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RESUMO 

 
A Educação Superior tem passado por um processo de ressignificação de seus 
processos pedagógicos. Assim, muito se tem pensado na mudança da concepção 
tradicional de ensino para o desenvolvimento de práticas mais reflexivas e 
problematizadoras, dando-se destaque para as metodologias ativas, as quais 
permitem uma aprendizagem fortalecedora da prática profissional dos alunos. Nesse 
sentido, a presente dissertação vem apresentar resultados de pesquisa, cujo objetivo 
é verificar como as práticas da Gestão do Conhecimento podem ser utilizadas em 
aplicações da metodologia da Sala de Aula Invertida no processo de ensino e 
aprendizagem em cursos de graduação presenciais. Inicialmente, foi realizada 
pesquisa bibliográfica exploratória para, posteriormente, realizar Pesquisa-ação 
Participativa do planejamento de um conteúdo de disciplina para um curso presencial, 
com base nas práticas de Gestão do Conhecimento. Após, foi feita a validação desse 
planejamento, prevendo abordagem qualitativa por meio da aplicação de questionário 
para alunos envolvidos em um conteúdo específico da disciplina em questão. Além 
disto, foi também feita análise documental do registro das aulas dos professores, de 
forma a validar a facilidade/dificuldade em seguir o planejamento. Como resultado, 
esta dissertação propõe um modelo de Sala de Aula Invertida, associado às práticas 
de Gestão do Conhecimento, que possa favorecer o planejamento de disciplinas e 
cursos de Instituições de Educação Superior que pretendam a utilização de 
metodologias ativas. 
 
 
Palavras-chave: sala de aula invertida; práticas de gestão do conhecimento; 
planejamento de aulas. 
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Practices: the lesson planning for face-to-face undergraduate courses. 
Dissertation (Masters Degree in Knowledge Management in Organizations) - Stricto 
Sensu Post-Graduation Program in Knowledge Management in Organizations, 
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ABSTRACT 

 
Higher Education has been passing through a process of resignifying its own 
pedagogical processes. Thus, a lot has been considered about changing the traditional 
concept of teaching to the development of more reflective and problematizing 
practices, highlighting the active learning methodologies, which enable a better 
experience for students. This way, the present essay presents the results of a research 
whose objective is to verify how the practices of Knowledge Management can be used 
in applications of the the strategy of Flipped Classroom in the process of teaching and 
learning in face-to-face undergraduate courses. Initially, an exploratory bibliographic 
research was applied and, later, a Participatory Action Research about the content 
planned for a face-to-face undergraduate course, based on Knowledge Management 
practices. After that, it was done the validation of this planning, predicting a qualitative 
approach through the application of a questionnaire to students involved in a specific 
content of the discipline in question. In addition, a documentary analysis of the 
teacher's class record was also done, in order to validate the ease / difficulty in 
following the planning. As a result, associated to Knowledge Management practices, 
this dissertation proposes a Flipped Classroom model that can contribute with the 
process of planning courses and specific disciplines to Higher Education Institutions 
that intend to use active learning methodologies. 
 
Keywords: Flipped classroom; Knowledge Management practices; Lesson planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O papel das Instituições de Educação Superior (IES) possui muita importância 

no meio acadêmico, haja vista a globalização impor um ritmo e intensidade à evolução 

do conhecimento e da ciência de um modo geral. Nesse sentido, ingressar em uma 

instituição universitária tem sido essencial para os indivíduos que almejam uma 

melhor inserção no mercado de trabalho.  

Entretanto, para Buarque (2003, p. 3) - Ministro da Educação no Brasil no 

período de 2003 a 2004 -, mesmo que a globalização esteja proporcionando 

mudanças em relação à informação, conhecimento, comunicação e educação, ao 

longo dos anos, poucas foram as mudanças ocorridas no meio acadêmico, o que 

evidencia “a necessidade de revolução no conceito de universidade”. Segundo 

Morosini (2014, p. 387), ultimamente a realidade é que “embora a educação superior 

seja ainda de elite, convivemos com novos formatos de IES, novos docentes, novos 

discentes, novos currículos, novas exigências da sociedade, do mercado e da 

globalização à educação superior”. 

Atualmente, a situação mais observável na Educação Superior é que os alunos 

estão muito desmotivados e com uma formação deficiente de práticas de 

conhecimento que fortaleçam sua formação enquanto profissionais (BEHRENS, 

2015). Este autor indica que a educação precisa apresentar processos pedagógicos 

que oportunizem problematizar a realidade em que se vive, propondo a mudança da 

concepção tradicional de ensino para o desenvolvimento de práticas mais reflexivas 

junto aos alunos, o que possibilita o trabalho individual e coletivo, com ênfase na 

criatividade e criticidade, com vistas a uma transformação do mundo. 

Salienta-se, portanto, que é possível observar que as IES preocupadas com o 

contexto de aprendizagem de seus alunos têm buscado estratégias e metodologias 

mais integradas e pensam em projetos pedagógicos organizados. Para isso, algumas 

IES têm, portanto, buscado adotar tecnologias de informação e comunicação que 

especialmente permitam o aperfeiçoamento de requisitos elementares para o ensino 

por meio de metodologias ativas. 

Borochovicius e Tortella (2014) apresentam o conceito de metodologias ativas 

descrevendo que tais metodologias são processos interativos para o conhecimento, 

os quais se utilizam de análises, estudos, pesquisas e decisões individuais e coletivas, 
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para a busca por soluções de problemas, propiciando que o processo de 

aprendizagem seja de maior responsabilidade do aluno.  

Na Educação Superior brasileira verificam-se diversas formas de metodologias 

ativas sendo desenvolvidas nas instituições, como por exemplo, a aprendizagem entre 

pares, discussões em grupo, estudos de caso, Sala de Aula Invertida, aprendizagem 

colaborativa, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em 

equipe, ensino baseado em projeto, entre outros (MARIN et al., 2010). Como afirmam 

Borochovicius e Tortella (2014, p. 2), métodos que envolvam metodologias ativas “têm 

sido adotados em outras escolas, não só na área da saúde, como também, mais 

recentemente, têm sido indicados para as escolas das áreas de humanas, e algumas 

escolas de engenharia”. Contudo, o que se percebe é que a utilização de metodologias 

ativas é mais evidente em cursos de graduação da área da saúde, sendo ainda 

timidamente iniciada em cursos das engenharias. 

Dentre as metodologias mais discutidas, na última década, destaca-se a Sala 

de Aula Invertida, definida por Suhr (2016) como uma possibilidade de organização 

das sequências de atividades que partam de situações problema e levem os alunos à 

resolução de problematizações, deliberadas geralmente em grupos. Trata-se de uma 

metodologia que dinamiza o processo de ensino e aprendizagem a partir da 

integração das tecnologias de informação e comunicação, tendo como princípio a 

“inversão” do ciclo de aquisição e aplicação de conhecimentos.  

Para Bergmann e Sams (2016), a Sala de Aula Invertida consiste em uma 

metodologia que propõe a inversão do modelo de ensino tradicional, proporcionando 

aulas menos expositivas, porém mais produtivas e participativas. Essa metodologia 

utiliza-se, para isso, de estratégias de ensino diferenciadas, como por exemplo, a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (em inglês, Problem Based Learning - PBL) e 

a Orientação por meio de Projetos (OMP), as quais se utilizam por vezes de 

ferramentas tecnológicas para a aprendizagem teórica que é realizada pelo aluno em 

casa (antes da aula) com auxílio de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Segue-

se de levante de dúvidas, problematização, elaboração de projetos e produção de 

conhecimento em trabalhos individuais e/ou de forma colaborativa, realizados no 

momento de aula presencial. Posteriormente, para a avaliação e feedback de 

aprendizagem, em casa novamente, utiliza-se de outras ferramentas tecnológicas.  
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A Sala de Aula Invertida pode ser entendida como uma proposta pedagógica 

que permite a produção, retenção, disseminação e compartilhamento de 

conhecimentos entre alunos e professores, de modo presencial ou virtual. Dessa 

forma acredita-se que possa ser possível associá-la ao processo de Gestão do 

Conhecimento (GC), pois esse se caracteriza por conter funções ou atividades que se 

inter-relacionam, visando a resultados positivos, melhorias e inovações.  

Para Emydio e Rocha (2012) devido à complexidade da educação, torna-se 

basilar que todo o conhecimento gerado seja partilhado e gerenciado, objetivando a 

evolução de todo o sistema, sendo dessa forma primordial, portanto, a implantação 

da gestão do conhecimento também para fins educacionais. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), a GC é tratada a partir da ideia da construção 

do conhecimento, existente devido à interação entre o que é explícito e tácito, que se 

dá por um processo de conversão do conhecimento, nomeado pelos autores como a 

“espiral do conhecimento”. Essa espiral é denominada como processo “SECI”, o qual 

transcorre por meio das etapas de socialização, externalização, combinação e 

internalização do conhecimento. 

No entanto, para que se efetive o processo de conhecimento, Terra (2001) 

destaca que a GC implica em adotar práticas compatíveis com os processos de 

criação e aprendizado individual, que incluem a identificação, criação, 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento. Conforme Alarcon 

e Spanhol (2015), denominam-se Práticas de GC essa relação, numa perspectiva 

prática, entre organização e conhecimento.  

Além disso, nota-se em propostas sobre metodologias ativas, como relatado 

por Mello e Sant’Ana (2012), que essas propõem desafios a serem superados pelos 

alunos, possibilitando-lhes ocupar o lugar de sujeitos na construção do conhecimento, 

sendo responsáveis pelo processo do conhecimento em que o professor “deixa de ter 

a função de proferir ou de ensinar, restando-lhe a tarefa de facilitar o processo de 

aquisição do conhecimento” (FARIAS; MARTINS; CRISTO, 2015, p. 145).  

Para Bacich e Moran (2018, p. 2), “a aprendizagem é ativa e significativa 

quando avançamos em espiral, de níveis mais simples para mais complexos de 

conhecimento e competência em todas as dimensões da vida”. 

No âmbito desta pesquisa, esse processo de construção do conhecimento está 

relacionado especialmente às práticas pedagógicas existentes na Sala de Aula 
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Invertida, as quais utilizam diferentes técnicas e ferramentas nas atividades propostas 

para o ‘antes’, ‘durante’ e ‘pós-aula’ - o que proporciona um ambiente de 

aprendizagem mais rico, diversificado e interdisciplinar, além de facilitar a construção 

do conhecimento por parte dos alunos. 

Apesar da constante discussão no meio acadêmico sobre a aplicação de 

metodologias ativas e Sala de Aula Invertida em cursos de graduação, após realização 

de uma pesquisa exploratória bibliográfica, não foram encontradas propostas que 

apresentem um padrão para Sala de Aula Invertida com práticas de GC. Contudo, há 

pesquisas que tratam das metodologias ativas na educação a distância, associadas 

com a GC, como apontado por Alarcon (2015). Mas não há nenhum padrão 

estabelecido para que se apliquem as práticas de GC por meio do desenvolvimento 

das metodologias utilizadas na Sala de Aula Invertida de um curso de graduação de 

uma Instituição de Educação Superior presencial.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa busca responder ao seguinte problema de pesquisa: 

“Como utilizar práticas de Gestão do Conhecimento em uma proposta de aplicação 

da metodologia da Sala de Aula Invertida no processo de ensino e aprendizagem em 

cursos de graduação presenciais?” 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar como as práticas de GC podem ser 

utilizadas em aplicações da metodologia da Sala de Aula Invertida no processo de 

ensino e aprendizagem em cursos de graduação presenciais. Para atender a este 

objetivo geral, devem ser realizados os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Compreender, na generalidade, as Metodologias Ativas e, em 

profundidade, a Sala de Aula Invertida e as estratégias de ensino: PBL e 

OMP. 
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2. Compreender, na generalidade, a GC e, em profundidade, práticas de GC 

com e sem o uso de ferramentas tecnológicas. 

