizagem, uma vez que os conceitos trabalhados serão apenas 

memorizados e não assimilados de forma adequada (ROSSASI E 

POLINARSKI, 2007). 
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 Caldeira e Araújo (2009) compartilham deste ponto de vista que é 

necessário ultrapassar os limites impostos pelo sistema educacional habitual, 

pois os ensinamentos de Biologia podem e devem ser capaz de estimular, 

motivar, além de ser inovador dentro do processo de ensino e aprendizagem, 

não se limitando apenas na aquisição de novos saberes específicos, mas para 

formar o aluno para observar, questionar, saber obter e selecionar informações 

mais precisas e interessantes, para que posteriormente venha analisá-las e 

formular explicações sobre tais fenômenos e conceitos, e que o educando 

possa opinar com mais embasamento e propriedade com suas próprias 

palavras os preceitos adquiridos, usufruindo-se de seu oportuno conhecimento.   

 No momento presente vem sendo notado e cobrado mudanças 

significativas na atitude dos docentes. Exigências que são advindas de uma 

sociedade contemporânea, indicativa do fortalecimento da ideia sobre uma 

nova atitude profissional docente em relação às práticas educativas pertinentes 

para a formação dos alunos, que promovendo uma base mais solida em que o 

ensino de biologia seja ao mesmo tempo formador para a vida escolar e 

pessoal.  

 

3.1.1 A Importância das Aulas Práticas no Ensino de Biologia 

 

 Sobrinho (2009) considera que as práticas metodológicas são 

imprescindíveis para a obtenção de valores científicos mais consistentes, 

quando assim associadas às atividades teóricas em biologia, pois auxiliam na 

reconstrução de preceitos que sejam mais consolidados, saindo da versão 

intuitiva e abstrata, para a concretizada via experimentação. Enfatiza que o 

desenvolvimento do exercício prático, abre precedente positivo para a 

aquisição de competências atrativa necessária no processo de ensino e 

aprendizagem sendo elas: a argumentação, a criatividade e a autonomia do 

aluno. Pois, a experimentação viabiliza que o estudante seja confrontado com 

suas hipóteses iniciais sobre a temática, interagindo e possibilitando uma 

autoanálise dos fatos ali presenciados.  

Em Lima e Garcia (2011), encontramos que as atividades práticas ao 

serem associadas as aulas teóricas possibilitam ao aluno um entendimento 

mais relevante e interessante do conteúdo ministrado. Todavia Lima e Garcia 
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(2011) ressaltam que se esta dinâmica for desenvolvida de maneira limitada e 

engessada, fazendo com que o aluno alcance de forma esperada e sem 

grandes perspectivas os resultados, estará evidenciando a real irrelevância e 

capacidade do mesmo de ser protagonista do seu próprio processo de 

construção do conhecimento, e com isso estará sendo provocado um efeito 

contrário da expectativa prometida, que seria auxiliar e facilitar a 

aprendizagem.  

Se a metodologia nas aulas práticas for pensada com o intuito de 

promover a aprendizagem, de maneira relacionada com a teoria, pode 

contribuir para a ampliação de conhecimentos importantes e inerentes no 

processo de desenvolvimento do pensamento cientifico; estimular a 

participação espontânea dos alunos em uma prática mais atrativa e prazerosa 

de ser desenvolvida, possibilitando assim outra forma de ensinar biologia 

desvinculada do modelo habitual de ensino tão presente nas salas de aula e 

em metodologia atuais.  

Lima e Garcia (2011) destacam que as práticas nas aulas não 

necessitam ter como premissa a utilização de equipamento e uma estrutura 

grandiosa, ou seja, a ausências desses aspectos estruturais não devem ser um 

obstáculo para que as aulas sejam ministradas, porém deve-se ter em mente 

que as metodologias envolvendo atividades práticas carecem ser diferentes e 

inovadoras, e é fundamental ter como foco principal da ideia a motivação dos 

alunos elevando o nível desta aprendizagem, tornando-os capazes de discernir 

o conhecimento.  

Enfatizam que esta construção pode acontecer em qualquer tipo de 

ambiente, dentro ou fora do âmbito escolar e que é imprescindível que o 

alunado possa ser incluído nesta dinâmica, opinando naquilo que gostariam de 

trabalhar e/ou participando da articulação e organização deste ensinamento, 

considerando o conhecimento prévio e a habilidades, que possam ser levada 

em consideração dentro deste processo, de forma atuante e percursora.  

Diante dessa configuração o papel do aluno se torna mais evidente e 

produtivo, onde estará sendo equiparada a atuação do professor para a 

construção deste aprendizado, desamarrando assim o professor das formas 

tradicionais de lecionar, abrindo novos horizontes na arte de ensinar, além de 
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firmar o um atual status para o educando, que é de ser o progenitor do seu 

próprio saber. 

Coradini e Sagalli (2014) destacam que na visão dos alunos a maneira 

mais favorável de compreender determinados assuntos seria mediante a 

utilização do laboratório de ciências e aulas de campo, porém o que tem sido 

presenciado e vivenciado por eles são as aulas expositivas e explicativas, 

essas que têm como objetivo central a informação, exigindo da classe um alto 

nível de concentração, e pouca interação entre os envolvidos nesse processo. 

Coradini e Sagalli (2014) ressaltam também, que algumas dificuldades 

mencionadas pelos alunos, não são referentes à Biologia em si, no entanto, 

tais alunos atribuem essa deficiência aos termos complicados (termos 

científicos), tão presente nesta ciência.  

Segundo Coradini e Sagalli (2014) não há como negar que é de extrema 

importância à realização de aulas práticas, que envolvam o extraclasse e as 

idas ao laboratório de ciências ou multidisciplinar no ensino médio, pois são 

esses momentos que proporcionam ao aluno uma possibilidade concreta de  

compreensão dos conceitos que julgam tão complexos. Essa configuração faz 

com que este indivíduo reconheça e identifique exemplos vivos, além de 

fatores ambientais que estejam em pauta, aspectos que se tornam consistentes 

em sua visão. Realçam que as dificuldades destacadas pelos alunos são 

justificadas pelos docentes em virtude da falta de tempo para desenvolver esse 

tipo práticas, uma vez que são cobrados para a finalização de conteúdos que 

devem ser cumpridas e outras obrigações também engajadas ao final de cada 

bimestre. Fatores esses que culminam na concretização de aulas menos 

envolventes, pois fazem com que os professores, disponibilizem menos energia 

para a realização de atividades de cunho práticas e que se ausentem da sala 

de aula.  

Contudo, a área da Biologia apresenta inúmeras vertentes a serem 

trabalhadas nos dias atuais, podemos observar que novos ramos veiculados a 

esta ciência estão surgindo por uma necessidade da própria sociedade 

cientifica de se aprofundar e se reinventar com objeto de estudo. O 

desenvolvimento desta disciplina deve ser pleno em todos os aspectos e em 

todos os níveis educacionais, em que as questões emblemáticas do referido 

ensino venham ser capaz de alcançar voos mais longínquos, e assim almejar 
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uma saída da ideia de escola superficial com pensamento restrito sobre os 

processos e metodologias pouco atrativas. Acreditamos que mediante a uma 

mudança de atitude, será possível formar indivíduos reflexivos, tornando a 

vivência de sala de aula mais produtiva e coerente, e assim, 

consequentemente, pôde considerar possível obter e estimular a formação de 

alunos pensantes sobre o que está sendo ensinado.  

No entanto, mediante às discussões acima pautadas tornam-se 

indiscutível que a introdução e o desenvolvimento de aulas práticas 

proporcionam grande relevância e prerrogativas convenientes para o ensino de 

biologia. Pois, o professor possibilita ao aluno o exercício da atividade 

intelectual de cunho investigativo, transformando algo teórico em algo visual e 

palpável, salientando que a abordagem prática desenvolve o interesse, 

instigando o aprendizado do conteúdo abordado, ou seja, dispondo do 

conhecimento prévio do aluno, fazendo com que este venha correlacioná-los às 

informações científicas aperfeiçoando sua consideração de maneira positiva e 

satisfatória.  Diante deste pressuposto o professor atua como mediador, e não 

mais como detentor de toda a ciência, induzindo a construção expressiva do 

aluno por seus próprios meios. 

 

3.1.2 Ensino de Biologia: Contextualização para a Qualidade da 

Aprendizagem 

 

 Contextualização significa envolver uma situação ao ambiente que está 

inserido. Então, diante deste preceito Silva (2013) ressalta que contextualizar é 

uma diretriz que visa valorizar o conhecimento prévio do aluno, ou seja, na 

medida em que as informações que são trabalhadas em sala de aula são 

dadas a esses novos rumos e direcionamentos condizentes com o saber 

popular do alunado, para que desse modo possa culminar na construção do 

conhecimento significativo.  

Duré et al (2018) apontam que ensinar Biologia é uma árdua e complexa 

tarefa, haja vista que demanda do professor habilidades para utilizar artifícios 

de linguagem mais técnica serem trabalhadas com o alunado, que muitas 

vezes passa a ser um obstáculo, já que são vocabulários diferentes dos que 

estão habituados em utilizar em seu cotidiano. O Ensino de Biologia apresenta 
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uma grande diversidade de conceitos, haja vista que abrangem conhecimentos 

específicos sobre diferentes seres vivos, “processo e mecanismos” que, 

provavelmente serão procedimentos que dificilmente são observados pelos 

alunos no seu dia-a-dia. Diante dessas barreiras observadas no ensino de 

Biologia, cabe aos professores identificar e estabelecer relações que possam 

se aproximar da realidade dos alunos, e que o assunto a ser abordado possa 

ser compreendido em sua totalidade.  

 Segundo Silva (2013) afirma que a Biologia é predominantemente 

ensinada de maneira descontextualizada, onde os alunos são, muitas vezes, 

confrontados com currículos tradicionais e com “conteúdos desprovidos de 

significados”, o que provoca a falta de interesse por parte dos alunos, pois não 

consegue vincular ou compreender a necessidade de estudar tal assunto. Para 

alguns professores os desafios são ainda maiores, já que ao se contraporem a 

metodologia engessada e habitualmente utilizada, tendem a propor atividades 

com abordagens mais criativas, produtivas e interativas, logo são pressionados 

a cumprir o que rege os currículos preestabelecidos pelos sistemas de ensino 

tradicionais.  

Conforme Duré et al (2018), estes apontam que a contextualização é um 

artefato que pode ser consideravelmente utilizado pelos docentes, objetivando 

uma associação ao cotidiano do aluno, possibilitando que este reflita e 

correlacioner ao que está sendo ministrado. Todavia, observamos que ao longo 

dos anos esse tipo de técnica vem sendo introduzido de maneira parcial e 

tímida nas salas aula, pois o que se desenvolvem comumente nas classes é 

uma metodologia tradicional onde o aluno não consegue identificar e relacionar 

tais assuntos ao seu cotidiano, sobretudo no ensino médio, que diante das 

dificuldades de interligarem esses conceitos, acabam utilizando o modelo 

habitual de ensino, que valoriza a memorização, por julgarem o correto, prática 

que evidência uma aprendizagem fragmentada, insatisfatória e incoerente.   

É relevante destacar e considerar que o ensino de Biologia seja 

apropriado a fim de proporcionar aos alunos uma participação intensificada na 

sociedade, garantindo para este indivíduo estímulos necessários, para que 

apresente aptidão de relacionar os conteúdos de Biologia com as experiências 

vivenciadas, pretendendo alcançar uma aprendizagem expressiva do mundo, 
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afim de que alunado venha contribuir para a concretização de um ensino 

inovador ao final da Educação básica. 

Conforme Oliveira e Pessoa (2018), a contextualização é uma 

ferramenta importante dentro de sala de aula, já que busca relacionar o tema 

estudado ao conhecimento advindo com o aluno, sendo que, trabalhar e 

dinamizar, estabelece conexões com o ambiente que o aluno está inserido, é 

plausível, uma vez que tem influências positivas para a aprendizagem e para a 

formação social do discente. Bem como, destacam que as conexões realizadas 

pelos docentes, ainda são baseadas apenas em exemplos e envolvendo outras 

disciplinas, porém é valido mencionar que a contextualização tem atuação 

diretamente proporcional na formação intelectual e social do aluno, 

desenvolvendo neste o senso critico para as questões emblemáticas que estão 

ao seu redor. 

É notório que o método de contextualização, ainda é timidamente 

utilizado pelos docentes em sala de aula, mas é possível melhorar essa 

relação, e proporcionar ao professor, formas mais claras e substanciais de 

como utilizar esta ferramenta de maneira mais contundente, para tornar as 

aulas mais atrativas, estimulando a curiosidades e favorecendo o interesse 

espontâneo do aluno pela disciplina. É de suma importância que este método 

seja cada vez a contextualização seja mais utilizada pelos professores, de 

todas as áreas e todos os níveis educacionais, para que assim as futuras 

gerações possam apresentar melhores resultados neste processo de 

construção da aprendizagem.  

3.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Segundo Geraldi e Bizelli (2016, p.115), “as tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) trazem novas formas e métodos de produção do 

conhecimento no ambiente escolar”. Para os autores, tais tecnologias 

inovadoras têm como objetivo melhorar a relação Escola/professor; 

professor/estudante e estudante/estudante. Contudo, é preciso melhor 

compreender como essas vêm se desenvolvendo e também como devem ser 

utilizadas como ferramentas informatizadas e seus resultados dentro do 

ambiente escolar. 
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Ao se pensar desde quando as TICs vêm sendo implantadas na escola, 

acervos históricos revelam que em 1945, Vannevar Bush idealizou obtendo 

resultados significativos através de “aplicações como hipertexto, multimídia, 

armazenamento ótico, interfaces gráficas, sistemas de informação, bibliotecas 

virtuais, publicações eletrônicas e também aprendizagem auxiliada pelo 

computador” (GERALDI e BIZELLI, 2016, p.116).  

Isto pode ser comprovado por Ramos (2016, p.23): 

Desde a década de 1940, quando se deu início as grandes 
transformações tecnológicas a sociedade atribuiu a escola e as 
instituições de ensino a responsabilidade de formação da 
personalidade do individuo, tendo em vista a transmissão cultural do 
conhecimento acumulado historicamente. No que se referem à escola 
as tecnologias sempre estiveram presentes na educação formal, o 
que faz necessário é o fato de que as instituições de ensino têm o 
papel de formar cidadãos críticos e criativos em relação ao uso 
dessas tecnologias.  
 
 

 Conforme Belloni (2012), desde então se pode observar que o papel das 

novas tecnologias aplicadas à educação passou a crescer ainda mais ao longo 

dos anos dentro das escolas, procurando, contudo, melhorar a comunicação 

entre os estudantes, bem como entre os próprios estudantes e seus familiares 

que, por sua vez, não tinham como se locomover com tanta frequência às 

instituições de ensino.  

 Em meados da década de 70, Geraldi e Bizelli (2016) apontam que o 

computador passa a ser uma importante ferramenta inovadora que iria 

transformar ainda mais a vida das pessoas. O que antes era apenas usado 

entre os militares, passou a ser também usado por professores e universitários 

para trocarem conhecimentos e pensamentos. Na década de 80, o computador 

já havia se expandido consideravelmente dentro das universidades, mas foi 

somente a partir de 1990 que esta ferramenta se tornou realmente algo mais 

presente dentro do ambiente educacional. 

Para Oliveira (2017, p.17): 

(...) após a década de 1960, configura-se a Sociedade da Informação, 
junto à revolução tecnológica que se iniciou ao final da Segunda 
Guerra Mundial. O conceito de Sociedade da Informação, utilizado 
nos últimos anos deste século, tem como objetivo demonstrar as 
transformações ocorridas em virtude dos avanços tecnológicos e das 
telecomunicações - as chamadas tecnologias da informação e 
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comunicação. Elas geraram mudanças na atualidade no que diz 
respeito à quantidade, qualidade e velocidade das informações, 
influenciando no desenvolvimento da sociedade e no comportamento 
social. 

 A partir de então, podemos constatar que tanto as TICs, como também a 

própria internet, tiveram um grande desafio que, até o momento, ainda tem sido 

encarado de forma superficial, pois muitos estudantes e escolas ainda não 

desfrutam destas mudanças de maneira significativa. Belloni (2012, p.4) expõe 

alguns termos passaram a ser utilizados, tais como: sociedade da informação, 

era da informação, sociedade do conhecimento, era do conhecimento, era 

digital, sociedade da comunicação e muitos outros termos são utilizados para 

designar a sociedade atual. “Percebe-se que todos esses termos estão 

querendo traduzir as características mais representativas e de comunicação 

nas relações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas de nossa época”. 

 Para Geraldi e Bizelli (2016, p.116): 

Revendo a história da inserção das novas tecnologias da informação 

e da comunicação na educação pública do Brasil, pode-se notar que 

esta já passou por várias fases. Segundo Almeida (2001), por volta 

dos anos 90 (noventa), a primeira versão do Programa Nacional de 

Informática em Educação visava à preparação de professores para o 

uso da informática com seus estudantes e a criação de centros de 

informática educativa, localizados nas Secretarias Estaduais de 

Educação, que eram responsáveis pela preparação de professores e 

pelo atendimento aos educandos de escolas públicas no que diz 

respeito ao uso do computador. 

 

 Nesse sentido, constata-se que a internet e também as TICs atingem 

cada vez mais o sistema educacional, ou seja, a escola, permitindo que esta 

instituição social esteja pronta para atender de modo satisfatório as exigências 

da modernidade, desenvolvendo seu papel de maneira significativa, 

propiciando conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que a 

escola exerça sua cidadania de maneira integral, construindo assim uma 

relação harmônica entre a própria humanidade e também entre o homem com 

a natureza, criando instrumentos que superem as dificuldades das barreiras 
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naturais, tornando possível ao professor e ao aluno conhecer e lidar com um 

mundo diferente a partir de culturas e realidades ainda desconhecidas. 

Entretanto, é notório perceber que nem todos os estudantes têm acesso 

às TICs e também à internet, principalmente, os que se encontram numa 

classe social baixa ou mesmo afastadas dos grandes centros urbanos, como é 

comum aqui na Região Norte, nas escolas ribeirinhas. Em uma sociedade onde 

há desigualdade social, as escolas públicas em alguns casos podem ou não se 

tornarem a única fonte de acesso às informações e aos recursos tecnológicos 

das crianças de famílias de baixa renda. A esse respeito Ramos (2016, p.32) 

vem afirmar que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, 

a escola deve passar a ter, também, a função de facilitar o acesso das 

comunidades carentes às novas tecnologias”. 

O que os governantes devem entender é que o uso da informática, da 

internet e de qualquer tipo de TICs na educação implicam em novas formas de 

fazer o aluno se comunicar, pensar, ensinar/aprender. De certo modo, isto vai 

ajudar aqueles que estão com a aprendizagem muito aquém da esperada, pois 

as tecnologias têm ainda mais a chance de despertar os interesses dos alunos. 

Logo, as TICs na escola não devem ser concebidas apenas como uma simples 

disciplina do currículo, mas sim devem ser vistas e utilizadas como recursos 

para auxiliarem o professor na integração dos conteúdos curriculares, tendo, 

portanto, como finalidade não se restringindo apenas com técnicas de 

digitações e conceitos básicos de funcionamentos do computador, mas sim 

ofertar aos mesmos todo um leque de oportunidades que deve ser explorado 

por alunos e professores. 

 Podemos então, constatar que o tecnológico veio propor a não 

centralização dos conhecimentos e das informações, uma vez que estão 

rapidamente ganhando espaço no cotidiano das pessoas. Todos os dias é 

possível perceber que existem informações e conhecimentos compartilhados, 

seja através de revistas eletrônicas, blogs, redes sociais, entre outros, 

melhorando ainda mais a comunicação entre os indivíduos, aproximando 

continuamente aqueles que se encontram distantes. 

Afinal, tudo envolve um conjunto de recursos tecnológicos que, se 

estiverem “integrados entre si, podem proporcionar a automação e/ou a 

comunicação de vários tipos de processos existentes nos negócios, no ensino 
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e na pesquisa científica, na área bancária e financeira, entre outros” (MENDES, 

2008, p.02). Em outras palavras, são tecnologias usadas para reunir, distribuir 

e compartilhar informações. 

Tratando-se ainda sobre as TICs, verificamos que ao implantá-las dentro 

da escola como uma ferramenta auxiliar na construção do conhecimento, 

constata-se que muitas mudanças podem acontecer que vão além da formação 

continuada dos professores, isto é, todos os envolvidos, alunos, professores, 

coordenadores, administradores e também a própria família devem estar 

preparados para lidar com estas transformações educacionais que são 

necessárias para a formação de um novo profissional e também de um novo 

estudante. Como bem destaca Oliveira (2017, p.18): 

As TICs são responsáveis por transformações inesperadas na 
sociedade atual. Sua evolução permite maior acesso à informação 
por parte da população e provoca, como consequência, mudanças 
significativas em diferentes áreas do saber, em especial, no que diz 
respeito ao campo acadêmico, uma vez que nele são discutidos e 
construídos conhecimentos.  

Por isso, podemos observar que em relação ao ensino, os recursos 

tecnológicos podem ser de grande valia, especialmente se bem aplicados, na 

metodologia de aprendizagem ativa. Isto porque, dentro deste contexto real 

educacional, em que as crianças e adolescentes têm contato cada vez mais 

cedo com celulares, notebooks e similares, tais tecnologias vem despertar o 

interesse e contribuir ainda para que aconteça um processo ensino-

aprendizagem ainda mais promissor.  

Muitas são as ferramentas que podem ser utilizadas dentro e fora de 

sala de aula, tornando-se instrumentos ainda mais atrativos, personalizados e 

eficazes na relação entre educador e educando. Alguns aplicativos ou 

aparelhos, por exemplo, permitem que os alunos possam interagir com o objeto 

de estudo, conhecê-lo por meio de diversas imagens e vídeos ou ainda realizar 

pesquisas mais aprofundadas sobre temas relativos às aulas.  

Oliveira (2017, p. 19) ressalta que também é possível questionar, refletir, 

aprender e revisar conteúdos a qualquer momento e quantas vezes for 

necessário, facilitando, sobretudo, ainda mais a aprendizagem de alunos com 

mais dificuldades em assimilar algumas disciplinas ou com muitas atividades 

extraclasses. 
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3.2.1 Blended Learning  

Para Morán (2015) a Educação tradicional está no impasse diante de 

tantas mudanças na sociedade atual, pois está sendo forçada a se reinventar 

para garantir uma aprendizagem mais significativa e adequada ao momento 

presente.  Morán (2015) também enfatiza que essas mudanças não são 

apenas na escola, no entanto, todos que fazem parte do processo precisam se 

apropriar das inovações advindas dos novos tempos, em que as metodologias, 

o tempo, o currículo e o espaço são aspectos que necessitaram ser revistos e 

ajustados para atender a demanda.  

Morán (2015), afirma que as “escolas padronizadas”, que utilizam 

métodos avaliativos que ensinam e avaliam todos da mesma forma, tornam as 

“competências cognitivas” ilusórias, pois nesse tipo de ensinamento os 

envolvidos não são inseridos em atividade que possibilitem a iniciativa e a 

interação, todavia, esses métodos padronizados privilegiam apenas a 

transmissão de informações, e a memorização das mesmas, subutilizando a 

capacidade cognitiva do aluno em avançar no processo de aprendizagem. 

Ao analisar o contexto histórico da Educação, chega-se à compreensão 

que os indivíduos não foram, em muitos momentos, estimulados a ter uma 

participação mais efetiva no desenvolvimento do conhecimento. Porém nas 

últimas décadas, observamos que a ideia de memorizar e reproduzir conceitos 

repassados pelos docentes já não é suficiente, uma vez que a sociedade atual 

vem exigindo da escola e principalmente do professor uma mudança mais 

consistente em suas metodologias e na forma de ensinar, requerendo deste 

profissional, habilidades que possam motivar os aprendizes a pensar de 

maneira mais profunda, além de um comprometimento com questões do seu 

próprio cotidiano, para que o aluno consiga interligar conceitos adquiridos ao 

âmbito no qual está inserido.   

 Conforme Macedo et al (2018), as metodologias ativas apresentam uma 

percepção crítico-reflexiva, tendo como foco o estímulo do processo de ensino-

aprendizagem, almejando o pleno envolvimento do aluno na construção do 

próprio conhecimento. Essas estratégias trabalham na criação de situações 

problemas, mobilizando o aluno a buscar respostas coerentes para a resolução 

do problema, conferindo a ele um envolvimento direto na aprendizagem. Para 
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Macedo et al (2018), são propostas de ensino e aprendizagem válidas, pois 

possibilitam aos aprendizes um preparo que é desenvolvido de forma individual 

e coletiva. Com essa dinâmica, o professor estará promovendo o uso do 

conhecimento que os alunos adquiriram em suas buscas, fazendo-os 

compartilharem essas informações que serão complementadas e ampliadas 

com os subsídios advindos dos demais, fazendo com que o novo conhecimento 

seja compreendido e manifestado. 

 Segundo Berbel (2011), para que a aprendizagem seja considerada 

satisfatória é necessário levar em consideração o conhecimento prévio do 

aluno, o professor deve sustentar o seu “desenvolvimento motivacional”, 

contribuído desta maneira para sua autonomia. Berbel (2011) enfatiza que as 

metodologias ativas têm potencial de estimular a curiosidade, à medida que os 

alunos são envolvidos no processo de aprendizagem, mudando a concepção 

do mesmo em relação ao que de fato é significativo no ensinamento, formando-

o para ter discernimento do que é pertinente para si e de que forma pode 

conquistar esses resultados satisfatórios, atendendo assim os anseios de um 

novo modelo de sociedade que solicita indivíduos mais preparados 

profissionalmente e que, ao mesmo tempo, sejam sujeitos críticos e 

preocupados com as transformações sociais.  

De acordo com Valente (2017), o argumento utilizado que as aulas 

expositivas partem do pressuposto de que todos os estudantes conseguem 

aprender no mesmo ritmo e absorvendo informação ouvindo o professor é 

modelo da sala de aula tradicional, o qual é um subproduto do industrialismo, 

idealizada na concepção da linha de montagem e com propósito de treinar os 

alunos segundo as conformidades do modelo industrial.  

Segundo Davidson (2011), independente do conteúdo a ser trabalhado 

na sala de aula, a forma como isso acontece tem como objetivo construir uma 

prática disciplinar voltada para a fábrica ou empresa, que possivelmente mais 

tarde poderá contratar seus graduados. 

Pode-se considerar que o modelo industrial está sendo gradativamente 

substituído pelo modelo de produção e de serviço baseado na economia do 

conhecimento, existem diversos órgãos como Unesco (2009) e mesmo os 

PCNs (BRASIL,1998) que têm proposto métodos de ensino alternativos, 
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explorando a colaboração, a exploração, a investigação, o fazer, mais 

adequados para a idade pós-industrial.  

Para Bransford, Brown e Cocking (2000), torna-se relevante para 

compreender o novo papel do processo de ensino e de aprendizagem, 

desenvolver a competência em uma área de investigação, para isso, os alunos 

devem: a) ter uma profunda base de conhecimento factual, b) compreender 

fatos e ideias no contexto de um quadro conceitual e c) organizar o 

conhecimento de modo a facilitar sua recuperação e aplicação.  

Nesse viés, propostas de práticas pedagógicas alternativas 

caracterizadas como aprendizagem ativa, a qual faz oposição à aprendizagem 

passiva (VALENTE, 2014). Então, Valente (2014) afirma que inúmeras 

estratégias têm sido utilizadas para promover a aprendizagem ativa, como a 

aprendizagem baseada na pesquisa, o uso de jogos, a Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP), ou a Aprendizagem Baseada em Problemas e por 

Projetos (ABPP). Ao considerar à ABP, a ênfase é a resolução de problemas 

ou as situações significativas, contextualizadas no mundo real. No que se 

refere à ABPP, os problemas ou projetos são enfrentados e estudados de 

forma coletiva e colaborativa por um grupo de aprendizes e não 

individualmente. O entrave maior com essas abordagens constitui-se pela 

adequação do problema de acordo com o currículo que está sendo trabalhado 

e com o nível de conhecimento dos alunos. Em relação aos projetos, em geral 

escolhidos de acordo com o interesse de cada aluno ou grupo de alunos, é 

possível encontrar uma diversidade de temas, tornando bastante complexo 

para o professor mediar o processo de aprendizagem.  