3. Planejar uma sequência de aulas - com práticas de GC, com e sem o uso 

de ferramentas tecnológicas - que satisfaça uma temática de uma disciplina 

de curso de graduação presencial. 

4. Construir questionário para validar aplicação da proposta elaborada em (3). 

5. Validar o planejamento definido em (3) com coleta de dados a partir do 

instrumento definido em (4). 

6. Refinar a proposta de (3) conforme resultados obtidos em (5). 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A sociedade atual requer a formação de um novo perfil profissional muito mais 

ativo, reflexivo, que seja capaz de tomar as iniciativas e que esteja apto para 

acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico. Haja vista que viver em sociedade 

contemporânea significa estar interconectado em redes de crescente complexidade, 

dotadas de recursos tecnológicos cada vez mais avançados e diferenciados. E é 

exatamente nesse contexto que a Educação Superior, como local de promoção de 

conhecimento, precisa exercer seu papel de formação, se adaptando  esse seu novo 

papel numa sociedade baseada no conhecimento.  

Nesse sentido, torna-se importante às IES compreender o processo de ensino 

e aprendizagem com o objetivo de se desenvolver uma formação crítica e reflexiva 

nos alunos universitários, torna-se necessário refletir sobre uma concepção 

construtivista da aprendizagem e da atuação do professor na sala de aula, em 

contraponto à ideia tradicional de ensino e aprendizagem vista com frequência no 

contexto universitário. As metodologias ativas de ensino e aprendizagem são, 

atualmente, um recurso que favorece o processo do aprender, possibilitadoras  de 

formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas, integrando as 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, o que vem a permitir novas 

formas de expressão criativa, aprendizagem, inovação e conhecimento. Destaque 

especial para  a metodologia ativa da Sala de Aula Invertida, como alternativa para 

que os alunos se mantenham motivados e, como consequência natural, alcancem 

melhor aprendizagem.  
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Este projeto de pesquisa pretende, portanto, demonstrar que as práticas da GC 

podem apoiar a aplicação de Sala de Aula Invertida, permitindo que ocorra o ciclo do 

conhecimento na sua plenitude (ie. na criação/captura, 

compartilhamento/disseminação e aquisição/aplicação de conhecimento),  

apresentando uma proposta de  planejamento de conteúdo em disciplinas em cursos 

de Instituições de Educação Superior que visem seguir as  Metodologias Ativas. 

Importante ressaltar que, por meio de revisão sistemática, foi possível encontrar 

somente 03 publicações (01 tese de doutorado, 01 livro e 01 dissertação) que tratavam 

dos temas “Educação a distância” e “Gestão do Conhecimento”, haja vista a 

semelhança de algumas ferramentas da Educação a distância com ferramentas da 

Sala de Aula Invertida. Portanto, tratar da relação da utilização da Sala de Aula 

Invertida, como uma proposta de ensino aprendizagem para a Educação Superior 

presencial, com a associação das práticas de Gestão do Conhecimento é algo pouco 

estudado ainda, haja vista que não foi possível encontrar nenhuma publicação com 

essa relação de forma específica. 

 

1.4 ADESÃO AO PROGRAMA (PPGGCO) 

 

A aderência desta pesquisa ao Programa de Gestão do Conhecimento nas 

Organizações, por meio da linha de pesquisa Educação e Conhecimento, dá-se por 

meio da concretização de propostas inovadoras da educação utilizando práticas de 

gestão do conhecimento como apoio à proposta apresentada neste estudo. Salienta-

se ainda que esta proposta foi validada junto a uma IES privada, possibilitando 

replicação e refinamento em estudos futuros deste programa. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A primeira seção apresenta o problema de pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos, a justificativa para a pesquisa e a adesão ao Programa de Gestão do 

Conhecimento nas Organizações, por meio da linha de pesquisa Educação e 

Conhecimento.  

A segunda seção se dedica à elaboração da fundamentação teórica, abordando 

sobre as metodologias ativas de uma forma geral e especificamente tratando da Sala 
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de Aula Invertida e das estratégias de ensino Aprendizagem baseada em Problemas 

e Orientação por Meio de Projetos. Traz ainda a fundamentação teórica sobre Gestão 

do Conhecimento e suas práticas. 

  A terceira seção, são descritos os procedimentos metodológicos adotados, 

destacando a classificação da pesquisa, a caracterização dos sujeitos da pesquisa e 

as informações sobre a coleta e análise dos dados. 

  Já a quarta seção traz a apresentação e análise dos resultados da pesquisa 

bibliográfica, descreve o planejamento da Sala de Aula Invertida elaboradora pela 

pesquisadora, destacando ainda a análise da aplicação das aulas feita com 

observação realizada e a análise qualitativa dos dados coletados junto aos alunos e 

professores que vivenciam essas aulas. Ainda nessa seção são apresentadas as 

considerações da pesquisadora sobre a aplicação das aulas, como forma de 

refinamento do planejamento da Sala de Aula Invertida. 

  A quinta seção se constitui das considerações finais da pesquisa, apresentando 

as perspectivas para trabalho futuro. 

  Finalmente, as referências utilizadas para a construção da pesquisa e, na 

sequência, os anexos e apêndices onde consta a autorização do Comitê de Ética e os 

instrumentos utilizados no estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção traz o aporte teórico necessário para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Portanto, são apresentados conceitos sobre Metodologias Ativas, com 

destaque para Sala de Aula Invertida e algumas estratégias desta, tais como PBL e 

OMP. Além disto, para poder relacionar a proposta de Sala de Aula Invertida com GC, 

apresenta-se o Ciclo do Conhecimento e as Práticas de GC sem e com Tecnologia da 

Informação. 

 

2.1 METODOLOGIAS ATIVAS 

 

O processo de aprendizagem evolui de acordo com as necessidades do 

comportamento do ser humano e, principalmente, quanto ao desenvolvimento do 

mercado exigindo profissionais cada vez mais qualificados e preparados para atuar 

nas respectivas funções, dotados realmente de conhecimento (VERALDO JR. et al., 

2016). 

Nesse sentido, as metodologias ativas passam a ser aplicadas nos contextos 

educacionais no propósito de transmutar o papel e as funções do aluno em seu 

processo de aprendizagem, assim permitindo aos alunos mais possibilidades de 

aprendizagem e aperfeiçoamento da construção do seu conhecimento (VENERAL et 

al., 2017). Pois, como afirma Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento é a 

informação com propósito, com significado. Assim, para desenvolver o conhecimento, 

é necessário um ambiente de aprendizagem rico e diversificado, diferente daquele 

utilizado somente para a transmissão de informação.  

Em se tratando de Educação Superior especificamente, Vignochi et al. (2009) 

destacam que o uso de metodologias ativas confronta o ensino tradicional nas IES, 

pois o ensino tradicional caracteriza-se, em sua maioria das vezes, por processos de 

retenção de informação, fragmentação de disciplinas e avaliações que exigem 

memorização, o que direciona os estudantes à passividade e aquisição de uma visão 

redundante do aprendizado. 

A proposta de utilização de metodologias ativas na verdade surge com a 

proposta da Escola Nova, de John Dewey, que trata do uso de métodos ativos e centra 

a aprendizagem no aluno de modo a promover a evolução gradual de seu pensamento 
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crítico e reflexivo, proporcionando o espírito científico e a autonomia (SOUZA; 

SHIGUTI; RISSOLI, 2013). 

Para Dewey (2002), o uso de atividades que proporcionam desafios 

educacionais no formato de problemas e reflexão mostra-se coerente com o modo 

como as pessoas, naturalmente, aprendem. Para o autor, a educação deve voltar-se 

à vivência de experiências ao invés da transmissão de temas abstratos, como é 

oportunizado em aulas tradicionais. As metodologias ativas surgem como uma 

possível resposta da Educação Superior, ligada à superação das metodologias 

tradicional de ensino por meio da Gadotti (2001) defende em sua dialética que as 

metodologias que tratam de problemas fazem com que os alunos e o professor 

aprendam juntos, numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, 

reorienta essa teoria num processo de constante aperfeiçoamento e aprendizagem. 

Para Freire (1983), as metodologias ativas servem como impulsionadoras da 

aprendizagem por tratarem de superação de desafios, resolução de problemas e 

construção do conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências prévias 

dos indivíduos. Já Cyrino e Pereira (2004) destacam que as metodologias ativas 

utilizam a problematização como estratégia de ensino/aprendizagem, com o objetivo 

de alcançar e motivar o aluno, pois diante do problema, o aluno se detém, examina, 

reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. 

 
As Metodologias Ativas trabalham o processo ensino aprendizagem 
procurando desenvolver formas de aprender por meio da imersão do 
estudante em experiências reais ou simuladas que exijam a solução de 
problemas condizentes com a prática social da área em estudo (SOUZA; 
SHIGUTI; RISSOLI, 2013, p. 654). 

 

De acordo com Bastos (2006), as metodologias ativas são processos 

interativos que proporcionam conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões 

individuais ou coletivas, isso com a ideia de se encontrarem soluções para um 

problema. Esse autor ainda indica que se trata de um processo de ensino em que a 

aprendizagem depende também do aluno, que abandona a posição de mero receptor 

para estar ativo no seu próprio processo de aprendizagem.  

Já para Sobral e Campos (2012), metodologias ativas são um entendimento 

educativo que indica que os processos educacionais devem ser mais críticos e 

reflexivos, por meio dos quais o aluno participa de modo compromissado com o 

processo de aprendizado. As contribuições das metodologias ativas, segundo 
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Blikstein (2010), estão em nos permitir prever que, em vez de os alunos frequentarem 

as escolas com a utopia de terem aprendido algo por terem tido aulas expositivas, 

teremos alunos que experimentaram situações de aprendizagem profundamente 

significativas em suas vidas. 

Dentre as metodologias ativas mais adotadas nos dias de hoje e que têm 

trazido resultados positivos quanto à construção do conhecimento dos alunos, 

destaca-se a Sala de Aula Invertida, proposta que utiliza como estratégias de ensino 

a PBL e a OMP (GUIMARÃES et al., 2016). Contudo, e considerando o contexto das 

metodologias ativas, o professor deve ter como fazer a atuação na mediação de 

discussões, elaborar grupos de alunos focados em um problema, motivar alunos a se 

envolverem com as tarefas requeridas no processo de busca de solução e também 

estimular o uso da função de pensar, observar, raciocinar e entender. Porém, para 

isso, para que o professor atue como facilitador do processo de aprendizagem, é 

imprescindível o planejamento (PEIXOTO, 2016).  

Portanto, as metodologias de ensino-aprendizagem propõem desafios a serem 

superados pelos alunos, possibilitando-lhes ocupar o lugar de sujeitos na construção 

do conhecimento, participando da análise do processo assistencial e colocando o 

professor como facilitador e orientador desse processo (BRASIL, 2007). 