Cabe ressaltar que essas abordagens são difíceis de serem implantadas 

em salas com um grande número de alunos. Todavia, essas dificuldades têm 

sido superadas à medida que as tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC), haja vista que estas estão sendo utilizadas na educação 

e passam a fazer parte das atividades de sala de aula. As tecnologias referidas 

têm alterado a dinâmica da escola e da sala de aula como, por exemplo, a 

organização dos tempos e espaços da escola, as relações entre o aprendiz e a 

informação, as interações entre alunos, e entre alunos e professor (VALENTE, 

2014). 
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De acordo com Valente (2014), a integração das TDIC nas atividades da 

sala de aula tem propiciado o que é conhecido como blended learning ou 

ensino híbrido, sendo que a “sala de aula invertida” (flipped classroom) consiste 

em uma das modalidades que têm sido implantadas tanto no Ensino Básico 

quanto no Ensino Superior. Cabe ressaltar que o blended learning tem sido 

utilizado tanto no Ensino Básico quanto no Ensino Superior, principalmente nos 

Estados Unidos e Canadá. Embora seja baseado em experiências de uso do 

blended learning no Ensino Básico americano (K-12), Staker e Horn (2012) 

apresentam uma conceituação bastante completa para essa modalidade de 

ensino e uma taxonomia de formas de uso que é bastante ampla.  

Segundo Staker e Horn (2012), caracterizam blended learning como um 

programa de educação formal que integra momentos em que o aluno estuda os 

conteúdos e instruções usando recursos on-line, e outros em que o ensino 

ocorre em uma sala de aula, podendo interagir com outros alunos e com o 

professor. No instante on-line, o aluno dispõe de meios para controlar quando, 

onde, como e com quem vai estudar. Staker e Horn (2012) ressaltam o aspecto 

formal para diferenciar as situações de aprendizagem que acontecem 

informalmente. No caso do blended learning o conteúdo e as instruções devem 

ser elaborados especificamente para a disciplina, ao invés de usar qualquer 

material que o aluno acessa na internet. 

Cabe ainda dizer que a parte presencial deve necessariamente contar 

com a supervisão do professor, valorizar as interações interpessoais e ser 

complementar às atividades on-line, propiciando um processo de ensino e de 

aprendizagem mais eficiente, interessante e personalizado. Staker e Horn 

(2012) conceituam quatro modelos que categorizam a maioria dos programas 

de ensino híbrido ou blended: flex, blended misturado, virtual enriquecido e 

rodízio. Quanto ao modelo flex, a âncora do processo de ensino e de 

aprendizagem caracteriza-se como o conteúdo e as instruções que o aluno 

trabalha via plataforma on-line. Em relação à parte flexível e adaptável 

corresponde ao tipo de suporte que ele recebe na situação presencial, podendo 

ser um apoio substancial de um professor certificado, ou uma pequena ajuda 

de um adulto que auxilia o aluno de acordo com a sua necessidade, ou que 

supervisiona uma atividade em grupo ou projeto sendo desenvolvido pelo aluno 

(VALENTE, 2014). 
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De acordo com Valente (2014), o modelo blended misturado consiste no 

cenário no qual o aluno escolhe por realizar uma ou mais disciplinas totalmente 

on-line para complementar as disciplinas presenciais. Como exemplo, existe a 

grade curricular oferecida presencialmente não dispor de disciplinas de 

interesse do aluno, e que são ofertadas on-line. Em relação ao modelo virtual, 

a ênfase se encontra nas disciplinas que o aluno realiza on-line, sendo que ele 

pode realizar algumas atividades presencialmente como as experiências 

práticas, laboratórios ou mesmo uma disciplina presencial. O modelo 

supracitado difere do blended misturado pelo fato de a maior parte do ensino 

estar acontecendo on-line, complementado com poucas atividades presenciais. 

Por fim, o modelo rodízio consiste em proporcionar ao aluno a 

possibilidade de alternar ou circular por diferentes modalidades de 

aprendizagem. O modelo referido está dividido em outros quatro subgrupos. 

Cabe ressaltar que um deles, o rodízio entre estações, consiste em propiciar ao 

aluno a possibilidade de circular, dentro da sala de aula, por diferentes 

estações, sendo uma delas uma estação de aprendizagem on-line, outra de 

desenvolvimento de projeto, trabalho em grupo ou interagindo com o professor, 

tirando dúvidas. Já, um segundo subgrupo é o rodízio entre laboratórios, no 

qual o aluno circula em diferentes espaços dentro do campus, sendo um deles 

o laboratório no qual ele realiza atividades on-line, ou laboratórios para o 

desenvolvimento de práticas específicas. No que se refere ao terceiro 

subgrupo, este é o rodízio individual, no qual o aluno circula entre diferentes 

modalidades de aprendizagem de acordo com horários prefixados. O quarto 

subgrupo, denominado sala de aula invertida (flipped classroom), será 

abordado de forma específica, devido ser a metodologia adotada para essa 

pesquisa. 

Cabe dizer que a combinação do que ocorre on-line com o que ocorre 

em sala de aula presencialmente pode ser muito rica e beneficiar a 

aprendizagem dos alunos a respeito de todos os aspectos. De acordo com 

Moran (2015), o uso da modalidade blended learning tem sido a tendência em 

muitos cursos de EaD. No âmbito nacional, Moran (2015) acredita que essa é a 

modalidade que pode introduzir mudanças no ensino presencial e nas 

disciplinas ou cursos realizados a distância.  
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3.3 SALA INVERTIDA 

 

Scheneiders (2018) aponta que o comodismo de muitos profissionais da 

educação, em manter-se engessados e assumindo uma postura central de 

controle, reforça a ideia da incapacidade de provimento autônomo do saber por 

parte dos alunos. De modo que, esses docentes normalmente planejam suas 

aulas a fim de transmitir e não de estimular o conhecimento, já que se trata de 

um professor conteudista, o qual utiliza seu tempo e sua sala de aula como um 

espaço de socialização de informações desconexas e sem sentido para o 

estudante, que entende que isso será necessário memorizar e não assimilar, 

ou seja, este educador apresenta-se preocupado em transmitir o conhecimento 

aos aprendizes, os quais demonstram-se inertes recebendo a gama de 

informações disponibilizadas pelo protagonista deste processo habitual de 

ensino, o professor. 

No entanto, Daher (2017) afirma que diante de um enfoque progressista, 

o saber deve ser desenvolvido num método de construção do conhecimento, 

de modo que o professor e o aluno necessitam atuar como sujeitos ativos e 

participativos do processo. O professor obtém um papel importante nesta 

dinâmica, pois é o articulador, promovendo no âmbito da aprendizagem, a 

busca de subsídios para ampliação do saber, possibilitando que o educando 

venha contestar e debater a veracidade dos fatos ali discutidos, provocando 

neste individuo uma visão crítica e um “diálogo democrático” entre todos os 

envolvidos neste procedimento.  

 Portanto, Daher (2017) destacam que a relação entre os professores e 

alunos devem ser intensificadas, porém todos os esforços carecem de ser 

direcionados para uma aprendizagem mais efetivada e substancial do aluno, 

onde o professor não pode restringir a formação cognitiva, mas como 

profissional deve entender que a sala de aula não é o limite, todavia carece 

estar comprometido em preparar o aluno para a vida. A partir deste novo olhar, 

a educação necessita se reinventar e ressignificar o ato de aprender, surgindo 

como metodologia ativa a sala invertida, a qual está sendo trabalhada segundo 

uma proposta apropriada que atenda às necessidades de aprendizagem da 

sociedade contemporânea, em qualquer nível educacional.  
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De acordo com Pavanelo e Lima (2017), tal discussão torna-se 

imprescindível para o momento atual, pois vários estudiosos da área defendem 

a inserção de um novo modelo de educação, que estimule o aluno para ser um 

sujeito ativo na construção dos conhecimentos associado às tecnologias. A 

sociedade atual em suas conexões tecnológicas obtém e troca informações em 

altíssimas velocidades e em tempo real. Com isso, a Educação não tem mais 

como se ausentar desta nova forma de conduzir o ensinamento, uma vez que o 

mundo virtual favorece uma aprendizagem mais dinâmica e cheia de 

potencialidades. 

No entanto, Schneider (2018) destaca que a metodologia de sala 

invertida consiste em inverter as ações, que são desenvolvidas pelo ensino 

tradicional, onde o aluno atua com ouvinte e transcreve informações recebidas 

pelo docente em sala de aula, desta forma, a estratégia de ensino mencionada 

visa favorecer uma aprendizagem prévia do alunado, mudando os paradigmas 

presenciais e dinamizando a configuração de aprender. Entretanto, o aluno 

tendo acesso previamente ao conteúdo, o qual pode ser impresso ou on-line, 

apropria-se do conhecimento que será abordado e discutido no âmbito escolar, 

com isso, sobre essa expectativa o docente promove um ambiente mais 

dinâmico e interativo, pois estimula a realização de debates e discussões, onde 

o aluno de forma espontânea contribui com suas colocações, já 

fundamentadas, para o enriquecimento da aprendizagem, além de favorecer as 

relações interpessoais entre os presentes.  

Scheneiders (2018) reforça que o método flipped classroom, tem como 

principal característica dissociar a mentalidade de que a aprendizagem deve 

ser construída apenas em sala de aula e visa, também, a autonomia e 

protagonismo do aprendiz. Enfatizam que o professor, neste método, deve ser 

o provedor e facilitador da aprendizagem, ou seja, deve consolidar 

oportunidades claras de aprendizado, frisando que nesta dinâmica o estudante 

deve ter iniciativa e autonomia, efetivando assim seu “autodesenvolvimento” e 

“realização pessoal”, aspectos esses que confirmam e trazem solidez para o 

papel que a escola sempre se colocou a desenvolver, que é a formação de 

”cidadãos conscientes de suas responsabilidades”.(SCHENEIDERS, 2018, p. 

4) 
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 Para Pavanelo e Lima (2017), a metodologia vem sendo adotada por 

várias instituições de ensino internacionais de renome, contudo sugere uma 

renovação metodológica dos conteúdos, de modo que, o alunado estude a 

matéria a ser trabalhada antes do encontro presencial, a partir de vídeos de 

curta duração, textos, simulações, dentre outros recursos. Já em sala de aula, 

o professor mediador irá desenvolver o assunto mais profundamente com a 

utilização de situações problemas, estudos de casos ou outros tipos de 

atividades, além utilizar este momento para estimular o trabalho coletivo e para 

realizar esclarecimento de dúvidas, tornando este espaço mais proativo.  

Valente (2014) destaca que a sala invertida, de acordo com o relatório 

Flipped Classroom Field Guide (2014), segue algumas regras estabelecidas 

para o desenvolvimento satisfatório da metodologia, sendo elas: 

1) as atividades em sala de aula envolvem uma quantidade 
significativa de questionamento, resolução de problemas e de outras 
atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a recuperar, 
aplicar e ampliar o material aprendido on-line; 2) Os alunos recebem 
feedback imediatamente após a realização das atividades 
presenciais; 3) Os alunos são incentivados a participar das atividades 
on-line e das presenciais, sendo que elas são computadas na 
avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota; 4) tanto o material a 
ser utilizado on-line quanto os ambientes de aprendizagem em sala 
de aula são altamente estruturados e bem planejados. (VALENTE, 
2014, p.8) 

 Portanto, Valente (2014) reforça que a abordagem pedagógica acima 

mencionada, foi implementada por seus pioneiros, diante da necessidade 

observada ao formato educacional tradicional, que não prioriza todos estilo de 

aprendizagem demonstrada por alguns alunos. 

Conforme Espindôla (2018, p.3): 

A ideia é que o aluno absorva o conteúdo através do meio virtual e ao 
chegar na sala presencial ele já esteja ciente do assunto a ser 
desenvolvido. Dessa forma, a sala de aula presencial se torna o local 
de interação professor-aluno, para sanar dúvidas e construir 
atividades em grupo, por exemplo. Neste caso, os alunos que antes 
realizavam todo o processo de consumo de conteúdos dentro da sala 
de aula, agora começam a fazê-lo dentro de suas casas ou em 
qualquer outro lugar que tenha acesso à Internet por intermédio do 
ensino online. E só posteriormente executam esse conhecimento na 
sala de aula. 

Nesse sentido, percebe-se que a sala de aula invertida pode ser 

compreendida como uma técnica educacional que consiste em duas partes: 
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atividades de aprendizagem interativas em grupo em sala de aula e orientação 

individual baseada em computador fora da sala de aula. Tal definição serve 

como base para destacar uma característica marcante da Sala de Aula 

Invertida para Bishop e Verleger (2013), não usar o tempo em sala para 

ministrar aulas expositivas. 

Prensky (2010 apud CORCINI; SANTOS; MOSER, 2017, p. 250) afirma 

que a Sala de Aula Invertida se processa seguindo quatro princípios, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1. Princípios da sala invertida 

 
Fonte: CORCINI; SANTOS; MOSER (2017, p. 250) 

De uma forma simples, como bem explica Bergmann e Sams (2015, p. 

11), “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”. Perante todas estas afirmativas, observamos que existem 

diferentes plataformas de educação a distância que podem ser utilizadas como 

ambientes virtuais de aprendizagem que contribuem para a inserção da Sala 

de Aula Invertida como Metodologia Ativa. São ferramentas que ajudam a 

aprimorar a formação do estudante e a flexibilidade pedagógica, além de 

enriquecer o processo de comunicação (ALMEIDA e TELES, 2018). 

Quanto às estratégias de ensino, Valente (2014) afirma que muitos 

docentes utilizam meios com alguma semelhança com a sala de aula invertida. 

Para Valente (2014), os aspectos fundamentais da implantação da sala de aula 

PROFESSOR ALUNO 

Não fala, pergunta. Não toma notas, procura, acha. 

Sugere tópicos e instrumentos Pesquisa e encontra soluções 

Aprende tecnologia com os alunos 
Aprende sobre qualidade e rigor com 

professor. 

Avalia soluções respostas e soluções 
dos alunos examinando a qualidade o 

rigor; contextualização. 

. Refina e melhora as respostas, 
adicionando rigor, contexto e 

qualidade. 
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invertida configuram-se com a produção de material para que o aluno trabalhe 

on-line e para que o planejamento das atividades, sejam realizadas na sala de 

aula presencial. 

No que diz respeito aos materiais on-line, como grande contingente das 

estratégias são a utilização de vídeos que o professor grava a partir de aulas 

presenciais ou que grava usando algum software apropriado.  Os vídeos das 

aulas devem ter coerência quanto o número de vídeos e o tamanho dos vídeos. 

A ideia não é substituir a aula presencial por vídeos, uma vez que os alunos 

reclamam do fato de a aula expositiva não ser empolgante e essa mesma aula 

transformada em vídeo ser mais entediante ainda. 

Cabe ressaltar que o docente pode se referir as TDIC como algo que 

oferece outros recursos a serem explorados pedagogicamente, como 

animações, simulações ou mesmo o uso de laboratórios virtuais a fim de que o 

aluno pode acessar e complementar as leituras ou mesmo os vídeos mais 

pontuais que ele assiste. De acordo com Almeida e Valente (2011), o propósito 

é integrar as TDIC nas atividades curriculares a fim de que o professor possa 

saber o que o aluno assimilou o estudo disponibilizado na internet, uma vez 

que praticamente todas as soluções de sala de aula invertida sugerem que o 

estudante realize um teste, elaborado na própria plataforma on-line, de modo 

que possa avaliar sua aprendizagem. Em relação aos resultados dessa 

avaliação, quando registrados na plataforma, propiciam ao professor acessá-

los e assim dessa forma conhecer quais foram os pontos críticos do material 

estudado e que devem ser retomados em sala de aula. 

Entretanto, cabe enfatizar que a metodologia de sala invertida, também, 

enfrenta barreiras que proporcionam circunstâncias negativas em prol dos 

resultados positivos de grande abrangência do método.  Para Júnior, Souza e 

Santos (2018) enfatizam que, para que a aprendizagem seja realizada de 

forma significativa, faz-se necessário, o engajamento dos alunos na 

compreensão do desenvolvimento da técnica. Porém o que se observa que em 

virtude dos educandos estarem inseridos em um meio tradicional de 

aprendizagem, onde, os conteúdos ministrados são apenas mencionados, sem 

criar vínculos relacionados ao cotidiano vivenciados pelos eles, dificulta o 

entendimento e um bom aproveitamento da referida metodologia. Outro ponto 

também analisado foi o fato, dos discentes demonstrarem certa preocupação 
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com o aumento da carga horária de estudo, por conta da introdução de vídeos 

aulas, as quais precisam apropriar-se com antecedência, para que tal 

informação seja utilizada nas aulas presenciais. No entanto outro desafio 

salientado pelos autores são os aspectos colaborativos não observado em 

todos os estudantes, o que faz com que os momentos desenvolvidos, de modo 

grupal, não sejam desenvolvidos em sua totalidade, já que a aprendizagem não 

será satisfatória para todos. 
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4 METODOLOGIA 

 Para a efetivação dessa pesquisa, faz-se necessário conceituar o 

processo. De acordo com Campos (2004), o processo de realização de uma 

pesquisa de cunho científico é realizado em várias etapas que podem 

apresentar obstáculos na sua execução. Esses entraves geralmente estão 

atrelados ao desconhecimento e não familiaridade com as técnicas e métodos 

escolhidos. O pesquisador, ao coletar os dados, de forma não adequada pode 

comprometer o universo pesquisado. Esta fase de análise dos elementos é 

considerada essencial e o pesquisador deve reservar devida atenção e cuidado 

em sua realização. 

O lócus da pesquisa foi uma Escola do Ensino Fundamental de Médio 

do sistema particular de ensino, na região sudeste do Estado do Pará, 

localizada no Município de Canaã dos Carajás-PA. A referida escola possui 

atualmente 1999 alunos distribuídos nos níveis de Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Em se tratando do contexto, esta pesquisa se desenvolveu no ambiente da 

educação básica, mais precisamente com os alunos do 1º ano do ensino 

médio, dos quais o autor deste trabalho é professor regente. A escola possui 

144 alunos matriculados, no entanto, nesta pesquisa foi selecionada a turma do 

1º ano – A, que apresenta um número de 40 alunos, com idade entre 13 e 15 

anos. O critério de seleção dos participantes envolveu a turma que estava com 

o assunto Fermentação, para ser ministrado no período de aplicação da SAI. 

  A maioria dos alunos participantes foi solícita, pois fizeram as atividades 

e conseguiram alcançar a pontuação desejada. Uma pequena parte deles, em 

torno de... sentiram dificuldades, entretanto, durante o desenvolvimento do 

processo conseguiram socializar seus anseios e dificuldades. Ao final podemos 

observar uma turma contente com a qualidade do desempenho para realizar as 

atividades 
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4.1 PRODUÇÃO 

A construção do Modelo de Ensino de Fermentação por meio da Sala de 

Aula Invertida abrange: 

4.1.1 Levantamento de conhecimentos prévios sobre o tópico 

fermentação; 

4.1.2 A montagem de três vídeo aulas; 

4.1.3 A especificação técnica para a montagem das vídeo aulas; 

▪ Tempo aproximado de 8(oito) minutos cada vídeo aula 

▪ Vídeo aulas gravadas no próprio estúdio da escola, ou 

particular, ou retirada do youtuber; 

▪ Utilização de câmera com resolução mínima de 720 P. 

▪ Microfone de lapela ou de celular. 

▪ Quadro Branco. 

▪ Utilização do Chroma Key (Gerar fundo infinito quando 

necessário) 

▪ Programa de edição de vídeos Sony Vegas 

▪ Computador com no mínimo:  

• placa-mãe 760G com suporte a USB 3.0 

• 2x4GB de memória RAM 

• SSD 120GB para o sistema operacional e arquivos 

em trabalho 

• HD de 500GB ou 1TB para armazenamento 

• Placa de vídeo R7 360 ou GTX 750 

• Vídeo aulas de Fermentação gravadas envolvendo 

conhecimento teórico e o emprego do processo no 

cotidiano do aluno. 

 

4.1.4 A sequência das vídeoaulas 

• As vídeoaulas para o Modelo de Ensino de Fermentação 

por meio de Sala de Aula Invertida serão gravadas e 

liberadas no youtuber seguindo a sequência a abaixo: 

1º - FERMENTAÇÃO ALCOOLICA,  

2º - FERMENTAÇÃO ACÉTICA 



41 

3º - FERMENTAÇÃO LÁCTICA. 

 

Cabe ressaltar que é essencial a exposição nessa sequência, para que 

as vídeoaulas trabalhadas estejam relacionadas com a realidade dos alunos e 

dos grupos de forte presença social, como pais, vizinhos, amigos, que têm 

grande influência na formação de opiniões destes educandos, pois iniciando o 

contato dos alunos pela FERMENTAÇÃO ALCOOLICA torna-se mais fácil 

correlacionar o assunto e as abordagens químicas do mesmo com o cotidiano 

do sujeito, como por exemplo, o envolvimento dessa fermentação na produção 

de alimento e bebidas alcoólicas.  

Logo em seguida, a abordagem da FERMENTAÇÃO ACÉTICA é 

aconselhável por ser apenas uma variação da fermentação alcoólica e por fim 

a abordagem à FERMENTAÇÃO LACTICA torna-se mais facilitada já que a 

base da reação foi trabalhada a partir de vídeos aulas anteriores. Cabe 

ressaltar que a sequência das vídeosaulas foram definidas baseando-se no 

desenvolvimento de três momentos pedagógicos que, segundo Delizoicov, 

Angotti e Pernanbuco (2002), são: problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. 

 Em sala de aula o professor, que não é mais o detentor do 

conhecimento e sim o mediador, orienta e guia. Enquanto os estudantes são os 

aprendizes ativos reais de todo o processo. Havendo nesse momento a 

aplicação de atividades impressas exemplificando situações problemas, que 

envolvem fermentação, a serem solucionadas pelos alunos. 

 

4. 2 INVESTIGAÇÃO 

Apesar da noção de metodologia seja atrelada ao método, ambos não 

são o mesmo. Pode compreender que o método sugere um meio a ser 

escolhido e a metodologia, no nosso entendimento, significa organização 

racional da investigação, e está relacionada à lógica interna da investigação, 

aos passos e aos meios pelos quais o caminho seria percorrido na construção 

do conhecimento. Então, faz-se necessário expor a forma como o produto 

deste TCM irá auxiliar os docentes que optarem por essa metodologia para 

explorar conteúdos em suas aulas. 
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4.2.1 Apresentação da Metodologia Ativa Sala de Aula Invertida aos 

docentes e discentes envolvidos 

Com o intuito de esclarecer a metodologia e orientar os professores 

como devem proceder para obter um maior rendimento com o desenvolvimento 

da sala de aula invertida. 

4.2.2 Disponibilização das videoaulas na plataforma digital da escola ou 

diretamente no youtuber 

4.2.3 Especificação do tempo de disponibilização da videoaula por tempo 

determinado  

Isso ocorreu em vista dos alunos envolvidos possam acessar na hora que 

desejarem, e quantas vezes quiserem. Mas com um tempo pré-definido 

para estimular a participação. 

4.2.4 Especificação de como ocorrerá a mediação em sala de aula do 

projeto sala de aula invertida no tópico Fermentação. 

 

4.2.5 Coleta de dados 

A coleta de dados realizou-se por fichas de avaliação do desempenho 

dos alunos, que correspondeu a aplicação de atividades impressas, após a 

abordagem de cada videoaula pelo professor, contendo cinco questões 

exemplificando situações problemas que envolvem fermentação a serem 

solucionadas pelos mesmos. Além da aplicação de um questionário contendo 

perguntas, em que o sujeito opina sobre a metodologia aplicada para o Ensino 

de Fermentação, avaliando a partir da visão do aluno única e exclusivamente a 

metodologia. 

A análise dos dados serviu como base para a elaboração de uma 

cartilha que constituiu um Modelo de Ensino de Fermentação por meio de Sala 

de Aula Invertida para professores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir, serão apresentados resultados estáticos referentes ao 

desenvolvimento da aplicação do método da Sala Invertida com a turma do 1º 

ano do ensino médio. Neste primeiro momento, serão descritos e analisados os 

percentuais adquiridos a partir do porte de aparelhos tecnológicos, relatado 

pelos educandos. 

 Ao analisar os dados obtidos da pergunta 1- você possui algum tipo de 

aparelho tecnológico? Pode-se observar constatar que todos os alunos 

participantes da pesquisa (40-ponto de vista dentro de uma socialização 100%) 

admitem possuir algum tipo de aparelho tecnológico. Nos dias atuais os meios 

tecnológicos vêm ganhando uma proporção, jamais vista dentro e fora das 

salas de aula, sendo notório, que esses artefatos se tornaram uma ferramenta 

muito útil para da sociedade contemporânea, que vive conectada e que recebe 

informação em altíssima velocidade. 

 Oliveira e Moura (2015) afirmam que as mudanças ocorridas ao longo 

dos tempos dentro da sociedade, alcançaram, também, as salas de aula, pois a 

Educação veio alcançando transformações significativas frente à introdução 

dos meios tecnológicos como ferramenta educacional, os quais possibilitaram 

que os estudantes pudessem receber uma gama de informações, de forma, 

descontrolada e em alta velocidade. Tais autores enfatizam que atualmente a 

utilização desses artefatos em sala de aula é cada vez mais necessária, uma 

vez que acaba tornando as aulas mais atrativas e dinamizadas. Entretanto, é 

inegável que muitos os profissionais ainda necessitam de domínio desses 

dispositivos, para que tais instrumentos possam fazer sentido na dinâmica da 

aula e dentro do seu planejamento, evitando que os alunos venham a confundir 

a utilização dos meios tecnológicos com apenas uma forma de entretenimento 

ou de passar o tempo. Ressaltam que cabe ao professor orientá-los, de que, o 

emprego desses recursos traz benefícios importantes, já que a internet traz 

informações diversificadas, as quais podem auxiliar consideravelmente na 

ampliação da aprendizagem e da dinamização da sala de aula.  

A segunda pergunta feita aos participantes da pesquisa (você tem 

acesso à internet?), mostra que 100% dos entrevistados garantem ter acesso a 

internet, sendo evidente que no levantamento dos dados, o aspecto NÃO, 
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também analisado, não foi pontuado pelos mesmos, evidenciando e firmando o 

grande índice de envolvimento dos educandos com utilização da internet para 

diferentes atividades. 

Garcia (2010) diz que a internet, em uma visão geral, é um meio 

consolidado de crescimento e construção do conhecimento, uma vez que as 

informações podem ser compartilhadas de maneira interativa, “não levando em 

consideração as distancias físicas e temporais”. Relata que a magnificência 

que é atribuída à rede de computadores não se restringe apenas em estreitar 

relações entre pessoas, mas romper as barreiras impostas pelos muros da sala 

de aula, possibilitando que alunos e docentes possam apreciar realidades 

distintas, culturas distantes, além de promover um intercâmbio e aprendizado 

colaborativo.  

Em consonância Oliveira e Pereira (2017), destacam que a Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC), vem provocando transformações incisivas 

em relação à utilização das mídias e outros recursos áudio visuais, para atrair a 

atenção de estudantes que estão cada vez mais conectados, pois os meios 

tradicionais de ensinar, já não são mais suficientes, uma vez que não atendem 

à demanda do mundo globalizado. Contudo, o método arcaico, tão utilizado nas 

instituições de ensino, que sempre privilegiaram a transmissão do 

conhecimento centralizado no professor, hoje não são bem vistos, já que não 

promovem um conhecimento satisfatório, ou seja, o aprendiz apenas 

transcrever conhecimento repassado pelo professor, sem ao menos entender 

ou dar sentido a aquele conteúdo. Todavia, esse tipo de comportamento era 

viável em períodos onde a busca de informações era algo restrito e difícil. 