 

2.1.1 Sala de Aula Invertida 

 

A proposta da Sala de Aula Invertida recebeu essa denominação nos Estados 

Unidos, em escolas de Ensino Médio, com Jonathan Bergmn e Aron Sams, no ano de 

2007 (RODRIGUES; SPINASSE; VOSGERAU, 2015). Contudo, a proposta 

pedagógica por trás dessa ideia de inversão da sala de aula, de acordo com Schneider 

et al. (2013), tem aporte teórico encontrado em Bloom, psicólogo estadunidense, que 

em 1956 escreveu a Taxonomia dos Objetivos Educacionais. “O objetivo de Bloom à 

época era descrever os objetivos educacionais, do mais simples ao mais complexo e, 

com isso, permitir que se planejem os processos de ensino” (SCHNEIDER et al., 2013, 

p. 72).  

A ideia de inversão no processo de aprendizagem também está sustentada na 

abordagem trazida pela Escola Nova, conhecida por meio de John Dewey, a qual 

busca, “mediante conceitos da Biologia e da Psicologia, centrar o seu processo de 
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ensino-aprendizagem no aluno e na sua autoavaliação com a aplicação de uma 

metodologia que respeite o ritmo de cada aluno” (BRANCO; ALVES, 2015, p. 15467).  

Para os escolanovistas, o professor deve ser um facilitador da aprendizagem, 

um mediador das oportunidades, para que os alunos busquem, por eles mesmos, os 

caminhos para o aprender, utilizando-se de iniciativa, autonomia e realização pessoal. 

Já para Suhr (2016), embora a Sala de Aula Invertida seja considerada uma proposta 

nova, a ideia de se “inverter” a sala de aula começou mais frequentemente a ser 

utilizada na década de 1990. Nessa época, o crescimento das possibilidades de uso 

e acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) começou a possibilitar 

o maior uso pelos docentes e alunos de recursos tecnológicos nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Voltando ao modelo de Sala de Aula Invertida, no caso dos professores 

Bergman e Arons, eles precisavam criar para suas aulas uma estratégia de ensino 

para atender aos alunos atletas que tinham de se ausentar por um longo tempo das 

aulas devido aos jogos (TREVELIN; PEREIRA; OLIVEIRA NETO, 2013). Para atender 

a esses alunos, os professores começaram a gravar suas aulas e postá-las, sendo 

que após retorno à escola, esses alunos tiravam as suas dúvidas e contribuíram para 

a discussão (SANTOS; OLIVEIRA; ALVES, 2016). 

No entanto, a metodologia nova proposta pelos professores começou a ser 

utilizada não somente pelos ausentes, mas também os outros alunos passaram a 

acessar o material publicado, utilizando-o como reforço de estudo. Dessa forma, 

perceberam que haveria ali uma ótima oportunidade para remodelar e propor 

alterações no processo ensino e aprendizagem, o que foi batizado por Bergman e 

Sams como “Flipped Classroom”, traduzida como “Sala de Aula Invertida”. 

Como uma proposta com o objetivo de inovar e aprimorar o ensino em espaços 

da educação formal, a Sala de Aula Invertida surge como um método de ensino que 

pode ser viabilizado, entre outras coisas, com o uso das TICs, permitindo que os 

alunos já venham para sala de aula com embasamento prévio do que será trabalhado 

em sala (SANTOS; OLIVEIRA; ALVES, 2016). Segundo Anastasiou (2014), quando 

professores, especialmente os de ambiente universitário, optam pelo uso de 

metodologias ativas, isso implica que o método de aquisição dos saberes curricular 

far-se-á "pela ação do estudante sobre o objeto de aprendizagem, possibilitando 
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enfrentá-lo, inicialmente no nível de compreensão em que este aprendiz se encontra, 

sempre mediado pela ação docente” (ANASTASIOU, 2014, p. 20).  

Nesse sentido, a Sala de Aula Invertida configura-se como uma nova 

concepção de aprendizagem,  

 

[...] como possibilidade de organização curricular diferenciada, que permita 
ao aluno o papel de sujeito de sua própria aprendizagem, reconhecendo a 
importância do domínio dos conteúdos para a compreensão ampliada do real 
e mantendo o papel do professor como mediador entre o conhecimento 
elaborado e o aluno (SCHNEIDER et al., 2013, p. 71). 

 

Para Schneider et al. (2013), trata-se de um modelo em que se utilize um 

currículo misto, que trabalhe com as potencialidades das modalidades presenciais e 

a distância, tendo, no entanto, de ultrapassar a tendência de superposição dos 

modelos, assim como refletir criticamente sobre os elementos a serem mantidos, tais 

como a interação professor-aluno-colegas, atividades em grupo, feedback 

instantâneo, obrigatoriedade da presença às atividades de aprendizagem, entre 

outros.  

Contudo, há ainda de se trabalhar com as fragilidades dessa relação de 

modalidades, como o uso de tecnologias da informação e comunicação, materiais 

pedagógicos dialógicos, uso de ambientes virtuais de aprendizagem, uso de vídeo 

aulas, uso de redes sociais e outras possibilidades de relacionamento e interação on-

line (SCHNEIDER et al., 2013). 

 

[...] o conteúdo e as instruções são estudados on-line antes de o aluno 
frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para trabalhar os 
conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de 
problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios, etc (VALENTE, 
2014, p. 85). 

 

Essa proposta possibilita uma organização curricular diferenciada, que permite 

ao aluno o papel de sujeito de sua própria aprendizagem, atendendo no sentido de 

que os alunos, ao invés de serem apenas ouvintes, tornam-se agentes ativos do 

processo, e o professor tem a função de apresentar e discutir as análises sobre o tema 

estudado. 

Segundo Munhoz (2015), a Sala de Aula Invertida é uma metodologia de 

“inverter” o ciclo de aquisição de conteúdos e aplicação, de modo que os alunos 

tenham contato anteriormente com o conhecimento indispensável, antes da aula 
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presencial, em ambiente virtual de aprendizagem e, no momento presencial de sala, 

alunos e professores interagem de forma ativa para explicar, desenvolver e aplicar o 

conhecimento que foi construído no ambiente virtual. 

Strayer (2007) destaca a Sala de Aula Invertida como uma estrutura de sala de 

aula inovadora, na qual se move a aula expositiva para fora da sala, com a utilização 

das tecnologias, e aplica-se a lição de casa e prática com conceitos dentro da sala de 

aula, por meio de atividades de aprendizagem.  

Para Bergmann e Sams (2016), trata-se de uma alteração do que antes era 

realizado na sala de aula tradicional, pois com a Sala de Aula Invertida as atividades 

que eram realizadas pelos alunos sozinhos em casa, agora são executadas em sala 

de aula. 

Esse modelo é capaz de inovar e aprimorar o processo de construção do 
conhecimento, em que o aluno passa a ser agente ativo do processo. Nesse sentido, 
a aprendizagem se constitui através da autonomia do aluno, na produção de conteúdo 
em casa ou qualquer espaço favorável. Assim, o ensino deixa de ser centrado na sala 
de aula e na figura do professor, invertendo a organização do modelo tradicional, já 
que na Sala de Aula Invertida o professor passa a ser o mediador da aprendizagem 
(SANTOS; OLIVEIRA; ALVES, 2016, p. 10). 

 

Por isso, Honório (2016) compreende que a Sala de Aula Invertida não inverte 

somente a estrutura do processo de aprendizagem, mas também transforma os 

papéis de alunos e dos professores. Muito diferente do modelo tradicional de ensino, 

a aula agora gira em torno dos alunos, em que estes têm o compromisso de assistir 

aos vídeos e fazer perguntas adequadas, recorrendo sempre ao professor para ajudá-

los na compreensão dos conceitos.  

O processo de construção do conhecimento da Sala de Aula Invertida parte da 

ideia de que os alunos tenham contato antecipado com o conhecimento antes da aula 

presencial, por meio de, por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem. Assim, 

no encontro presencial, alunos e professores interagem de forma ativa para 

esclarecer, trabalhar e aplicar o conhecimento que foi construído previamente, como 

proposto por Bergmann e Sams (2016) no diagrama de Integração do modelo de Sala 

de Aula Invertida, apresentado na Figura 01. 

Basal (2012, p. 9-11) divide a Sala de Aula Invertida em dois ambientes: dentro 

e fora da sala. Para o autor, no entanto, esses ambientes “devem estar integrados por 

meio de um planejamento pedagógico onde o professor deverá descrever exatamente 

o que deve ser feito dentro e fora da sala”. Para o executar ‘dentro da sala’, faz-se 

necessário que o professor planeje momentos de aprendizagem, utilizando-se de 
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estratégias que desenvolvam a reflexão, interação. Entre as mais utilizadas, 

destacam-se a PBL e a OMP. 

Além disso, prevê-se o uso intensivo das TICs, especialmente no ‘fora da sala’ 

(isto é, nos momentos que antecedem as aulas e posteriores a ela), para a 

transmissão dos conceitos ao aluno, dando espaço para que, nas aulas propriamente 

ditas, o professor possa utilizar atividades mais interativas, que desenvolvam 

habilidades de raciocínio mais complexas. O material instrucional criado pelo 

professor é disponibilizado aos alunos de diversas maneiras: tutoriais, roteiros de 

estudo, teleaulas, indicações de leitura etc. Em todos os casos citados, trata-se de 

material elaborado especificamente para esse fim e os quais o aluno acessa por meio 

de plataformas de ensino também conhecidas como AVA. 

Nesse sentido, a Sala de Aula Invertida permite que cada aluno estude em seu 

ritmo, nos locais e horários que melhor lhe convém, cabendo a ele o estudo prévio 

dos conteúdos disponibilizados e a preparação para os encontros presenciais, nos 

quais devem ocorrer atividades de discussão, análise e síntese, aplicação, elaboração 

própria - sempre direcionados por problematizações.  

Na Figura 01, verifica-se uma proposta de integração do modelo Sala de Aula 

Invertida com metodologias ativas. Note que, para haver integração no modelo da 

Sala de Aula Invertida, é necessário que se criem estratégias de ensino e 

aprendizagem que possibilitem ações diferenciais nos contextos do ‘antes’, ‘durante’ 

e ‘depois’, dentre as quais destacam-se, no âmbito desta pesquisa, a PBL e OMP. Já 

ao professor, não cabe a transmissão de conceitos, e sim a organização de 

sequências de atividades que partam de situações-problemas e levem os alunos à 

resolução de problematizações. 
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Figura 01 - Integração do modelo de Sala de Aula Invertida  

 

Fonte: Bergmann e Sams (2016). 

 

Na Sala de Aula Invertida, os estudantes assumem responsabilidades no 

tocante à sua preparação prévia às aulas, devendo realizar atividades de leitura, 

pesquisa ou análise de materiais enviados pelos professores antecipadamente. O 

acesso ao conteúdo pode ocorrer por meios variados, como a disponibilização em 

AVA, vídeos postados pelo professor em websites, chats, fóruns ou ferramentas 

diversas. A partir da prática de ações colaborativas que antecedem a sala de aula, o 

professor disporá de mais tempo para o saneamento das dúvidas que surgem ou 

surgiram no decorrer da leitura do conteúdo e da realização de atividades propostas 

(ZANON et al., 2015, p. 165). 

Porém, para Bergmann, Overmyer e Wilie (2012), essa metodologia não se 

limita apenas à gravação e disponibilização de vídeos. Trata-se de uma metodologia 

que promove um espaço de aprendizagem em que o aluno é responsável pelo seu 

próprio aprendizado, despertando assim sua autonomia para os estudos.  

Contudo, embora a Sala de Aula Invertida preveja atividades nos encontros 

presenciais, esses não podem ser organizadas seguindo uma metodologia expositiva. 

Na Sala de Aula Invertida, é preciso permitir que os alunos resolvam situações-
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problemas, com base nos conteúdos estudados de forma autônoma em casa (SUHR, 

2016). Seguindo essa ideia, os alunos, ao tentarem resolver as situações-problemas 

propostas pelo professor, perceberão suas dificuldades e dúvidas e buscarão resolvê-

las, seja com o apoio do professor ou mediante novas pesquisas. O que, para 

Techsmith (2013), trata-se de um momento no qual os alunos têm a oportunidade de 

solucionar suas dúvidas exatamente quando ocorrem, com a ajuda de seus colegas e 

do professor, o que promove um ambiente colaborativo de aprendizagem. 

Segundo Valente (2014), alguns críticos apontam problemas na metodologia, 

pois acreditam que essa metodologia é muito dependente da tecnologia, o que pode 

vir a gerar um ambiente de aprendizagem desigual, haja vista as peculiaridades e 

limitações de alguns alunos à tecnologia. Outro ponto também a se considerar é o fato 

de o aluno não se preparar antes da aula e, com isso, não ter condições de 

acompanhar o que acontece na sala de aula presencial ou prejudicar as interações 

possíveis. Assim, o importante é se adotar como proposta a utilização da 

aprendizagem colaborativa para apoiar essa preparação. 

Na visão de Munhoz (2015), a aprendizagem colaborativa poderia minimizar 

algumas falhas e contribuir com a metodologia Sala de Aula Invertida, pois ela encara 

o aluno como elemento ativo no processo de aprendizagem e oferece a ele grandes 

possibilidades de desenvolvimento de competências sociais e cognitivas. A 

aprendizagem colaborativa é percebida por Honório (2016) pela necessidade de 

analisar e discutir o modo como a colaboração, e seus elementos, podem influenciar 

no processo de aprendizagem dos alunos mediante à metodologia Sala de Aula 

Invertida. Para o autor, trata-se de compreender os elementos envolvidos na criação 

de processos de ensino que possam efetivamente contribuir com a metodologia, no 

sentido de promover a motivação para a aprendizagem prévia, de modo não apenas 

a repetir a metodologia tradicional de sala de aula. 

Analisando-se como a Sala de Aula Invertida é desenvolvida no contexto de 

uma aula, salienta-se que este projeto de pesquisa pretende validar que as práticas 

ali presentes são condizentes com a GC, haja vista que, conforme Nonaka e Takeuchi 

(1997), a GC é entendida como um processo pelo qual se busca novas formas de criar 

e expandir o conhecimento. A relação entre Sala de Aula Invertida e a GC também é 

verificada na existência das dimensões Pessoas, Processos e Tecnologias, pois em 

ambas, as dimensões são elementos potencializadores das ações que visam 
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favorecer a criação, o compartilhamento e a disseminação do conhecimento. Portanto, 

esta foi a linha de pensamento seguida neste estudo. 

 

2.1.1.1 Estratégias de Ensino: Aprendizagem baseada em Problemas 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (em inglês, Problem Based Learning 

- PBL) é reconhecida como sendo uma metodologia e/ou estratégia de ensino utilizada 

para problematização, buscando instigar os alunos diante de problemas, permitindo-

os  examinar, refletir  e posicionar-se mediante o problema.  

Para Farias, Martins e Cristo (2015), a PBL é um método ativo de aprendizagem 

que contempla diversas nuances de uma aprendizagem significativa para os alunos, 

valorizando os conhecimentos prévios e a motivação dos alunos ao se envolverem na 

solução do problema apresentado pelo professor. 

 

Dentre os vários conceitos, teorias e aplicações que dialogam com as ideias 
construtivistas de Piaget, destacamos o conceito de aprendizagem 
significativa, processo pelo qual o indivíduo passa quando uma nova 
informação se relaciona significativamente à estrutura desse indivíduo, de 
forma natural, sem arbitrariedade. Para que tal informação seja 
verdadeiramente assimilada pelo indivíduo, Ausubel relata ser indispensável 
a presença de uma estrutura cognitiva que ele denomina “conceito 
subsunçor” (termo derivado do inglês subsunsor), que nada mais é que uma 
proposição existente adquirida de forma significativa que ancora as novas 
informações e dialoga com elas. Para o autor, se as novas informações não 
encontram tais estruturas de ancoragem, o processo de aprendizagem passa 
a ter uma natureza mecânica ou memorizadora (FARIAS; MARTINS; 
CRISTO, 2015, p. 145). 

 

Por existir há mais de 40 anos, não sendo uma abordagem nova, muitos de 

seus elementos norteadores foram utilizados por educadores e pesquisadores 

educacionais, como Ausubel, Bruner, Dewey, Piaget e Rogers (DOCHY et al., 2003). 

A PBL surgiu como uma proposta metodológica em 1969, na McMaster University, 

Canadá, por Howard Barrows, para o estudo em cursos de Medicina, mas atualmente 

pode ser encontrada em diversos contextos do sistema educacional, que vão desde a 

Educação Básica à Educação Superior.  

A problematização utilizada como um recurso didático de ensino e 

aprendizagem busca alcançar e motivar o aluno, pois quando colocado diante de um 

problema, ele se examina, reflete, contextualiza-se, ressignificando suas descobertas, 
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sendo de grande importância por favorecer, de forma significativa e eficaz, o processo 

de ensino e aprendizagem (MITRE et al., 2008).  

Conforme Batista e Batista (2009, p. 1184), a PBL é uma: 

 

[...] modalidade de dinâmica curricular organizada para o desenvolvimento da 
habilidade de resolução de problemas, centrada no estudante [...] sujeito 
crucial no processo ensino-aprendizagem, o qual se torna apto a construir de 
forma madura, o próprio conhecimento, perspectiva inscrita no âmago da 
práxis de aprender a aprender. 

 

Ribeiro (2010) defende a PBL como uma metodologia de ensino e 

aprendizagem colaborativa, construtivista e contextualizada, na qual situações-

problema são utilizados para iniciar, direcionar e motivar a aprendizagem de 

conceitos, teorias e o desenvolvimento de habilidades e atitudes no contexto de sala 

de aula. Para Alarcão e Tavares (2013), trata-se de reconhecer que o conhecimento 

precisa ser compreendido/conceitualizado pelos alunos de uma maneira mais ativa, 

autônoma e colaborativa, não como simples aquisição de saber, mas como produção, 

construção de conhecimento, de experiência, de vida.  

O interesse pela PBL deve-se ao fato de se verificar uma dicotomia entre a 

formação e a prática profissional, já que pretende substituir processos de 

memorização e transferência de conhecimento científico unidirecional e fragmentado 

pela autoaprendizagem (GOMES; BRITO; VARELA, 2016). 

O trabalho com a metodologia PBL é válido por quebrar o paradigma atual de 

formação de profissionais, pois de "certo de que o desafio da inovação só poderia se 

tornar realidade em uma escola que não esteja impregnada de tradições" 

(BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014, p. 267). Além disso, por se tratar de uma 

estratégia que tem como conceitos estruturantes a responsabilização dos alunos pela 

aprendizagem, envolve uso adequado de competências pessoais e interpessoais, 

como a capacidade de ouvir, partilha, respeito e a interação, bem como a 

interdependência (BORGES; ALENCAR, 2014). 

É importante ressaltar que a PBL se torna um sucesso na medida em que os 

problemas forem bem articulados com a teoria e a prática profissional. Dessa forma, 

inibirá os obstáculos da “experiência primeira” que não aconteçam na busca da 

solução dos problemas, como relatado por Soares (2011). Contudo, a PBL não se 

trata apenas de uma técnica de resolução de problemas, mas, parte do pressuposto 

de que seu foco é a aprendizagem; trata o conhecimento construído na busca da 
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solução dos problemas e nas habilidades e atitudes desenvolvidas nesse processo de 

conhecer. 

Para Venturelli (1997), a metodologia PBL é estruturada em quatro eixos, que 

perpassam um currículo integrador com a fusão de disciplinas científicas em eixos 

temáticos. Essa metodologia fundamenta-se em problemas da realidade, implicando 

por parte dos alunos em pesquisa e discussão em pequenos grupos, a fim de alcançar 

a resolução, compreensão e aquisição do conhecimento.  

A importância de tratar a pesquisa na educação é defendida por Demo (2011, 

p. 7-8), uma vez que considera que “a base da educação escolar é a pesquisa, não a 

aula, ou o ambiente de socialização, ou a ambiência física, ou o mero contato entre 

professor e aluno”. Para o autor, as aulas baseadas em cópia são semelhantes a 

demais espaços onde o aluno aprende a reprodução, cabendo à escola adotar 

práticas que aproximem teoria e prática. Já para Gomes, Brito e Varela (2016), a 

metodologia PBL passa pelas fases de identificação do problema, exploração de 

diferentes estratégias de abordagem, avaliação da solução e consolidação dos 

conteúdos aprendidos - proposta esta que será delineada na presente pesquisa, que 

busca relacionar a referida metodologia com as práticas de GC. 

A PBL aponta para a organização dos conteúdos em módulos temáticos, 

estruturados de modo que o aluno desenvolva uma aprendizagem ativa, por meio de 

situações-problemas fundamentadas na realidade, para que possa aprender por meio 

da dúvida (GUEDES; ANDRADE; NICOLI, 2015). Compreende-se que com a PBL os 

alunos poderão ampliar o entendimento do problema em um primeiro momento, sem 

se preocupar com a solução deste, seguido de estudos individualizados e em grupo, 

e, finalmente, na busca da solução dos problemas a ser encontrada pelo grupo. 

Cezar et al. (2010) destacam que essa metodologia trabalha com situações-

problemas vivenciadas na prática, em situações de realidade que objetivam gerar 

questionamentos e perturbações necessárias à busca de soluções e respostas 

criativas, conforme uma perspectiva construtivista. Para que o processo metodológico 

da PBL realmente aconteça, segundo Woods (2000), os alunos devem desempenhar 

tarefas como: 

 

● Explorar o problema, levantar hipóteses, identificar e elaborar as questões 

de investigação. 
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● Tentar solucionar o problema com o que se sabe, observando a pertinência 

do seu conhecimento atual. 

● Identificar o que não se sabe e o que é preciso saber para solucionar o 

problema. 

● Priorizar as necessidades de aprendizagem, estabelecer metas e objetivos 

de aprendizagem e alocar recursos de modo a saber o quê, quanto e 

quando é esperado e, para a equipe, determinar quais tarefas cada um fará. 

● Planejar, delegar responsabilidades para o estudo autônomo da equipe. 

● Compartilhar novo conhecimento de forma eficaz, de modo que todos os 

membros aprendam os conhecimentos pesquisados pela equipe. 

● Aplicar o conhecimento para solucionar o problema. 

● Avaliar o novo conhecimento, a solução do problema e a eficácia do 

processo utilizado e refletir sobre o processo. 

 

Na metodologia PBL, a intervenção do professor desenvolve-se como um 

processo sistêmico, agindo como um instigador de discussão, dinamizando o trabalho 

de grupo, orientando o estudo e avaliando o processo educativo e as aprendizagens 

(GOMES; BRITO; VARELA, 2016). Portanto, para que a PBL alcance sua finalidade 

como uma estratégia pedagógica, faz-se necessário que os alunos sejam mediados 

pelos professores, especialmente para que os alunos consigam aplicar os conteúdos 

aprendidos na resolução das situações-problemas que estão vivenciando.  