Todavia, o que vem sendo observado é que o conhecimento não é algo que 

deve ser desenvolvido apenas nas salas de aula, mas pode-se aprender em 

qualquer lugar, a qualquer hora e com diferentes pessoas e linguagens, 

benefícios que são atribuídos à chegada da internet, como ferramenta 

educacional. 

O gráfico abaixo demonstra os valores estatísticos obtidos a partir da 

utilização da internet para fins educativos, mediante ao relato do alunado 

participante. 
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GRÁFICO 1: Utilização da internet como ferramenta de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2019 

  

 Os percentuais obtidos nesta representação gráfica foram de 63%, onde 

os entrevistados alegam que utilizam, de modo, assíduo a internet para a 

busca de subsídios que possam facilitar a aprendizagem. Porém para 29 % do 

público alvo, o emprego desse recurso é realizado em períodos esporádicos, 

onde a procura de informações carece de ser realizada para disciplinas ou 

matérias especificas ou que detenham maiores dificuldades na compreensão. 

Logo para 8% deste percentual, asseguram que não utilizam a rede para 

estudar, mas para outros fins.  

 Batistella; Vinicius (2019) destacam que a internet no Brasil nos últimos 

anos, vem ganhando grande destaque nos lares brasileiros, estimam que cerca 

de 64,7% da população está conectada. Enfatizam que no ano de 1993, foi 

realizada uma pesquisa sobre a utilização da internet, e mediante ao saldo 

positivo obtido na mesma, enfatizaram que os educandos e os docentes 

mencionaram que as transformações advindas com esse recurso são 

importantes, logo que proporcionou mudanças significativas na postura dos 

professores, os quais se tornaram mediadores de conhecimento, logo, para o 

aluno, o aumento expressivo da uso desta tecnologia, possibilitou que os 

sujeitos se tornassem mais independentes e autônomos na busca de 

documentos que pudessem contribuir, de forma, substancial na sua 

22; 63%3; 8%

10; 29%

Você costuma utilizar a internet para
estudar ou pesquisar?

Sim

Não

As vezes
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aprendizagem, passando de um mero ouvinte para o protagonista ativo deste 

processo de construção do conhecimento. 

 Em seguida, serão analisados os dados referentes os valores 

estatísticos obtidos, a partir da autonomia dos alunos no estudo sem 

supervisão.  

GRÁFICO 2: Estudo sem supervisão. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

 Na leitura dos dados estatísticos na representação gráfica, pode-se 

observar que 80% dos alunos, respondentes do questionário afirmam não 

necessitar de supervisão ou orientação do docente para executar suas tarefas, 

aspecto relevante e positivo para o desenvolvimento da metodologia. Logo, 

para 17%, em momentos circunstanciais, que necessitem de maiores 

esclarecimentos do docente para que as tarefas sejam executadas de maneira 

apropriada, já para 3%, asseguram que só conseguem estudar mediante a 

supervisão do profissional.  

 Berbel (2011) diz que a complexidade da vida, nos mais diferentes 

setores, tem exigido cada vez mais o aprimoramento e desenvolvimento 

habilidades humana, que implicam no engajamento das pessoas para questões 

do seu cotidiano. Desta forma, as práticas das metodologias ativas, promovem 

a motivação autônoma o que acaba favorecendo o fortalecimento da percepção 



47 

do próprio aluno em relação a esses aspectos diários. Berbel (2011) enfatiza 

que quando o educando é tirado da sua zona de conforto, onde lhes são 

apresentadas situações problemas, os indivíduos carecem de buscar caminhos 

para a resolução de forma criativa do problema, onde, o envolvimento na 

atividade acaba por contribuir consideravelmente para um comportamento 

diferenciado deste estudante, onde haja o “(...) envolvimento pessoal, baixa 

pressão e alta flexibilidade em sua execução, e percepção de liberdade 

psicológica e de escolha (...)” (BERBEL, 2011, p 29). 

Os dados estáticos salientados no gráfico abaixo trazem em seu teor 

valores que demonstram a porcentagem de alunos que conseguem ou não se 

apropriar do conhecimento/conteúdo, de forma, prévia.   

GRÁFICO 3: Conhecimento prévio. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

  

Os resultados mostram que a maioria dos respondentes, cerca de 80% 

do quantitativo estatístico obtido, afirma não estuda previamente o conteúdo, 

dados alarmantes, pois evidência que os discentes ainda possuem uma 

mentalidade de que esta abordagem inicial deve ser feita pelo professor, e 

acabam eximindo-se desta interação entre professor-conhecimento-aluno. Já 

para 3% do percentual admitem que realizam a apropriação do conteúdo de 

forma antecipada. Porém para 17% destes dados, asseguram que só estudam 
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previamente em casos extraordinário, como relata os seguintes alunos: 

“Apenas em história, outras matérias não”. Aluno X. “Apenas costumo ler, mas 

sem aprofundar”. Aluno R. 

Corbari (2005) enfatiza que o conhecimento antecipado do conteúdo 

feito pelo aluno é imprescindível para a aprendizagem do mesmo, uma vez que 

vai encontrando significados nos preceitos ali adquiridos, sendo importante 

destacar que permitir que este sujeito consiga ter subsídios relevantes e que 

possam ser utilizados pelo docente em sala de aula. Mediante a este 

conhecimento previamente estabelecido pelo aprendiz, o profissional da 

educação pode criar meios de instigar e estabelecer uma interação entre os 

presentes, favorecendo exposição de suas ideias em discussões, levando-o a 

uma aprendizagem expressiva, consolidada e significava. Adverte que, para 

que o estudo tenha um impacto positivo na construção do conhecimento, o 

professor deve aproximar o conteúdo ministrado à realidade vivenciada pelo 

educando, para que desta forma, o ensinamento possa fazer sentido na visão 

deste, com isso o educador estará contribuindo para a formação individual e 

social deste ser. 

 Reis (2018) destaca que a partir do conhecimento prévio obtido pelo 

aluno, ao socializarem as informações obtidas neste estudo, podem sanar as 

dificuldades de compreensão, além de contribuírem positivamente e 

criticamente para uma aula mais dinâmica e construtivista. Ressalta que neste 

mecanismo, o docente encontrasse como um mediador, articulando formas de 

o estudante obter o conhecimento consolidado, considerando o processo de 

ensino-aprendizagem altamente expressivo, eliminando a ideia de que a 

aprendizagem deve ser apenas atrelada ao professor, e que o estudante não 

pode ser inserido nesta dinâmica como progenitor de suas próprias 

informações e preceitos.  

 A representação gráfica abaixo demonstra valores estáticos obtidos a 

partir do ponto de vista dos alunos de acordo com o conhecimento prévio do 

conteúdo a ser ministrado pelo docente. 
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GRÁFICO 4: Posicionamento crítico. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 No gráfico acima, pode-se observar que 91% dos indivíduos 

participantes admitem realizar leitura ou a visualização do material 

disponibilizado, para que possam estabelecer o conhecimento prévio do 

instrumento de estudo. Contudo para 3% deste levantamento de dados 

afirmam que não costumam tomar noção do material antecipadamente. Já para 

3% deste percentual analisado, os alunos asseguram que, às vezes, realizam a 

verificação de conteúdo antes da socialização, qual será desenvolvida em 

momentos presenciais. Porém para 3% dos entrevistados, não opinaram em 

relação a procedimento metodológico abordado.  

 Alegro (2008) aponta que a apropriação prévia do material 

disponibilizado para o aluno é determinante para a sua aprendizagem, uma vez 

que a “reinterpretação” dos preceitos ali observados, produz uma expressa 

modificação na estrutura cognitiva, configurando-se em uma potencial 

aprendizagem, ou seja, a partir do domínio deste material, o educando terá 

condições claras de interagir e integrar seu ponto de vista dentro de uma 

socialização, além de se contrapor as verdades absolutas. Por outro lado, 

aquele que não tem essa assimilação antecipada, não conseguem contribuir 

nas discussões, por ter ausência de elementos que possam associar aos 

conceitos trabalhados.  
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Contudo, os percentuais obtidos da pergunta posterior, traz em seu teor 

ponderações atribuídas pelos alunos ao nível de relevância do método sala 

invertida para uma aprendizagem significativa. 

 A pergunta número 7 do questionário aplicado diz o seguinte – Você 

considera que o método de sala de aula invertida é relevante para a sua 

aprendizagem? - o item SIM obteve percentuais expressivos, de 100%, onde 

se caracteriza a boa aceitação do método da sala invertida por parte dos 

alunos. 

 Souza e Duarte (2016-2017) apontam que a educação habitual por 

muitos anos foi capaz de habilitar profissionais da educação para o exercício 

de sua profissão, porém o que se têm observado, que mediante as grandes 

mudanças no cenário global, onde a sociedade requer deste indivíduo a 

capacidade de diferenciar-se, desafiando este sujeito a se reinventar para 

possibilitar ao aluno, habilidade inerentes ao que pode ser encontrado apenas 

nos livros, mas que este especialista consiga desenvolver no aluno a destreza 

de instigar, solucionar problemas e criticar as ”verdades absolutas”, pois o 

papel do docente é preparar os indivíduos para a vida. Desta forma, o método 

da sala invertida, traz em suas premissas uma forma de promover novas 

competências ao aluno, uma vez que a metodologia visa estimular a interação 

dentro de sala de aula, a aprendizagem colaborativa, à resolução de problema 

e principalmente à autonomia deste alunado, que passa de um simples ouvinte 

para um sujeito ativo dentro do processo de aprendizagem, característica que 

podem ser observadas nos seguintes relatos: “Sim, você se esforça mais” 

Aluno B, “Muito, tem muita eficiência” Aluno D, “Sim, pois acaba se tornando 

mais prático” Aluno F. 

 A seguir, o gráfico gerado irá representar dados referentes às 

informações obtidas mediante a coleta de elementos sobre o nível de 

aprendizagem adquirida pelos colegiais em relação ao método de sala 

invertida. 
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GRÁFICO 5: Nível de aprendizagem. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

Os resultados obtidos mostram que 97% dos alunos, acreditam que a 

metodologia abordada foi satisfatória para alcançar um índice de 

aprendizagem. Enfatizando que o procedimento desenvolvido nesta pesquisa, 

vem salientar as potencialidades dos alunos, visando a sua autonomia na 

busca de informações. Fato corroborado nos valores estatísticos expressivos 

deste gráfico. Já o aspecto Mais ou Menos alcança um percentual de 3%, onde 

a metodologia não apresentou fatores conclusivos e consolidados para os 

entrevistados. Entretanto, não foi evidenciado no percentual obtido o critério 

NÃO, dado relevante e positivo para esta pesquisa. 

Morán (2015) enfatiza que a concordata entre o meio virtual (atividades 

on-line) associada às atividades presenciais podem ser enriquecedoras e 

libertadoras, pois são personalistas e possui uma linguagem acessível, 

facilitando a compreensão do conteúdo, caso contrário o momento presencial 

será utilizado para complementar a dinâmica, atribuindo a este período uma 

nova conotação que seria de interação, colaboração e esclarecimento de 

dúvidas que possam surgir. Enfatiza que se torna imprescindível para a 

metodologia, pois contempla a aprendizagem dos educandos sob todos os 

aspectos, uma vez que a partir de tal dinâmica exigem deste indivíduo um novo 

tipo de conduta frente às novas tendências.  
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Morán (2015) afirma que a método Blended traz em seus fundamentos 

semelhanças do que acontece nas redes sociais, tão utilizadas pela sociedade 

contemporânea e que faz parte do universo de sala de aula, onde reforça o 

comportamento interativo e natural dos alunos frente à leitura e compreensão 

imagens, ideias e a visualização de vídeos. Portanto a metodologia em 

questões apropria-se deste procedimento para obter resultados positivos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O gráfico a seguir, traz ponderação referente ao índice de proatividade 

percebida pelos educandos em relação à metodologia, de acordo com os 

diferentes momentos desenvolvidos.  

GRÁFICO 6:  Proatividade  

 

aboração do autor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

Nesta análise gráfica, pode-se observar que 74% dos alunos asseguram 

terem sidos proativos, ou seja, consideram satisfatório seu envolvimento nos 

momentos desenvolvidos ao longo da execução da metodologia. Porém, para 

17% deste percentual certificam que seu envolvimento na dinâmica não foi 

aceitável. Logo para 9% da taxa alcançada, não foram conclusivos em relação 

à proatividade nos momentos coletivos ou individuais, pois não expressaram 

claramente sua dificuldade em relação ao método, para que, desta forma, 

pudessem avaliar sua participação de maneira mais consolidada.  
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Morán (2015) ressalta que as metodologias necessitam obter objetivos 

claros e precisos, e que carecem de ser acompanhados, pois se almejam a 

proatividade, faz-se necessário envolver os alunos em atividades complexa e 

intrigantes que possam requerem deles a busca inerente de informações, que 

avaliem os resultados, e que tenham discernimento para a tomada decisão, 

dando suporte com materiais pedagógicos relevantes e que tragam solidez 

para a aprendizagem. Mas se buscam a criatividade deste sujeito, os 

professores devem fornecer chances claras de aprendizagem, para que os 

alunos consigam mostrar suas iniciativa, mediante as novas formas de 

construir seu próprio conhecimento. Salienta, também, que os desafios e as 

atividades contribuem significativamente para que o aprendiz alcance as 

competências esperadas, porém precisam ser norteados pelo professor, para 

que assim venham a compreender o processo estabelecendo conexões com o 

meio que o cerca, além de confrontar os conceitos ali evidenciados.  

Entretanto, no gráfico 6, foi observado que o aspecto proatividade 

mostrando 17% e 9%, demonstrou um percentual elevado de indivíduos que 

não obtiveram um comportamento esperado para a execução das tarefas 

estabelecidas. Nascimento (2017), afirma que alunos que se comportam de 

forma antagônica ao proativo, geralmente desenvolvem suas atividades de 

modo superficial e sem grande empenho, não colocam metas e nem traçam 

oportunidades claras para obter uma aprendizagem mais consolidada e 

substancialmente satisfatória, além de apresentarem dificuldades de se 

autoanalisarem, prezando por equiparar-se aos demais, o que pode acarretar 

uma autoavaliação negativa de si mesmo. 

A seguir o gráfico 7, traz em suas análises levantamento de 

informações, referente aos aspectos positivos percebidos pelos alunos, em 

relação à metodologia da sala invertida, evidenciando fatores que corroboraram 

para uma aprendizagem mais significativa. 
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GRÁFICO 7: Aspectos positivos 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

A seguir, no gráfico são apresentados os critérios mencionados pelos 

alunos no questionário, visando o aspecto positivo reconhecido por eles.  

Dentre os requisitos mais citados temos o fácil acesso ao vídeo que obteve 

uma média de 5 alunos enfatizando a relevância deste elemento, onde relatam 

que “Se você faltar uma aula ou não entender na sala pode assistir o vídeo na 

internet” Aluno H. Portanto o critério Acesso prévio ao conteúdo foi pontuado 

por 7 indivíduos que de acordo com o Aluno Y a melhor aprendizagem do 

estudo prévio, tornando-se a aula mais eficaz”. Já para o Aluno K ressalta que 

“melhor aproveitamento do tempo de aula”. Entretanto para 2 alunos a 

autonomia que o método da sala invertida traz em relação ao próprio sujeito é 

que não se faz necessário ter um custo adicional na contratação de 

profissionais que possam auxiliar na aprendizagem como relata o Aluno A 

“Pode estudar em casa, não precisa contratar um professor particular”.  Logo 

para 1 aluno não foi possível identificar na metodologia da sala intervertida 

aspectos que fossem plausíveis para serem mencionados. A autonomia foi 

mencionada por 1 aluno, como critério relevante dentro do método aplicado.  

No entanto, 5 alunos salientaram que o aspecto dinâmico é o importante 

para uma aprendizagem significativa, como pode ser evidenciado na seguinte 

descrição “é uma forma mais dinâmica de aprender e consegue acrescentar 
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conteúdo que não foi possível de serem concluídos em sala.” Aluno W. 

Contudo o requisito mais evidenciado pelos participantes da pesquisa foi à 

facilidade na aprendizagem, 14 alunos, mencionaram a relevância deste 

critério, pois a metodologia abordada nesta dissertação traz uma maior 

compreensão e entendimento dos assuntos a serem ministrados, favorecendo 

a aprendizagem de acordo com ritmo estabelecido pelo próprio estudante. 

Honório (2017) destaca que o método da sala invertida, não se restringe 

apenas a gravação e disponibilização de vídeos nas plataformas, mas é 

indiscutível que abre possiblidades para que os alunos possam ser 

responsáveis pela sua construção do saber e autonomia dentro do processo de 

aprendizagem. Reforça que a metodologia da sala invertida faz uma releitura 

da forma de aprender e de ensinar, diferente do que se desenvolve em uma 

sala de aula tradicional, pois a aula é pensada e desenvolvida para tornar o 

aluno o centro do processo, já que está sob sua responsabilidade assistir os 

vídeos, criar hipóteses coerentes ao conteúdo assistido e utilizar seu tempo em 

sala de aula, de forma, otimizada. A forma presencial do procedimento deve 

ser empregada para buscar auxilio do professor, que tem um novo papel nesta 

nova empreitada, de ajudar na compreensão do conceito; esclarecer as 

dúvidas e corrigir os erros, ou seja, dando suporte a esta formação cognitiva do 

aluno, e não mais transmitido conhecimento aleatório, os quais serão apenas 

memorizados e não compreendidos pelos educandos. 

 Valente (2014) considera que o método é bastante vantajoso se aplicado 

de forma correta, obedecendo às etapas serem cumpridas, onde o aluno deve 

obter a compreensão ao máximo do material instrucional disponibilizado pelo 

docente de forma impressa ou on-line, já os vídeos devem ficar disponíveis 

para o acesso do educando, o qual pode rever o conteúdo quantas vezes 

forem necessárias para a abrangência dos assuntos ali trabalhados. Para o 

autor o professor necessita investir em diferentes recursos para a montagem 

dos vídeos, como o objetivo de atrair a atenção do aluno e conseguir 

aprofundar o conhecimento. A partir de então se espera que o estudante tenha 

discernimento de suas dificuldades e possa utilizar o encontro presencial para 

esclarecer as dúvidas e reforçar preceito adquiridos, além de uma avaliar o que 

foi aprendido. 
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Entretanto, como qualquer outro processo de inovação, fatores 

negativos, também, são evidenciados. No gráfico a seguir, serão expostos os 

valores estáticos obtidos mediante aos aspectos de rejeição atribuídos pelos 

aprendizes ao longo do desenvolvimento do procedimento.  

 

Gráfico 8: Aspectos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

 

Entretanto os aspectos negativos corroborados pelos estudantes 

também são enfatizados nesta dissertação. Pode-se observar que 7 alunos não 

atribuíram pontos negativos ao método empregado relatando que não 

conseguiram identificar aspectos desfavoráveis ao mesmo. Porém outros 

critérios, foram mencionados pelos discentes, apresentando aspecto de 

descontentamento com a metodologia, sendo a dependência do vídeo 

enfatizada por 5 alunos, que apresentaram certo incomodo em relação ao item, 

já que o discente pode perder o interesse na sala de aula, como pode ser 

observado no seguinte relato: “que talvez o aluno fique preso e esteja 

pensando que por ver a vídeo aula não preste atenção na aula. ” Aluno X. 

O item apoio pedagógico foi pontuado por 2 alunos, que enfatizam que a 

técnica “ não possibilita tirar dúvidas e pode aumentar a evasão escolar” Aluno 
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que apresentaram preocupação com o desempenho do docente em relação as 

aulas presenciais, com pode ser notado no seguinte depoimento “o professor 

também tem que se dedicar as aulas em sala obtendo os mesmos resultados. ” 

Aluno E; “não só a vídeo aula ajuda, os professores devem revisar o assunto”. 

Aluno B. Já para 2 alunos não foi possível identificar pontos relevantes dentro 

da metodologia que pudessem servir de parâmetro para esta análise. Para 9 

aprendizes, o aspecto que implicou no descontentamento em relação a 

metodologia foi a pouca de interação, uma vez que parte da dinâmica é 

desenvolvida de forma individualizada, de acordo com o aluno T “alguns jovens 

aprendem mais com o professor presente”. Contudo, o quesito acesso à 

internet, foi destacado por 2 alunos, que enfatizaram que o método requer 

sempre a utilização da internet, caso contrário, não tem como desenvolver ou 

tomar conhecimento do conteúdo disponibilizado on-line, fato reforçado com o 

seguinte relato: “precisa da internet e de tempo” Aluno Y; “ Nem todo mundo 

tem acesso a esse método, o professor acha que só aquilo e basta”. Aluno P. 

No entanto os aspectos supracitados nesta representação gráfica 

enfatizaram que estes fatores agregaram, de alguma forma, dificuldades no 

transcorrer de todas as etapas de aplicação da metodologia. Contudo na 

avaliação dos educandos esses itens acima mencionados, fizeram com que o 

método em questão tomasse conhecimento dos pontos que ainda necessita ser 

aprimorados.  

Valente (2014) destaca alguns problemas evidenciados no 

desenvolvimento da metodologia da sala invertida, qual é extremamente 

dependente dos meios tecnológicos, o que pode acarretar fatores de 

desigualdade em relação a aprendizagem dos educandos, pois como foi 

enfatizado nos relatos acima citados,  a internet se torna o ponto chave para 

execução da dinâmica, caso contrário, aprendizes que não tiverem acesso, 

podem chegar a sala de aula e serem prejudicados por não apresentarem 

condições de interação, pois esta requer  preparação antecipada do sujeito.  

Portanto vale ressaltar que dentro do contexto de aprendizagem voltada 

ao protagonismo do aluno a sala invertida traz contribuições favoráveis e 

relevantes para o ensino de Biologia, uma vez que a ciência em questões tem 

sobre seus domínios o entendimento e interpretação sobre os fenômenos 
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naturais, os quais provocam incertezas sobre seu ponto de origem. Desta 

forma, o modelo de sala invertida busca favorecer uma dinâmica que possibilite 

ao aluno uma abrangência na construção do saber, promovendo a autonomia, 

estimulando a curiosidade, criando indagações e por fim culminando em 

respostas que possam satisfazer seus questionamentos e reflexões para a 

composição de um ponto de vista consolidado dos fatos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desta pesquisa, observamos que é possível tornar a sala de aula 

dinâmica e inovadora, com a utilização de metodologias ativas que podem ser 

aplicadas e desenvolvidas em ambientes distintos e atraentes, visando uma 

melhor qualidade na aprendizagem dos alunos. Porém, para que isso seja 

possível faz-se necessário que tanto a escola quanto os professores devem 

estar habilitados a orientar, de forma adequada, pois o foco principal de todo 

processo é envolver os alunos e permitir que  consigam desenvolver, de 

maneira, plena e com solidez o conhecimento, visando que seja também 

responsável pelo seu próprio aprendizado. 

 As metodologias ativas são propostas que possuem em seus 

fundamentos prezar pela autonomia do aluno, que diferente dos métodos 

arcaicos de aprendizagem, motivam o trabalho colaborativo, a busca por 

informações, a integração entre os indivíduos, a visão crítica, além da ligação 

entre a teoria e a prática. Portanto, comprovamos que a introdução e utilização 

desse procedimento, traz certa pluralidade ao referir-se aos ambientes dos 

quais esses artifícios podem ser aproveitados e desenvolvidos, sendo notórios 

os benéficos que são tão almejados pela espera educacional. Contudo, segue-

se afirmando a relevância das metodologias ativas para os professores, os 

quais têm-se engajados na busca de romper as barreiras impostas pela 

educação tradicional, tão enraizada nos âmbitos escolares.  

 Esta proposta investigativa envolve proposta de metodologia ativa com 

base na sala invertida, mostrando-se vantajosa, uma vez que proporciona 

resultados de ampliação do conhecimento significativos. De acordo com os 

resultados obtidos por esta pesquisa, observamos que muitos dos indivíduos 

participantes comprometeram-se de fato com dinâmica, apresentando pontos 

positivos e expressivos em sua aprendizagem, uma vez que mesmo, em algum 

momento, foram inseridos em um ensino clássico e sob o desconhecimento 

inicial da metodologia aplicada, puderam ser mais proativos e comprometidos 

na buscar e na apropriação do material disponibilizado pelo docente, nos 

momentos presenciais, compartilharam e esclarecerem pontos de dificuldades 

em relação ao conteúdo previamente visualizado por eles e desenvolveram 

questões referentes ao conteúdo abordado, a qual obteve um rendimento 
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satisfatório para esta pesquisa, portanto o aspecto positivo desta dinâmica foi 

otimizar,  a partir de então, o tempo em sala de aula. 

 Entretanto, é compreensível que a abordagem perpassa por aceitação 

por parte dos alunos, pois a prática habitual de aprendizagem, ou seja, aquela 

que centraliza conhecimento e que coloca o professor como detentor do 

conhecimento, ainda está presente na ideia de ensinamento dos alunos, por 

estarem inseridos em um conceito educacional que não motiva os aprendizes a 

pensarem de maneira profunda e embasada. Então, foram observadas 

algumas dificuldades em relação ao desenvolvimento desta metodologia, as 

quais estão relacionadas à responsabilidade de obter conhecimento prévio do 

material, o que favoreceu a não interação dos sujeitos no período presencial 

para a troca de informações e “feedback” com o docente, o acesso à internet e 

o fato da aquisição do conhecimento não ter sido atrelada ao professor, 

provocou certa incomodo em determinados alunos.  

 Ao longo do desenvolvimento da pesquisa constatamos a necessidade 

de ressignificar os métodos de aprendizagem tradicionais, os quais visam 

apenas à memorização e não a plena compreensão dos conceitos trabalhados, 

entretanto, cabe ao educador tornar o momento de aprendizagem altamente 

produtivo e potencialmente participativo para que assim a sala de aula possa 

alcançar configurações mais consolidadas na forma de aprender, logo este 

ambiente deve-se tornar interativo, onde todo período de permanência deste 

alunado deverá ser voltado para o esclarecimento de dúvidas, para orientá-los 

e apoiá-los no desenvolvimento do saber. 

 Contudo, vale ressaltar que a metodologia da sala invertida se mostra 

com um futuro promissor, já que utiliza tecnologias que apresentam grande 

influência e que fazem parte do mundo, no qual estão inseridos os alunos. 

Desta forma, os professores carecem de inovações na sala aula e seus 

métodos de ensinamento necessitam ser repensados, já que nos dias atuais, 

existe um grande apelo do meio acadêmico e da sociedade contemporânea, 

para que o âmbito educacional seja mais atraente, que possa proporcionar aos 

alunos um mundo cheio de potencialidades e pluralidades, além de 

oportunidades claras de aprendizagem, contribuindo, deste modo, para 

formação cognitiva e social deste indivíduo.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 

Questionário de perguntas semiabertas aplicadas aos alunos da turma de 

1º ano do Sistema de Ensino Equipe. 

1- Você possui algum (ns) aparelho (s) tecnológicos? (Computador, 

tablete, celular ou outros). 

2- Você tem acesso à internet? 

3- Você costuma utilizar a internet para estudar ou pesquisar? 

4- Você consegue estudar sem supervisão ou orientação do docente? 

5- Você costuma estudar o conteúdo antes dele ser trabalhado pelo 

professor? 

6- Você mediante a um estudo prévio, consegue construir seu ponto 

de vista e fazer colocações sobre o conteúdo em discussões e 

debates? 

7- Você considera que o método de sala invertida é relevante para a 

sua aprendizagem? 

8- Você conseguiu aprender com a metodologia de sala invertida? 

9- Você foi proativo nos momentos individuais e coletivos? 

10- Cite pontos positivos sobre o método da sala invertida. 