 

2.1.1.2 Estratégia: Orientação por Meio de Projetos 

 

As metodologias ativas de aprendizagem acontecem quando o aprendizado 

ocorre a partir de problemas e situações reais, vivenciadas pelos alunos em suas vidas 

profissionais. Nesse contexto, um dos modelos de metodologias utilizadas que 

favorecem essa experimentação prática é a metodologia denominada Orientação por 

meio de Projetos (OMP). 

Para Bordenave e Pereira (1982), o método de ensino com o desenvolvimento 

de projetos funciona com a finalidade de contrastar a superficialidade existente na 

escola, de forma a tentar aproximá-la ao máximo da realidade cotidiana. Para os 

autores, a OMP busca ajudar o aluno a conseguir informações, ler, conversar, anotar 
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dados, calcular, juntando o necessário para iniciar seu próprio projeto. Como diz 

Blumenfeld et al. (1991), a ideia de se trabalhar com projetos no ambiente educacional 

não é nova, mas os importantes avanços na questão do conhecimento acerca da 

motivação, aprendizagem, professores e sala de aula ampliam a perspectiva positiva 

quanto à OMP. 

Jolibert (1994) defende a ideia de que o aluno aprende participando, 

vivenciando emoções, tomando atitudes diante das situações, propondo 

procedimentos para atingir os objetivos, pois acreditava que o ensino não era 

efetivado somente com as respostas prontas, mas principalmente pelas experiências 

proporcionadas pelos problemas criados. Segundo Abrantes (1995), há algumas 

características fundamentais para o desenvolvimento de um trabalho com projetos, 

entre as quais se destacam sua função intencional, o desenvolvimento da 

responsabilidade e autonomia dos alunos, a autenticidade do projeto, o envolvimento 

de complexidade e resolução de problemas.  

Para Hernandez (1998), os projetos representam uma nova postura 

pedagógica, condizente com uma nova forma de se entender e experienciar o 

processo educacional, de forma a dar respostas aos desafios da sociedade.   

 

O trabalho com projetos traz uma nova perspectiva para entendermos o 
processo ensino-aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato de 
memorização, e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos 
(HERNANDEZ, 1998). 

 

Valente (2002) acrescenta que, para o desenvolvimento do projeto, o professor 

pode trabalhar com os alunos diversificados tipos de conhecimentos, representados 

pelos procedimentos e estratégias de resolução de problemas, conceitos disciplinares 

e estratégias e conceitos sobre aprender. 

Uma metodologia que trata da orientação por meio de projetos favorece a 

cooperação, que acontece com as trocas recíprocas, nas quais os alunos, juntamente 

com o professor, buscam aprender conteúdos e aprofundar conceitos, por meio de 

procedimentos que os ajudam a desenvolver suas próprias capacidades de aprender 

(SCHLEMMER, 2001). Com base nas ideias de Girotto (2002, p. 88), “ao participar de 

um projeto, o aluno está envolvido em uma experiência educativa em que o processo 

de construção de conhecimento está integrado às práticas vividas”.  Não se trata 

somente de uma técnica, mas de uma forma de se “compreender o sentido da 
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escolaridade baseado no ensino para compreensão, que é uma atividade 

cognoscitiva, experiencial, relacional, investigativa e dialógica” (GIROTTO, 2002, p. 

89). 

Em síntese, a OMP consiste na produção de projetos propostos pelos 

professores aos alunos, os quais, para a sua confecção, utilizam os conteúdos das 

disciplinas, fazendo com que os alunos tenham os professores apenas como 

orientadores.  

Almeida (2002, p. 58), em referência à questão das disciplinas, destaca que  

 

o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na 
ação de articular diferentes áreas de conhecimento, mobilizadas na 
investigação de problemáticas e situações da realidade. Isso não significa 
abandonar as disciplinas, mas integrá-las no desenvolvimento das 
investigações, aprofundando-as verticalmente em sua própria identidade, ao 
mesmo tempo que estabelecem articulações horizontais numa relação de 
reciprocidade entre elas, a qual tem como pano de fundo a unicidade do 
conhecimento em construção. 

 

Já Prado (2003) corrobora com a ideia ao mencionar que o conhecimento 

específico, no formato disciplinar, oferece ao aluno a possibilidade de reconhecer e 

envolver as particularidades de um determinado conteúdo, enquanto o conhecimento 

interdisciplinar permite a possibilidade de se colocar relações significativas entre 

conhecimentos. Nesse sentido, a produção do aluno surge dos problemas capazes 

de impulsionar a contextualização de conceitos já conhecidos por ele e na promoção 

de outros problemas, sendo a OMP alimentada pela problematização, como aponta 

Vilarinho (2004).  

Contudo, Soares (2011) considera que essa metodologia pode ser perigosa no 

sentido de que o obstáculo da “experiência primeira” e do “conhecimento 

generalizado, fechado” pode ficar evidenciado. A ideia de se desenvolver a OMP 

permite uma ressignificação das práticas educativas, em destaque para os segmentos 

da educação que entendem ser primordial a recuperação total do conhecimento de 

modo a romper com o tradicionalismo das práticas pedagógicas repetitivas e acríticas 

(MASETTO, 2012).  

Outro fato importante a se considerar referente à OMP é destacado por Prado 

(2005), que menciona o fato de que essa metodologia pode viabilizar aos alunos uma 

forma de aprendizagem baseada na integração dos conteúdos das diversas áreas do 

conhecimento, bem como a interação com diferentes mídias. A autora destaca ainda 
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a proposta da OMP como um meio de se instaurar mudanças imprescindíveis nas 

salas de aula, em especial as da Educação Superior.  

Como exemplo de OMP, Moran (2015) menciona os projetos das escolas 

Summit (Summit Schools)1, na Califórnia, que dividem o tempo de atividades 

individuais dos alunos com atividades em grupo, desenvolvidas com a orientação de 

professores de diferentes áreas, o que favorece a visão global e integrada dos 

conteúdos estudados nas disciplinas.  

Para Martins (2016), o trabalho com projetos deve desenvolver as etapas de 

Planejamento, Escolha do Tema, Problematização, Pesquisa, Sistematização e 

Produção, Divulgação e Avaliação. Etapas estas que, cumpridas no ambiente 

educacional, transforma-o em um espaço interativo que induz a alteração curricular, 

assim como o desenvolvimento de um trabalho colaborativo, capaz de possibilitar a 

elaboração de estratégias que favoreçam a aprendizagem e a construção de novos 

conhecimentos. 

Uma das mais atuais concepções de OMP, de Ribeiro e Oliveira (2017), 

destaca que o grande valor dos projetos está em utilizá-los como uma moderna 

ferramenta pedagógica e metodológica, capaz de desenvolver o espírito crítico e 

investigativo do aluno. O que permite que a aprendizagem por meio dos projetos deixe 

de ser uma mera atividade mecânica e passe a proporcionar uma abertura para novas 

descobertas e interações entre alunos e professores por meio da resolução de 

situações-problemas. 

 

A transversalidade permite a integração dos conhecimentos escolares, por 
meio de estudos intercalados, com a ética, direitos humanos, meio ambiente, 
consumo, etc. e a interdisciplinaridade permite comunicação entre eles 
(RIBEIRO; OLIVEIRA, 2017, p. 23). 

 

De acordo com Santos e Ferrari (2017), a metodologia que se utiliza de projetos 

é uma modalidade de metodologias ativas que permite o estudo de temas 

transversais, sendo a transversalidade promotora de uma prática educativa que 

relaciona os conhecimentos teoricamente sistemáticos com a aprendizagem sobre a 

realidade, o que supera a aprendizagem apenas como uma necessidade escolar. 

Na sequência, será então apresentado fundamentação teórica específica sobre 

a GC e suas práticas, por reconhecer a importância de se associar o processo de GC 

                                                           
1Disponível em: http://www.summitps.org/. Acesso em: 01 nov. 2017. 

http://www.summitps.org/
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ao processo ensino aprendizagem existente na Sala de Aula Invertida, o qual  permite 

a produção, retenção, disseminação e compartilhamento de conhecimentos entre 

alunos e professores, de modo presencial ou virtual, assim como traz a teoria da GC. 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Inicialmente, faz-se importante tratar do conhecimento, considerando seu 

processo de construção, no qual há o ordenamento dos fenômenos, em que se elimina 

o incerto e a desordem com o intuito de clarificar os elementos do saber a ser 

construído (MORIN, 2005). Porém, não se trata somente de redundar conhecimento 

ao acúmulo de informações, mas sim de considerá-lo como um agrupamento 

articulado das informações, por meio da legitimação empírica, cognitiva e emocional 

(ANGELONI, 2008).   

Para Freire e Spanhol (2014), o conhecimento é tratado tanto como processo 

quanto como resultado da relação que se estabelece entre o indivíduo que conhece e 

o objeto a ser conhecido. Já para Bordin apud Menegassi et al. (2016), a concepção 

do conhecimento está ligada às demandas produtivas, o que remete a um princípio 

distinto da conceituação filosófica do conhecimento, que tem interesse em estudos 

analíticos amplos da vida humana, sejam eles sociais, políticos, estético ou 

epistemológicos. 

Na perspectiva de se conceituar conhecimento, na dimensão da Gestão do 

Conhecimento (GC), cabe destacar as ideias de Nonaka, Toyama e Hirata (2008), que 

tratam o conhecimento como subjetivo e estético, sendo construído a partir de um 

processo relacional e desenvolvido por meio da prática. Ideia essa defendida por 

Sousa (2014), ao abordar que o desenvolvimento do conhecimento do homem 

acompanhou seus saberes práticos, o que vem sendo objeto de estudo há tempos. 

Contudo, verifica-se que a definição de conhecimento se fundamenta ainda em 

outras argumentações, que vão desde a visão da Teologia, Filosofia, Pedagogia e 

Psicologia, até que se chegue ao paradigma do conhecimento por meio do 

entendimento mais atual, o qual trata da CG (PACHECO; FREIRE; TOSTA, 2010), 

oriundo especialmente no Século XX, período em que o crescimento das TICs passa 

a se constituir como um novo e importante mercado global. 
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É nesse contexto, chamado de Nova Economia, Economia Digital, Sociedade 

da Informação e Sociedade do Conhecimento, defendido por Spanhol (2007), que se 

sustenta uma nova relação do indivíduo com o objeto, definida a partir do avanço das 

TICs. Contexto no qual se impõem novos entendimentos sobre o conhecimento, 

considerado de forma interdisciplinar por alterar as relações sociais e os 

conhecimentos.  

Como afirma Drucker (1976, p. 298), “o que importa é que o conhecimento se 

tornou o principal ‘fator de produção’ numa economia avançada, desenvolvida”. Ideia 

essa confirmada por Alarcon (2015) ao mencionar que é na Sociedade do 

Conhecimento que o fator de sucesso está associado ao bom uso do conhecimento. 