11-Cite pontos negativos sobre o método da sala invertida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

APÊNDICE B – PRODUTO EDUCACIONAL 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

SALA DE AULA INVERTIDA: ORIENTAÇÕES PARA PROFESSORES 

 

 

JACKSON LUIZ DE LIMA PINHEIRO 

 

 

 

 

BELÉM – PA 

2020 



68 

 

SALA DE AULA INVERTIDA: ORIENTAÇÕES PARA PROFESSORES 

 

 

 

 

Produto Educacional do Mestrado Profissional 
Ensino de Biologia da Universidade Federal do 
Pará como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Ensino de Biologia. 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Jackson Costa 
Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM – PA 

2020 

 



69 

SUMÁRIO 

 

1  APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 04 

2 SALA DE AULA INVERTIDA ................................................................................ 05      

3 PRODUÇÃO DO MODELO ................................................................................... 12 

3.1 LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE O 

ASSUNTO ABORDADO ........................................................................................... 12 

3.2 A MONTAGEM DE  TRÊS VÍDEO AULAS ......................................................... 12 

3.3 A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A MONTAGEM DAS VÍDEO 

AULAS....... ............................................................................................................... 12 

4 EXPERIÊNCIA DE VALIDAÇÃO ........................................................................... 14 

4.1 APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA ATIVA SALA DE AULA 

INVERTIDA AOS DOCENTES E DISCENTES ENVOLVIDOS ................................ 14 

4.2 DISPONIBILIZAÇÃO DAS VÍDEOS AULAS NA PLATAFORMA 

DIGITAL DA ESCOLA DIRETAMENTE NO YOUTUBER ........................................ 14 

4.3 ESPECIFICAÇÃO DO TEMPO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA VÍDEO 

AULA POR TEMPO DETERMINADO ....................................................................... 14 

4.3 ESPECIFICAÇÃO COMO OCORRERÁ A MEDICAÇÃO EM SALA DE 

AULA DO PROJETO A SALA DE AULA INVERTIDA NO TÓPICO 

ESCOLHIDO ............................................................................................................. 14 

4.4 COLETA DE DADOS .......................................................................................... 14 

5 O PROCESSO COM OS ALUNOS ........................................................................ 15 

5.1 FASE 1: PLANEJAMENTO ................................................................................. 15 

5.1.1 Desenvolvimento do material didático ......................................................... 15 

5.1.2 Preparação dos alunos .................................................................................. 16 

5.2 IMPLEMENTAÇÃO ............................................................................................. 17 

5.3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ............................................................................ 17 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 18 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 19 

 



9 

 

1 APRESENTAÇÃO 

Sabemos que o ensino se caracteriza como um desafio para os 

professores da área, já que os alunos buscam preparação no ambiente escolar. 

O que se verifica, a aquisição do saber, por meio de memorização, de 

denominações e de conceitos e pela reprodução de regras e processos, como 

se a natureza e seus fenômenos fossem sempre repetitivos e idênticos. 

Nesse sentido, faz-se necessário o uso de metodologias que possam 

atrair os alunos por meio da inovação educacional, a fim de que estimularem os 

alunos a pensarem e produzirem novos conhecimentos, contextualizando e 

problematizando diante de sua realidade, significativas ações no campo dos 

estudos e pesquisas para o ensino de todas as áreas do ensino. 

Dentre essas propostas que visam esse salto qualitativo, podemos citar 

a prática de uma Sequência Didática (SD) com base na metodologia Sala 

Invertida em que essas relações estabelecidas servirão para a compreensão 

de seu valor educacional, bem como das mudanças e inserção de atividades 

que melhorem a aprendizagem dos educandos. O que caracteriza uma 

metodologia diferenciada, para melhorar a compreensão dos conteúdos, 

estimulando e motivando os alunos de forma desafiadora. Dessa maneira, 

como se perceberá ao longo desta cartilha, assumimos que o ensino e a 

aprendizagem devem se processar de forma a obter um maior sentido para a 

vida de nossos discentes. Para que assim possamos contemplar o verdadeiro 

sentido desse processo, haja vista que a escolha dos conteúdos, as tomadas 

de decisões e o tratamento necessários para tornar o referido processo viável 

em termos de construção de ambientes de ensino aprendizagem significativos 

são tarefas desafiadoras que o professor deve enfrentar na sua prática. 

Diante do que foi exposto, o presente trabalho é parte integrante do TCM  

intitulado “Modelo de Ensino de Fermentação por Sala de Aula Invertida” do 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) da Universidade 

Federal do Pará.  

Então, podemos afirmar que este Produto Educacional oferece aos 

professores um “Processo” que dá suporte à aprendizagem colaborativa na 



 

 

metodologia Sala de Aula Invertida. Então, denomina-se Sala de Aula Invertida, 

a metodologia que inverte o ciclo típico de aquisição de conteúdos e 

aplicações, de tal forma que os alunos tenham contato antecipado com o 

conhecimento necessário antes da aula presencial, em algum ambiente virtual 

de aprendizagem e, no encontro presencial, alunos e professores interagem de 

forma ativa para esclarecer, trabalhar e aplicar o conhecimento que foi 

construído no ambiente online (MUNHOZ, 2015). 

A efetivação do Processo para os fins da pesquisa proporcionaram 

várias considerações positivas, que culminaram na elaboração e 

disponibilização deste Produto Educacional para que outros professores, 

possam mudar sua prática pedagógica e atender a demanda dos alunos desta 

geração, chamados por Prensky (2001) de nativos digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 SALA DE AULA INVERTIDA 

De acordo com Scheneiders (2018), o comodismo de muitos 

profissionais da educação, em manter-se engessados e assumindo uma 

postura central de controle, reforça a ideia da incapacidade de provimento 

autônomo do saber por parte dos alunos. De modo que, esses docentes 

normalmente planejam suas aulas a fim de transmitir e não de estimular o 

conhecimento.  

Entretanto, Daher (2017) afirma que diante de um enfoque progressista, 

o saber deve ser desenvolvido num método de construção do conhecimento, 

de modo que o professor e o aluno necessitam atuar como sujeitos ativos e 

participativos do processo. Com relação ao professor, este exerce um papel 

importante nesta dinâmica, pois é o articulador, promovendo no âmbito da 

aprendizagem, a busca de subsídios para ampliação do saber, propiciando que 

o educando venha contestar e debater a veracidade dos fatos ali discutidos, 

provocando neste indivíduo uma visão crítica e um “diálogo democrático” entre 

todos os envolvidos neste procedimento.  

 Segundo Daher (2017) a relação entre os professores e alunos devem 

ser intensificadas, porém todos os esforços carecem de ser direcionados para 

uma aprendizagem mais efetivada e substancial do aluno, em que o professor 

não pode restringir essa a formação cognitiva, mas enquanto profissional deve 

entender que a sala de aula não é o limite, contudo carece está comprometido 

em preparar este alunado para a vida.  

A partir deste novo olhar, a educação necessita se reinventar e 

ressignificar o ato de aprender, surgindo como metodologia ativa a sala 

invertida, a qual está sendo disseminada por todo o Brasil, com uma proposta 

apropriada para ser trabalhada e que atende as necessidades de 

aprendizagem da sociedade contemporânea, em qualquer nível educacional.  

Como exemplo dessa transformação, consoante Bergmann e Sams 

(2016) muitos professores optaram por transformar suas práticas pedagógicas 

adotando a metodologia Sala de Aula Invertida para lecionar em todos os 

níveis de ensino, fundamental, médio e superior e em todas as áreas 



 

 

curriculares. Esses professores ao relatarem suas experiências com a 

metodologia tornam nítidas as diferenças quanto ao modelo tradicional que 

utilizavam.  

De acordo com Pavanelo e Lima (2017), tal discussão torna-se 

imprescindível para o momento atual, pois vários estudiosos da área defendem 

a inserção de um novo modelo de educação, que insira o aluno como sujeito 

ativo de seus próprios conhecimentos, em consonância com as tecnologias. É 

notório, que a sociedade atual possui grande influência desta inovação, é que 

habituou-se em estar conectado e em obter elementos em altíssima velocidade 

e trocar informações em tempo real. Com isso, a Educação não tem mais como 

se ausentar desta nova forma de conduzir o ensinamento, uma vez que o 

mundo virtual favorece uma aprendizagem mais dinâmica e cheia de 

potencialidades. 

No entanto, Scheneiders (2018) destaca que a metodologia de sala 

invertida consiste em inverter as ações, que são desenvolvidas pelo ensino 

tradicional, onde o aluno atua com ouvinte e transcreve informações recebidas 

pelo docente em sala de aula, desta forma, a estratégia de ensino mencionada 

visa favorecer uma aprendizagem prévia do alunado, mudando os paradigmas 

presenciais e dinamizando a configuração de aprender. Entretanto, o aluno 

tendo acesso previamente ao conteúdo, o qual pode ser impresso ou on-line, 

apropria-se do conhecimento que será abordado e discutido no âmbito escolar, 

com isso, sobre essa expectativa o docente promove um ambiente mais 

dinâmico e interativo, pois estimula a realização de debates e discussões, onde 

o aluno de forma espontânea contribui com suas colocações, já 

fundamentadas, para o enriquecimento da aprendizagem, além de favorecer as 

relações interpessoais entre os presentes.  

Scheneiders (2018) afirma que o método flipped classroom, tem como 

principal característica dissociar a mentalidade de que a aprendizagem deve 

ser construída apenas em sala de aula e visa, também, a autonomia e 

protagonismo do aprendiz. Neste método, o professore deve ser o provedor e 

facilitador da aprendizagem, ou seja, deve consolidar oportunidades claras de 

aprendizado, frisando que nesta dinâmica o alunos deve ter iniciativa e 



 

 

autonomia, efetivando assim seu “autodesenvolvimento” e “realização pessoal”, 

aspectos esses que confirmam e trazem solidez para o papel que a escola 

sempre se colocou a desenvolver, que é a formação de ”cidadãos conscientes 

de suas responsabilidades”. (SCHENEIDERS, 2018, p. 4) 

 Para Pavanelo e Lima (2017), a metodologia vem sendo adotada por 

várias instituições, contudo sugere uma renovação metodológica dos 

conteúdos, de modo que, o alunado estude a matéria a ser trabalhada antes do 

encontro presencial, a partir de vídeos de curta duração, textos, simulações, 

dentre outros recursos. Já em sala de aula, o professor mediador irá 

desenvolver o assunto mais profundamente com a utilização de situações 

problemas, estudos de casos ou outros tipos de atividades, além utilizar este 

momento para estimular o trabalho coletivo e para realizar esclarecimento de 

dúvidas, tornando este espaço mais proativo.  

Valente (2014) destaca que a sala invertida, de acordo com o relatório 

Flipped Classroom Field Guide (2014), segue algumas regras estabelecidas 

para o desenvolvimento satisfatório da metodologia, sendo elas: 

1) as atividades em sala de aula envolvem uma quantidade 
significativa de questionamento, resolução de problemas e de outras 
atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a recuperar, 
aplicar e ampliar o material aprendido on-line; 2) Os alunos recebem 
feedback imediatamente após a realização das atividades 
presenciais; 3) Os alunos são incentivados a participar das atividades 
on-line e das presenciais, sendo que elas são computadas na 
avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota; 4) tanto o material a 
ser utilizado on-line quanto os ambientes de aprendizagem em sala 
de aula são altamente estruturados e bem planejados. (VALENTE, 
2014, p.8) 

 Portanto, Valente (2014) reforça que a abordagem pedagógica acima 

mencionada, foi implementada por seus pioneiros, diante da necessidade 

observada ao formato educacional tradicional, que não priorizam todos os 

estilos de aprendizagem demonstrada por alguns alunos. 

Nesse sentido, percebemos que a sala de aula invertida pode ser 

compreendida como uma metodologia de ensino que consiste em dois 

momentos: atividades de aprendizagem interativas em grupo em sala de aula e 

orientação individual baseada em computador fora da sala de aula. Tal 



 

 

definição serve como base para destacar uma característica marcante da Sala 

de Aula Invertida para Bishop e Verleger (2013), não usar o tempo em sala 

para ministrar aulas expositivas. 

Prensky (2010 apud CORCINI; SANTOS; MOSER, 2017, p. 250) afirma 

que a Sala de Aula Invertida se processa seguindo quatro princípios, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1. Princípios da sala invertida 

Fonte: CORCINI; SANTOS; MOSER (2017, p. 250) 

De uma forma simples, como bem explica Bergmann e Sams (2015, p. 

11), “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”. Perante todas estas afirmativas, observamos que existem 

diferentes plataformas de educação a distância que podem ser utilizadas como 

ambientes virtuais de aprendizagem que contribuem para a inserção da Sala 

de Aula Invertida como Metodologia Ativa. São ferramentas que ajudam a 

aprimorar a formação do estudante e a flexibilidade pedagógica, além de 

enriquecer o processo de comunicação (ALMEIDA e TELES, 2018). 

PROFESSOR ALUNO 

Não fala, pergunta. Não toma notas, procura, acha. 

Sugere tópicos e instrumentos Pesquisa e encontra soluções 

Aprende tecnologia com os alunos 
Aprende sobre qualidade e rigor com 

professor. 

Avalia soluções respostas e soluções 

dos alunos examinando a qualidade o 

rigor; contextualização. 

. Refina e melhora as respostas, 

adicionando rigor, contexto e 

qualidade. 



 

 

Quanto às estratégias de ensino, Valente (2014) afirma que muitos 

docentes utilizam meios com alguma semelhança com a sala de aula invertida. 

Para Valente (2014), os aspectos fundamentais da implantação da sala de aula 

invertida configuram-se com a produção de material para que o aluno trabalhe 

on-line e para que o planejamento das atividades seja realizado na sala de aula 

presencial. 

No que diz respeito aos materiais on-line, como grande contingente das 

estratégias são a utilização de vídeos que o professor grava a partir de aulas 

presenciais ou que grava usando algum software apropriado.  Os vídeos das 

aulas devem ter coerência quanto o número de vídeos e o tamanho dos vídeos. 

A ideia não é substituir a aula presencial por vídeos, uma vez que os alunos 

reclamam do fato de a aula expositiva não ser empolgante e essa mesma aula 

transformada em vídeo ser mais entediante ainda. 