Com isso, torna-se importante considerar a GC que surge como estratégia para 

o desenvolvimento da competitividade, sendo essa inicialmente discutida por Polanyi 

(1966), por meio da divisão do conhecimento em tácito e explícito.  O conhecimento 

tácito é definido, por Nonaka e Takeuchi (1997), como o conhecimento subjetivo 

originário das experiências e estudo, sendo de difícil verbalização, reprodução ou 

armazenamento em documentos. Enquanto o conhecimento explícito demonstra-se 

mais objetivo, podendo ser codificado, sistematizado e compartilhado, podendo ainda 

ser formalizado em manuais, relatos, pesquisas, relatórios e afins, por meio de uma 

linguagem formal e sistemática (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Porém, o que se 

verifica é que a ideia da divisão de conhecimento em tácito e explícito também é 

bastante discutida por outros autores, tais como Davenport e Prusak (2003), Terra 

(2001), Servin (2005) e Alarcon (2015). 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), a GC é tratada a partir da ideia da construção 

do conhecimento, existente devido à interação entre o que é explícito e tácito, que se 

dá por um processo de conversão do conhecimento, nomeado pelos autores como a 

“espiral do conhecimento”. Essa espiral é denominada como processo SECI, o qual 

transcorre por meio das etapas de socialização, externalização, combinação e 

internalização. No entanto, para que se efetive o processo de conhecimento, Terra 

(2001) destaca que a GC implica em adotar práticas compatíveis com os processos 

de criação e aprendizado individual, que incluem a identificação, criação, 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento. Conforme Alarcon 

e Spanhol (2015), denominam-se práticas de GC essa relação, numa perspectiva 

prática, entre organização e conhecimento.  
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A chave para a criação do conhecimento encontra-se exatamente nesse 

processo de conversão do conhecimento, ou seja, nas trocas estabelecidas entre os 

conhecimentos tácitos e explícitos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Como afirmam 

Alarcon e Spanhol (2015), é de suma importância que o conhecimento seja facilitado 

dentro de uma organização, e isso inclui uma organização educacional, uma vez que 

é a partir das interações no processo de conhecimento que emergem novas formas 

de se criar e pensar. Já de acordo com Dalkir (2005), a GC é uma área de estudos 

interdisciplinares que encontra na literatura muitas definições propostas por 

pesquisadores da área da Administração, Ciências da Cognição e Conhecimento, 

assim como das áreas de Processos e Tecnologia. 

Havendo pesquisadores que conceituam a GC, é possível verificar diferentes 

concepções que tratam da GC como uma proposta tanto de agregar valor à 

informação quanto de facilitar o fluxo interativo na organização, de modo a promover 

condições de competitividade (EVANGELISTA et al., 2003). Competitividade das 

organizações podem ser associadas mais explicitamente na GC com o uso de 

recursos tecnológicos de informação e comunicação, pois, como afirmam Davenport 

e Prusak (2003, p. 148), “a gestão do conhecimento é muito mais que tecnologia, mas 

a tecnologia certamente faz parte da gestão do conhecimento”. 

A definição de Bejarano et al. (2006) se situa em explicar a GC como conjunto 

de métodos para aquisição, atualização, armazenamento, disponibilização, 

manutenção da qualidade e uso do conhecimento que utiliza tecnologias e estruturas 

organizacionais para sua realização. Já para Terra (2001), a GC passa pela 

compreensão das características e demandas do ambiente competitivo e pelo 

entendimento das necessidades individuais e coletivas associadas aos processos de 

criação e aprendizagem.  

Bem, Prado e Delfino (2013) tratam a GC relacionada com o desenvolvimento, 

principalmente nos segmentos tecnológicos e humanos, por contemplarem o 

desenvolvimento da criatividade e aprendizagem individual e organizacional, por meio 

do uso do conhecimento. Sousa (2014), no entanto, destaca que o processo que 

envolve a GC implica o entendimento de seu significado, assim como a identificação 

de seus elementos fundamentais, como é o caso dos Dados, da Informação e do 

Conhecimento. 
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Nesse sentido, Davenport e Prusak (2003) trazem a definição de ‘dados’, 

considerando estes como estruturas obtidas por máquinas que, com frequência, são 

quantificados e facilmente transferidos. Para Sousa (2014, p. 39), “coletar dados, bem 

como selecioná-los e verificar a veracidade de suas fontes é essencial para a 

qualidade das informações e, consequentemente, para o conhecimento”. Quanto à 

definição de ‘Informação’, Davenport e Prusak (2003) acreditam que tem a finalidade 

de alterar o modo como o destinatário vê algo e exercer algum impacto sobre seu 

julgamento e comportamento. Para esses autores, dados são dotados de relevância 

e propósito, requerendo apenas unidade de análise, exigindo consenso em relação 

ao significado e exigente da mediação humana (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Já a 

definição de ‘Conhecimento’, trata-se da informação da mente humana que inclui 

reflexão, síntese e contexto, sendo de difícil estruturação, transferência e captura por 

máquinas. Com relação ao Conhecimento, Davenport e Prusak (2003, p. 6) entendem 

que é “uma mistura fluida de experiências, valores, informação contextual e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de 

novas experiências e informações, tendo como origem a mente dos conhecedores”. 

Segundo Silva, Juliani e Dias (2016), diferentemente da informação, o 

conhecimento relaciona-se com a crenças e valores, enquanto a informação é 

puramente uma matéria-prima, estruturada em dados e números, de aplicabilidade 

não provada, sendo que “o conhecimento representa o propósito de uso da 

informação por meio de relações referentes a situações específicas” (SILVA; JULIANI; 

DIAS, 2016, p. 4). O entendimento da relação entre esses elementos fundamentais 

da GC, segundo Sousa (2014), pondera-se na existência de uma relação de classe 

de valores entre dados que, combinados e contextualizados, constituem-se como a 

base para a geração da informação e, por consecutivo, quando de sua formulação e 

processamento cognitivo (humano), geram o conhecimento. 

Para Alarcon (2015), como o conhecimento é fundamentado no que é de valor 

para a pessoa, originado da interação entre as pessoas, é importante se considerar 

que a informação se torna conhecimento quando é interpretada pelas pessoas em um 

contexto específico, tendo por base suas crenças e recebendo significado, como 

defendido por Davenport e Prusak (2003). 

Na sequência, será apresentado o Ciclo do Conhecimento para melhor 

compreensão de como o conhecimento é criado, compartilhado e aplicado. Serão 
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analisadas as Práticas de GC, sem e com recursos de tecnologia, definindo-as como 

métodos e técnicas que têm como objetivo abordar aspectos facilitadores para a 

aprendizagem, a fim de obter resultados positivos e melhorias para a aplicação da 

Sala de Aula Invertida, no contexto da Educação Superior presencial. 

   

2.2.1 Ciclo do Conhecimento 

  

Considerando as ideias de Dalkir (2005), o qual pressupõe em seus estudos 

que uma boa definição de GC é aquela que incorpora a captura e armazenamento do 

ponto de vista do conhecimento, somado à valorização dos bens intelectuais, torna-

se importante discutir ainda a apresentação dos ciclos de GC, analisando suas 

abordagens e a forma como elas acontecem no processo de construção do 

conhecimento individual ou coletivo (DAVILA et al., 2015). 

Partindo do pressuposto apontado por Wiig (1993), no qual se faz importante 

aprimorar as tarefas com mais experiência, em que a aquisição de conhecimento deve 

ser acentuada e de alta qualidade, Dalkir (2005) apresenta uma proposta de ciclo de 

GC que aborda um extenso leque de aprendizagem de todas as fontes de 

conhecimento, constituindo-se esse ciclo de atividades principais, o qual contém 

Criação/Captura, Compartilhamento/Disseminação e Aquisição/Aplicação, como 

demonstra a Figura 02. 
  

Figura 02 - Modelo adaptado do ciclo de Gestão do Conhecimento 

 

Fonte: Davila et al. (2015). 
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Dalkir (2005) apresenta sua concepção do ciclo de GC analisando suas 

abordagens e a forma como  elas acontecem nas organizações, considerando em sua 

concepção os modelos  de ciclos de GC definidos por Meyer e Zack (1996), Bukowitz 

e Willians (2000), McElroy (1999) e Wiig (1993), e salientando que 

● Meyer e Zack (1996) apresenta um  ciclo  de  GC  que é  derivado  do  trabalho  

sobre  a  concepção  e desenvolvimento de produtos de informação, tendo 

como  etapas:  aquisição  de  dados, refinamento, 

armazenamento/recuperação, distribuição e apresentação; 

● Bukowitz e Willians (2000) apresentam um processo de GC que mostra como 

as organizações geram, mantêm, e implantam um estoque estratégico do 

conhecimento para criar valor. Definem como etapas: obtenção, uso,  

aprendizagem, contribuição, apreciação e desfazer; 

● McElroy (1999) apresenta um ciclo de vida do conhecimento que consiste nos 

processos de produção e integração, com uma série de loops de feedback para 

a  memória organizacional, crenças e reivindicações; 

● Wiig (1993) indica que é preciso aprimorar as tarefas com mais experiência, 

onde a aquisição de conhecimento deve ser relevante e de alta qualidade para 

que assim possa ser aplicado da melhor forma e de diferentes maneiras.  

Assim,  os principais  passos  que  o autor aponta  são:  construção  do  

conhecimento;  armazenamento  o conhecimento;  partilha  de  conhecimento  

e  aplicação  do  conhecimento.   

Em análise ao ciclo de GC, proposto por Dalkir (2005), pode-se considerar que 

a Criação/Captura trata da identificação e seguida codificação de conhecimento 

interno e conhecimento a partir ambiente externo. Enquanto no 

Compartilhamento/Disseminação é feita uma avaliação do conhecimento 

criado/capturado. Trata-se de uma ligação entre o conhecimento e os seus detentores, 

de forma a contribuir entre os usuários e membros da organização (DAVILA et al., 

2015).  A etapa da Aquisição/Aplicação se dá somente após a validação e avaliação 

do conhecimento como relevante, sendo, então, inserido no armazenamento e as 

ações pessoais e organizacionais. 

Contudo, para Alarcon (2015), o processo de GC, aqui identificado à luz das 

ideias de Dalkir (2005), para poder provocar melhorias, precisa ter suas atividades 

alinhadas ou então integradas aos processos de apoio da organização, assim como 
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devem ser planejadas e executadas cuidadosamente, de acordo com as 

especificidades de cada processo e organização. 

 

2.2.2 Práticas de Gestão do Conhecimento 

 

As práticas de Gestão do Conhecimento (GC) referem-se às estratégias de 

implementação na perspectiva de 

 

Captar e reutilizar o conhecimento estruturado; captar e compartilhar lições 
aprendidas com a prática; identificar fontes e redes de expertise; estruturar e 
mapear conhecimentos necessários para aumentar o desenho; mediar e 
controlar o valor econômico do conhecimento; sintetizar e compartilhar 
advindo de fontes externas (BATISTA, 2004, p. 13). 

 

Assim, a GC nas organizações trata-se de um conjunto de processos que 

administra a aquisição, criação, compartilhamento, armazenamento e a utilização do 

conhecimento no âmbito organizacional (ANGELONI, 2008).  De acordo com Batista 

(2004, p.15), consideram-se práticas de GC as atividades que reúnam as 

características de serem executadas regularmente, com a finalidade de gerir a 

organização, além de serem voltadas para produção, retenção, disseminação, 

compartilhamento ou aplicação do conhecimento dentro das organizações.  

Ao analisar a ideia de Batista (2004) sobre as práticas de GC, é possível 

relacioná-las às metodologias ativas, que surgem como alternativas à prática 

tradicional das organizações educacionais e possibilitam ao aluno atuar de maneira 

ativa na construção de seu conhecimento (PEIXOTO, 2016). 

Terra (2001), na GC, sugere adotar práticas gerenciais compatíveis com os 

processos de criação e aprendizado individual, e também no arranjo sistêmico de 

esforços no plano organizacional e individual, estratégico e operacional, normas 

formais e informais. É importante considerar ainda que as práticas de GC devem tratar 

das dimensões que envolvem os três componentes fundamentais tratados: Pessoas, 

Processos e Tecnologias. 

Para Servin (2005), esse conjunto de elementos combinados em determinado 

ambiente acaba por movimentar as ações internas e externas à organização. 

Analisando a interação desses componentes, verifica-se que a efetividade da GC é 

resultante da forma como as pessoas e as tecnologias interagem, o que favorece a 

colaboração e inovação (SERVIN, 2005). Já para Batista, Pacheco e Terra (2005), as 
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práticas de GC, relacionadas às Pessoas, facilitam a transferência, a disseminação e 

o compartilhamento de informações e conhecimento. Enquanto as práticas de 

Processos funcionam como facilitadores de geração, retenção, organização e 

disseminação do conhecimento organizacional, e as práticas relacionadas às 

Tecnologias servem de suporte à GC organizacional, incluindo aplicativos e 

ferramentas de TICs para captura, difusão e colaboração. 

O reconhecimento das práticas de GC repercute na compreensão de que as 

relações estabelecidas em uma organização se referem à integração entre três 

fatores: Pessoas, Processos e Tecnologia, e resultam em um fluxo de ações 

dinâmicas que perpassam a avaliação, a contextualização e a atualização, conforme 

representado por Davila et al. (2015). 

 

Figura 03 - Ciclo de GC e seus elementos 

 
Fonte: Davila et al., 2015. 

 

Conforme a Figura 03, nota-se que entre as relações dinâmicas ocasionadas 

pelas Pessoas, Processos e Tecnologia, estrutura-se a cultura organizacional, ao 

mesmo tempo que esta influencia a dinâmica de cada um dos três fatores e suas 

relações. Salienta-se que o ciclo de GC apresentado por Davila et al. (2015) identifica 
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que a criação/captura, o compartilhamento/disseminação, e a aquisição/aplicação do 

conhecimento refletem na geração de valor, que é o centro ou o foco de todo o fluxo 

apresentado como dinâmico quanto aos elementos da GC. 

Torna-se importante destacar que a relação que se é estabelecida entre os três 

componentes existentes nas práticas de GC - Pessoas, Processos e Tecnologia - é 

visualizada na Sala de Aula Invertida, através do envolvimento dos Professores e 

Alunos (Pessoas), que desenvolvem e aplicam estratégias de ensino (Processos), 

com o emprego de práticas e ferramentas da GC, as quais colaboram nesse contexto 

como Tecnologia.  

Desse modo, os elementos da GC, que são componentes do ciclo, precisam 

ser identificados e compreendidos pela equipe que atua na organização, no intuito de 

causar ou promover a geração de valor quanto ao conhecimento da organização. Isso 

porque, para Batista (2004), as práticas de GC são como práticas de gestão 

organizacional, voltadas para a produção, retenção, disseminação, compartilhamento 

e aplicação do conhecimento dentro das organizações. Para tanto, essas deverão 

estar alinhadas essencialmente à missão, à visão de futuro e às estratégias da 

organização. 

As práticas ou atividades relacionadas à GC devem conter a geração, 

codificação e a transferência ou compartilhamento de conhecimento. Sendo que, para 

isso, a troca de conhecimento deve ser estimulada e gerida de maneira eficaz, visando 

à promoção de um espaço para a criatividade e aprendizagem em qualquer tipo de 

organização (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Assim, as práticas de GC são ações dinâmicas que devem promover em uma 

organização um fluxo de compartilhamento do conhecimento, bem como um fluxo de 

disseminação do conhecimento para a promoção da reutilização ou atualização do 

conhecimento. Refere-se à interpretação de como se estabelecem as dinâmicas da 

organização, enfatizando as inter-relações entre Pessoas, Processos e Tecnologia. 

As práticas de GC têm como base a aplicação ou não de TICs, essas 

consideradas igualmente relevantes e sem nenhuma ordem específica, classificação 

ou hierarquia; apenas diferenciadas por utilizarem internet ou algum tipo de software 

ou aplicativo específico de busca e armazenamento de informação e conhecimento. 

O Manual da Asian Productivity Organization (APO) (2009), aplicado em 

diversas partes do mundo, incluindo Estados Unidos e Europa, com o objetivo de 
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fornecer ferramentas práticas para auxiliar os implementadores de GC - gestores de 

pequenas e médias empresas e outros usuários -, traz em sua composição algumas  

práticas de GC sem TICs – práticas que não necessariamente utilizam um tipo de 

tecnologia (internet ou softwares) em suas ações e atividades; e as práticas de GC 

com uso de TICs – têm como base o uso de algum tipo de tecnologia ou TICs em suas 

ações e atividades.  

Algumas dessas práticas foram escolhidas considerando a proposta da 

pesquisa, sendo elencadas práticas com uso das TICs para as aulas que antecedem 

e são posteriores às aulas presenciais, pois nesses momentos é preciso que tanto o 

professor quanto os alunos recorram a ferramentas que deem suporte às atividades a 

distância. Já para as aulas presenciais, foram escolhidas práticas de GC que possam 

ser executadas sem o uso das TICs, que priorizem as discussões e reflexões 

presenciais. As práticas de GC escolhidas, que se acredita com melhor 

enquadramento dentro da Sala de Aula Invertida, são apresentadas no Quadro 01. 

 

Quadro 01 - Práticas de GC, descrição e classificação 

Práticas de Gestão 
do Conhecimento 
com e sem TICs 

Descrição Classificação 

Brainstorming 

Prática utilizada para auxiliar a equipe na geração de 
ideias e inovação. O processo é dividido em duas 
fases: divergente e convergente. Na fase divergente, 
a equipe gera insights adiando o julgamento sobre as 
ideias para depois; na segunda fase, decidir e 
selecionar as melhores ideias. 

Criação do 
conhecimento 

Captura de Ideias 
Conjunto de processo para coletar, classificar, 
recuperar, armazenar e compartilhar o conhecimento 
nas atividades diárias da organização. 

Criação do 
conhecimento 

Revisão da 
Aprendizagem 

Prática utilizada pela equipe de projeto para auxiliar na 
aprendizagem individual durante o processo de 
trabalho. O objetivo é que os membros da equipe 
possam aprender continuamente durante o projeto. 

Criação, 
Armazenamento e 
Compartilhamento 
do conhecimento 

Narrativas 

Prática utilizada para compartilhar experiências e 
lições aprendidas, por meio de relatos e eventos que 
consistem em, literalmente, contar histórias de forma 
simples, utilizando palavras e imagens. 

Compartilhamento 
do conhecimento 

Sistema de 
Gerenciamento de 
Documentos 

Forma eficiente e eficaz de acesso a documentos, 
para evitar sobrecarga de informações. Fundamental 
para encontrar a informação correta no tempo certo. 

Armazenamento, 
Compartilhamento e 
Aplicação do 
conhecimento 
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Blogs 

Diário que contém uma lista de entradas, geralmente 
no sentido inverso à ordem cronológica. As entradas 
são artigos curtos ou histórias relativas a eventos da 
atualidade. 

Criação, 
Armazenamento, 
Compartilhamento e 
Aplicação do  
conhecimento. 

Base de 
conhecimento (Wiki) 

Ferramenta de colaboração estruturada para 
responder, com base nos cinco componentes do 
conhecimento: “O que”, “Por Que”, “Onde”, “Quando”, 
“Quem” e “Como". 

Criação, 
armazenamento, 
compartilhamento e 
aplicação do 
conhecimento 

Fórum de discussão 

Prática utilizada para discutir e compartilhar 
informações, ideias e experiências que contribuirão 
para o desenvolvimento de competências e 
aperfeiçoamento de processos e atividades da 
organização (BATISTA; PACHECO; TERRA, 2005). 

Compartilhamento 
do conhecimento. 

Serviços de Rede 
Social 

Grupo de pessoas que compartilham uma área de 
interesse comum. São sistemas de apoio social on-line 
para encontrar pessoas com necessidades e 
interesses em comum, compartilhar conteúdos e 
documentos relevantes. 

Compartilhamento 
do conhecimento. 

Ferramenta de 
busca avançada 

Motor de busca para melhoria significativa nos 
resultados de pesquisas. Formas para obter a 
informação certa e diminuir a sobrecarga de 
informações. 

Identificação, 
Criação e Aplicação 
do conhecimento 

Espaço virtual 
colaborativo 

Prática que permite que as pessoas trabalhem em 
colaboração, compartilhando documentos, edição 
colaborativa em coautoria, áudio e videoconferência, 
independentemente de onde estejam localizadas 
fisicamente. 

Identificação, 
Criação, 
Armazenamento, 
Compartilhamento e 
Aplicação do 
conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Alarcon (2015). 

 

A associação de tecnologias às práticas de GC requerem uma busca acirrada 

que decorre, especialmente, do fato de que as TICs antecedem ao conceito e à 

realidade da GC, como meio para gerenciar esses recursos que envolvem 

principalmente pessoas e tecnologias (ROSSETTI; MORALES, 2007). 

Nesse sentido, é importante compreender que as práticas de GC precisam 

estar alinhadas à produção, retenção, disseminação, compartilhamento ou aplicação 

do conhecimento, mas que, para isso, inclua pessoas, sistemas, tecnologias e 

conhecimentos, tendo como objetivo melhorar o desempenho individual e do grupo 

nas organizações. 

A Sala de Aula Invertida propõe que se haja um “antes”, um ”durante” e um 

“depois”, porém não especifica as estratégias e nem os recursos que podem ser 

utilizados nesses diferentes momentos. Portanto, a Gestão do Conhecimento permite 
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sanar essa lacuna através das possibilidades apresentadas pelas suas práticas e 

ferramentas. Importante ressaltar que qualquer escolha sobre prática ou ferramenta 

deverá ter atenção na ocorrência parcial ou total do ciclo do conhecimento. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção pretende dar visibilidade aos procedimentos metodológicos que 

compuseram esta investigação. Nela, explicita-se o entendimento sobre pesquisa 

qualitativa, caracterizando a abordagem desta pesquisa como Pesquisa-Ação 

Participante. Procurou-se, também, especificar os sujeitos da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados e os métodos utilizados para análise desses dados 

coletados, assim como relaciona as etapas desenvolvidas, correlacionando-as aos 

objetivos definidos para esta pesquisa. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

Para responder ao problema de pesquisa proposto neste estudo, optou-se pela 

aplicação de uma pesquisa de natureza aplicada, em que o produto é o planejamento 

de aulas que pretenda a aplicação da metodologia da Sala de Aula Invertida no 

processo de ensino e aprendizagem em cursos de graduação presenciais. 

Para satisfazer os objetivos, foram realizadas pesquisa exploratória e 

pesquisa explicativa de cunho qualitativo, onde apenas o perfil do respondente 

será quantitativo. Para validar o planejamento feito, foi realizada uma Pesquisa-Ação 

Participativa, por meio da qual a pesquisadora foi inserida no espaço de ensino, 

experienciando as questões de planejamento pedagógico. A Figura 04 sistematiza a 

metodologia descrita, classificando quanto à natureza, objetivo, procedimento e 

abordagem. 
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Figura 04 - Representação da Metodologia da Pesquisa  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A seleção do procedimento metodológico se encontra diretamente relacionada 

ao problema a ser estudado, e a escolha desse procedimento dependerá dos fatores 

relacionados ao estudo (LOURENÇO, 2007). Por isso, em análise ao problema 

estudado, optou-se por uma pesquisa de natureza aplicada por “gerar conhecimentos 

para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo 

verdades e interesses locais” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20).  