Cabe ressaltar que o docente pode se referir as TDIC como algo que 

oferece outros recursos a serem explorados pedagogicamente, como 

animações, simulações ou mesmo o uso de laboratórios virtuais a fim de que o 

aluno pode acessar e complementar as leituras ou mesmo os vídeos mais 

pontuais que ele assiste. De acordo com Almeida e Valente (2011), o propósito 

é integrar as TDIC nas atividades curriculares a fim de que o professor possa 

saber o que o aluno assimilou o estudo disponibilizado na internet, uma vez 

que praticamente todas as soluções de sala de aula invertida sugerem que o 

estudante realize um teste, elaborado na própria plataforma on-line, de modo 

que possa avaliar sua aprendizagem. Em relação aos resultados dessa 

avaliação, quando registrados na plataforma, propiciam ao professor acessá-

los e assim dessa forma conhecer quais foram os pontos críticos do material 

estudado e que devem ser retomados em sala de aula. 

O pesquisador, ao coletar os dados, de forma não adequada pode 

comprometer o universo pesquisado. Esta fase de análise dos elementos é 

considerada essencial e o pesquisador deve reservar devida atenção e cuidado 

em sua realização. Cabe ressaltar que das etapas observada é a pesquisa 

bibliográfica, a qual compõe uma das partes da investigação científica, tendo 



 

 

um papel de grande relevância na pesquisa, pois requer tempo, dedicação e 

atenção por parte do pesquisador.  

Para Markoni e Lakatos (2002), a pesquisa bibliográfica é um tipo de 

estudo em que se desenvolve todo seu embasamento por meio de pesquisas e 

materiais já elaborados, podendo esses, serem de diversas fontes como, por 

exemplo, livros, publicações e periódicos e impressos diversos. Ainda com 

embasamento no ensinamento dos autores, vale ressaltar que os livros são os 

acervos que melhor constituem as fontes bibliográficas, uma vez que tal fonte 

pode ser considerada como de corrente e de referência científica 

possibilitando, assim, rápida consulta e, consequentemente, sucinta captação 

de conhecimento. 

Portanto, faz-se necessário um conhecimento mais profundo no método 

e técnica a serem utilizados para a análise dos dados de maneira segura. Por 

conseguinte, com as análises em andamento, recomenda-se ao pesquisador 

ter um olhar atento a respeito do universo dos dados recolhidos. Desta 

maneira, um dos métodos de análise de dados qualitativo mais relevante é o de 

análise de conteúdos que visa a demanda dos sentidos do documento 

pesquisado. 

  Almeja-se, por fim, contribuir para que novos olhares sejam lançados 

sobre o assunto, no intuito máximo de poder mostrar as qualidades e os 

benefícios que compõem a construção de um Modelo de Ensino por meio do 

método Sala de Aula Invertida, não só para o professor, como também para o 

aluno e toda a instituição de ensino. Sendo assim, dividimos a Metodologia em 

etapas, que são: a produção do modelo, a experiência de validação e o 

processo com os alunos. 

 

 

 

 



 

 

3 PRODUÇÃO DO MODELO 

A construção do Modelo de Ensino por meio da Sala de Aula Invertida 

abrange: 

3.1 LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE O ASSUNTO 

ABORDADO; 

3.2 A MONTAGEM DE TRÊS VÍDEO AULAS; 

3.3 A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A MONTAGEM DAS VÍDEOS 

AULAS; 

▪ tempo aproximado de 8(oito) minutos cada vídeo aula 

▪ vídeo aulas gravadas no próprio estúdio da escola, ou 

particular, ou retirada do youtuber; 

▪ utilização de câmera com resolução mínima de 720 P. 

▪ microfone de lapela ou de celular. 

▪ quadro Branco. 

▪ utilização do Chroma Key (Gerar fundo infinito quando 

necessário) 

▪ programa de edição de vídeos Sony Vegas 

▪ computador com no mínimo :  

a) Placa-mãe 760G com suporte a USB 3.0 

b) 2x4GB de memória RAM 

c) SSD 120GB para o sistema operacional e arquivos 

em trabalho 

d) HD de 500GB ou 1TB para armazenamento 

e) Placa de vídeo R7 360 ou GTX 750 

f) Vídeo aulas gravadas com o conteúdo escolhido 

envolvendo conhecimento teórico e o emprego do 

processo no cotidiano do aluno 

g) A sequência das vídeos aulas 

h) Aos vídeos aulas para o Modelo de Ensino proposto 

por meio de Sala de Aula Invertida serão gravadas e 



 

 

liberadas no youtuber seguindo a sequência que o 

professor considerar necessário. 

i) A sequência das vídeoaulas 

j. As vídeoaulas para o Modelo de Ensino proposto por 

meio de Sala de Aula Invertida serão gravadas e 

liberadas no youtuber seguindo a sequência que o 

professor considerar necessário. 

Cabe ressaltar que é essencial a exposição nessa sequência, para que 

as vídeos aulas trabalhadas estejam relacionadas com a realidade dos 

educandos e dos grupos de forte presença social, como pais, vizinhos, amigos, 

que têm grande influência na formação de opiniões destes educandos, pois 

iniciando o contato dos alunos pelo conteúdo escolhido torna-se mais fácil 

correlacionar o assunto e as abordagens do mesmo com o cotidiano do sujeito.  

Logo em seguida, a abordagem do conteúdo torna-se mais facilitada já 

que a base desse foi trabalhada a partir de vídeos aulas anteriores. Cabe 

ressaltar que a sequência das vídeoaulas foram definidas baseando-se no 

desenvolvimento de três momentos pedagógicos que, segundo Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002), são: problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. 

 Em sala de aula o professor, não é mais o detentor do conhecimento e 

sim o mediador, orienta e guia. Enquanto os estudantes são os aprendizes 

ativos reais de todo o processo. Havendo nesse momento a aplicação de 

atividades impressas exemplificando situações problemas, que envolvem o 

conteúdo em voga, a serem solucionadas pelos alunos. 

 

 

 

 



 

 

4 EXPERIÊNCIA DE VALIDAÇÃO 

4.2 .APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA ATIVA SALA DE AULA 

INVERTIDA AOS DOCENTES E DISCENTES ENVOLVIDOS. 

Com o intuito de esclarecer a metodologia e orientar os professores como 

devem proceder para obter um maior rendimento com o desenvolvimento da 

sala de aula invertida. 

4.3 DISPONIBILIZAÇÃO DAS VÍDEOS AULAS NA PLATAFORMA DIGITAL DA 

ESCOLA OU DIRETAMENTE NO YOUTUBER 

Faz- se necessários às devidas orientações para o acesso dos vídeos. 

4.4 ESPECIFICAÇÃO DO TEMPO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA VÍDEO AULA 

POR TEMPO DETERMINADO  

 Isso ocorre em vista dos alunos envolvidos possam acessar na hora que 

desejarem, e quantas vezes quiserem. Mas com um tempo pré-definido para 

estimular a participação. 

4.5 ESPECIFICAÇÃO DE COMO OCORRERÁ A MEDIAÇÃO EM SALA DE 

AULA DO PROJETO SALA DE AULA INVERTIDA NO TÓPICO 

ESCOLHIDO 

A mediação é necessária para saber se existem alguns alunos com dúvidas 

tanto no processo da atividade ou no conteúdo trabalhado. 

4.6 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados realiza-se por fichas de avaliação do desempenho dos 

alunos, que correspondeu à aplicação de atividades impressas, após 

abordagem de cada vídeo aula pelo professor, contendo cinco questões 

exemplificando situações problemas que envolvem a temática escolhida a 

serem solucionadas por eles. Além da aplicação de um questionário contendo 



 

 

perguntas, em que o sujeito opina sobre a metodologia aplicada para o Ensino 

da área em questão, avaliando a partir da visão do aluno única e 

exclusivamente a metodologia. 

Cabe ressaltar que a análise dos dados serve como base para a 

elaboração de uma cartilha que constituiu um Modelo de Ensino em questão 

por meio de Sala de Aula Invertida para professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 O PROCESSO COM OS ALUNOS 

Neste capítulo, serão apresentadas e descritas todas as etapas do 

processo para a aplicação da Sala de Aula Invertida. Esse processo é composto 

por três fases: planejamento, implementação e avaliação do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: elaboração do autor, 2019. 

Cada fase será detalhada a seguir, apresentando seus objetivos e as 
instruções para executá-las.  

5.1 FASE 1: PLANEJAMENTO  

A primeira fase é muito relevante para o processo, uma vez que o 

objetivo geral é realizar a preparação de todos os elementos necessários para 

a implementação da metodologia, bem como dos atores envolvidos, nesse 

caso, os alunos. Para isso, é necessária a realização de duas tarefas: o 

desenvolvimento do material didático, que será disponibilizado online aos 

alunos (vídeos, listas de exercícios e etc.) e a preparação dos alunos para a 

implementação da metodologia. 



 

 

5.1.1 Desenvolvimento do material didático 

O planejamento do material didático constitui o desenvolvimento ou 

seleção do material que será disponibilizado aos alunos para os estudos 

prévios, ou seja, a escolha ou produção das vídeoaulas. Quando o professor 

opta por “inverter” sua sala de aula, esse pode utilizar vídeos produzidos por 

terceiros ou mesmo produzir os próprios vídeos. Ao optar por utilizar vídeos de 

terceiros, vale ressaltar que encontrar vídeos de qualidade e pertinentes ao 

conteúdo que será estudado, tarefa essa que se tornam cada vez mais fáceis 

com a explosão do Youtube e outros websites de compartilhamento 

(BERGMANN; SAMS, 2016). 

Caso a opção for gravar os próprios vídeos, o professor deve se atentar 

às instruções que serão retratadas, tais como: A escolha do conteúdo a ser 

estudado pelos alunos é a primeira etapa a ser realizada para a produção das 

vídeoaulas. Faz-se necessário verificar que a Sala de Aula Invertida é uma 

metodologia que pode ser aplicada a qualquer conteúdo ou disciplina. Depois 

de escolher do conteúdo, o professor deve planejar e estimar o número de 

semanas que serão necessárias para a conclusão do conteúdo, adequando a 

implementação da metodologia ao número de aulas semanais e à duração de 

cada aula. 

Considerando o término das instruções descritas acima, o professor já 

estará pronto para gravar as suas vídeo aulas. Segundo Bergmann e Sams 

(2016), a produção dos vídeos pode ser realizada em três fases: planejamento 

da aula, gravação do vídeo e divulgação do vídeo. No momento do 

planejamento das aulas, o docente deve estar ciente de qual tema irá abordar, 

qual o seu objetivo, o tempo estimado para a aula e os procedimentos para a 

realização dela. Portanto, para a efetivação da Fase 1 do Processo, o professor 

ainda deve preparar seus alunos para compreenderem a metodologia da Sala 

de Aula Invertida. 

 

 



 

 

5.1.2 Preparação dos alunos 

A preparação consiste em fazer com que os alunos compreendam 

alguns conceitos atrelados à metodologia da Sala de Aula Invertida, a fim de 

que se habituem como o processo irá ser desenvolvido, de tal forma que 

aprendam como utilizar suas ferramentas e suas funcionalidades. Como 

sugestão pode ser disponibilizado aos alunos um roteiro de como deveriam 

proceder, cabe ressaltar que eles devem ser orientados que podem assistir as 

aulas quantas vezes considerarem necessário. 

5.2 IMPLEMENTAÇÃO  

De acordo com Bergmann e Sams (2016), a principal e fundamental 

ação da Sala de Aula Invertida é gravar as aulas com antecedência e 

disponibilizar aos alunos a fim de que eles assistam aos vídeos como “dever de 

casa” e estudem previamente o conteúdo, de modo que na sala de aula 

presencial o professor se concentre em ajudá-los com os conceitos que não 

compreenderam. 

Quanto às observações do “momento online”, este será aquele voltado 

aos estudos prévios dos alunos. Neste momento o professor se tornará o 

coordenador no processo e, utilizando as ferramentas de coordenação, poderá 

controlar e fiscalizar a realização das atividades. 

O segundo momento da fase de implementação da metodologia é o 

momento presencial ou encontro presencial. De acordo com Koop, Ebbler e 

Restad (apud MUNHOZ, 2015), este momento se caracteriza com a interação 

dos professores de forma ativa para esclarecer as dúvidas dos alunos quanto 

ao conteúdo da vídeo aula e, por em prática os conhecimentos prévios. Cabe 

ao professor planejar uma atividade de modo que os alunos possam 

desenvolver, uma das vantagens desse instante é que o professor poderá se 

concentrar em dar assistência aos alunos que possuem maior dificuldade em 

aprender. 

 



 

 

5. 3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

A terceira fase se configura em avaliar o Processo proposto. Faz-se 

necessário atentar para o acompanhamento, a revisão e a manutenção do 

processo proposto e dessa forma criar critérios para verificar se ele foi efetivo 

nos resultados da aprendizagem, haja vista, planejar a avaliação do processo 

deve-se pensar em como ele será avaliado, quem fará a avaliação e quais 

foram os resultados finais da aprendizagem. 

A avaliação deste processo será realizada a partir da observação em 

sala de aula e questionários aplicados aos alunos. No que se refere às 

observações em sala de aula, o objetivo central é verificar se o momento 

presencial se tornou um espaço de discussão e interação em que os alunos 

tenham aprendido os conceitos trabalhados. Os questionários serão aplicados 

aos alunos, nesse momento eles poderão avaliar a metodologia e o conteúdo 

estudado e fazer uma autoavaliação quanto ao seu aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Produto apresentado representa uma contribuição para os professores 

de biologia. Considerando os resultados obtidos após sua efetivação para fins 

de pesquisa, acreditamos que sua utilização apresentará resultados 

satisfatórios quanto à aprendizagem dos alunos, uma vez que a metodologia 

Sala de Aula Invertida pode ser utilizada de maneira a diversificar a maneira de 

se ensinar os conteúdos biológicos na educação básica, como uma proposta 

de superação na forma de se ensinar os conteúdos biológicas, ainda tão usuais 

e presentes nas salas de aulas. 
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