A pesquisa apresenta objetivo Exploratório por proporcionar maior familiaridade 

com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses; e Explicativo 

por identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos (GIL, 2008).  

Para atendimento ao seu objetivo Exploratório, utilizou-se o procedimento da 

pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, com material 

disponibilizado na Internet (SILVA; MENEZES, 2005, p. 21). Para Gil (2008), a 

pesquisa bibliográfica é requerida em praticamente todas as pesquisas acadêmicas, 

justamente com o propósito de fornecer fundamentação teórica, criar bases sólidas 

de sustentação e identificar qual o estágio atual em que se encontra o tema escolhido. 
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Para alcançar seu objetivo Explicativo, utilizou-se como procedimento a 

Pesquisa-Ação Participativa, que aplicada à educação mostra-se com forte potencial 

de contribuição em processos de transformação das práticas institucionais (TOLEDO; 

JACOBI, 2013). A Pesquisa-Ação consiste em 

 

um tipo de pesquisa social, com base empírica, que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual, os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação, estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT, 2008, p. 16).  

 

Importa considerar ainda que a Pesquisa-Ação não se limita apenas a uma 

forma de ação, tendo por objetivo ainda aumentar o conhecimento dos pesquisadores 

ou o nível de consciência das pessoas ou grupos envolvidos (THIOLLENT, 2008), o 

que de fato foi fator primordial para sua escolha na pesquisa. 

Cabe destacar que a Pesquisa-Ação, além de engajar o pesquisador na 

situação estudada, transformando-o em um observador participante, coloca a 

importante questão da ação planejada no campo em estudo (NEVES, 2006, p. 11). 

Dessa forma, optou-se pela utilização da observação participante como forma de 

levantar dados para a Pesquisa-Ação. 

Nesse caso, o observador participante experimenta estar dentro e fora da 

situação estudada, e se transforma, ele mesmo, em um importante instrumento de 

pesquisa, como já salientamos anteriormente, com seu corpo e linguagem. Para 

Minayo (1996), a observação participante vem auxiliar no levantamento dos dados, 

visando à melhor compreensão do local e dos sujeitos pesquisados, o que permite o 

conhecimento sobre sua própria realidade. 

Para a observação participante, utilizou-se como base as ideias de Schwartz e 

Schwartz (1969), que definem a observação participante como um processo no qual 

o observador, numa situação social, é mantido para fins de investigação científica. O 

observador disposto numa relação de fase a face com os observados, e, participando 

com eles em seu ambiente natural de vida, coleta dados, assim tornando-se parte do 

contexto. Para Vianna (2007), a observação é uma das mais importantes fontes de 

informações em pesquisas qualitativas em educação, pois sem acurada observação 

não há ciência.  

Além da observação, a Pesquisa-Ação Participativa empregou como técnica a 

utilização de questionário como um instrumento tradicional de coleta de informações, 
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consistindo em uma série de perguntas que podem ser fechadas, quando apresentam 

alternativas para respostas; abertas, quando não apresentam alternativas para 

resposta; e mistas, quando combinam parte de perguntas fechadas e parte de 

perguntas abertas (FIORENTINI; LORENZATO, 2007). 

Dessa forma, houve a elaboração e aplicação de questionário aos alunos foi de 

categoria mista, permitindo análise qualitativa. A opção metodológica da autora da 

pesquisa foi utilizar-se das questões abertas para a análise de conteúdo e das 

questões fechadas exclusivamente para definição do perfil dos respondentes, sendo 

os dados o perfil demonstrado por meio de gráficos. 

A análise qualitativa das questões abertas do questionário dos alunos utilizou-

se a análise de conteúdo, assim definida:   

 
[...] a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade 
e da fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por 
esta atração pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito 
(do não-dito), retido em qualquer mensagem (BARDIN, 2002, p. 9). 

 

Já para Mayring (2010, p. 602), a análise de conteúdo é uma análise 

interpretativa de textos, por meio de decomposição do discurso e reconstrução 

racional de uma ideia central com a aplicação de regras lógicas a respeito da origem 

dessas mensagens, com a finalidade de criar categorias.  Já para Vergara (2010), 

trata-se de uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema. 

No entanto, para a análise de conteúdo, torna-se importante a categorização, 

realizada por meio de análise de temática que, de acordo com Bardin (2002, p. 153), 

“[...] entre as diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou 

Análise Temática é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e 

simples”. 

Como forma de coleta de dados junto aos professores foi elaborado ainda um 

questionário específico, este autorizado pelo Comitê de Ética e inserido no Apêndice 

B. Porém optou-se pela não aplicação de questionários aos professores, decidindo-

se que os próprios professores fariam os registros das aulas aplicadas, como forma 

de descreverem as dificuldades e facilidades de adaptação ao planejamento oferecido 

pela pesquisadora. Dessa forma, a análise qualitativa junto aos professores foi feita a 

partir da análise documental dos registros das aulas, que para Bardin (2002) pode ser 
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realizada a partir de qualquer registro escrito ou em meio magnético usado como fonte 

de informação. 

Para refinamento da análise qualitativa junto aos professores, utilizou-se ainda 

a aplicação de entrevista não-estruturada aos professores, com o objetivo de verificar 

suas percepções sobre a participação e aprendizagem dos alunos e verificar sobre 

suas experiências na utilização da proposta da Sala de Aula Invertida, 

complementando assim o que fora registrado pelas professoras sobre as aulas. 

A entrevista não-estruturada é denominada por Richardson (1999) como não 

diretiva por ser totalmente aberta, pautando-se pela flexibilidade e pela busca do 

significado na concepção do entrevistado. Esse tipo de entrevista, em comparação 

com as demais técnicas, é a mais informal, mas para Gil (1999) ela acaba se 

distinguindo da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de 

dados. Assim, a entrevista não-estruturada foi utilizada para a coleta de dados após o 

processo de aplicação dos procedimentos que repercutiam na atuação das 

professoras, como um meio de verificação da percepção dessas quanto à experiência. 

Por fim, observa-se que, da forma como os dados foram coletados e 

analisados, a pesquisa cumpre sua abordagem qualitativa visto que essa perspectiva 

metodológica surge em oposição àquelas que buscam simplesmente a quantificação. 

De acordo com Minayo (1999), 

 
Os autores que seguem tal corrente [qualitativa] não se preocupam em 
quantificar, mas, sim, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais 
que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. 
Trabalham com a vivência, com a experiência, com a continuidade e também 
com a compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação 
humana objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e 
as coisas são inseparáveis (MINAYO, 1999, p. 24). 
 

Na sequência, apresentam-se as etapas necessárias para satisfazer os 

objetivos específicos desta pesquisa (sintetizadas no Quadro 02): 

 

Quadro 02 - Metodologia, Etapas da Pesquisa e Objetivos Específicos 

Metodologia Etapas da Pesquisa Objetivos 
específicos 

Pesquisa 

exploratória 

Etapa I - foram utilizados procedimentos de 

pesquisa bibliográfica, utilizando uma revisão 

sistemática para reunir estudos semelhantes 

01 e 02 
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publicados, alcançando uma ampla busca da 

literatura para se identificar o maior número possível 

de estudos relacionados às temáticas definidas nos 

objetivos. 

Pesquisa 
Explicativa, 
com 
procedimento 
Pesquisa-Ação 

Etapa II - foi elaborado o planejamento de uma 

sequência de aulas, para desenvolver um conteúdo 

em uma disciplina de um curso de graduação em 

uma Instituição de Educação Superior na 

modalidade presencial, procurando utilizar práticas 

de GC na Sala de Aula Invertida. Salienta-se que 

toda atividade proposta pretende que seja prática e 

investigativa, orientada pela pesquisa e visando à 

construção de solução para um problema real. 

03 

Etapa III - para satisfazer o objetivo 4, foram 

definidos os sujeitos participantes da pesquisa 

(apresentados na Seção 3.2). Para satisfazer o 

objetivo 5, foi realizada uma sequência de 

atividades: 

1. Construção e aplicação de questionário 

misto para alunos de Pedagogia; 

2. Análise documental dos registros das aulas 

aplicadas pelas professoras de Pedagogia e 

Engenharia de Software; e  

3. Observação da pesquisadora sobre a aula 

vivenciada no curso de Pedagogia. 

04 e 05 

Etapa IV - foi refinada a proposta definida na Etapa 

II a partir dos resultados da Etapa III. 

06 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi aplicada em dois cursos de graduação em uma 

Instituição de Educação Superior na modalidade presencial, mais especificamente em 

uma turma com 20 alunos da graduação do 8º semestre do curso de licenciatura em 

Pedagogia e em uma turma com 45 alunos da graduação do 2º semestre do curso de 

bacharelado em Engenharia de Software. Essa seleção diferenciada pretendeu 

escolher uma amostra de cursos com diferenças de formação e tipo, ambos ofertados 

na modalidade presencial, os quais possuem vivências e objetivos diferenciados 

quanto às metodologias de ensino. 

A escolha de alunos de último período do curso de Pedagogia deu-se pelo fato 

de os alunos já possuírem visão pedagógica ampla, e poderem contribuir na análise 

das metodologias utilizadas em sala de aula, já que possuem a teoria pedagógica e 

passaram pelo processo como alunos. Já a escolha por alunos iniciantes do curso da 

área de Tecnologia, deu-se pelo fato desses já possuírem um maior interesse por 

recursos tecnológicos, mas ainda não possuírem uma experiência plena no uso 

desses recursos. Portanto, a execução das atividades do planejamento proposto com 

o manuseio de recursos tecnológicos foi facilitada e permitiu verificar as 

facilidades/dificuldades da aplicação de uma proposta pedagógica diferenciada.  

O presente estudo teve a aprovação sem recomendações pelo Comitê de Ética, 

por meio do Parecer Nº. 3.158.203 - CAAE 03709318.6.000.5539 (Anexo A), tendo 

atendido aos termos em conformidade com a Resolução Nº. 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e tendo sido considerado como benefício, pois 

a proposta do trabalho poderá ajudar a perceber novos contextos, oportunidades e 

recursos para o desenvolvimento da criatividade e da motivação dos alunos.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de: (1) aplicação de questionário misto 

para alunos de Pedagogia; (2) análise documental dos registros das aulas aplicadas 

pelos professores de Pedagogia e Engenharia de Software, acompanhada de 

entrevista não-estruturada; e (3) observação da pesquisadora sobre a aula vivenciada 

no curso de Pedagogia.  
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Importante ressaltar que a elaboração das perguntas do questionário foi 

realizada pela pesquisadora sob orientação de profissionais na área da pedagogia e 

tecnologia. Salienta-se que não foi realizada validação deste questionário. Contudo, 

não houveram dificuldades durante a aplicação deste instrumento de coleta de dados. 

Portanto, o processo de criação e a aplicação da coleta de dados foi considerado 

válido. Na sequência, a Figura 5 apresenta o fluxograma que visa auxiliar na 

compreensão de como foi definida a Coleta de Dados. 

 
Figura 05 - Fluxo da Coleta e Análise de Dados 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

A aplicação do questionário misto foi realizada exclusivamente em uma turma 

de Pedagogia com alunos concluintes, devido ao conhecimento prévio deles com os 

termos pedagógicos da pesquisa e a formação quanto à metodologia empregada nas 

aulas. O questionário foi aplicado após a finalização da última aula proposta. 

A análise documental foi realizada por meio dos registros das aulas dos 

professores de Pedagogia e de Engenharia de Software. Esses registros - analisados 

em 4.3.3.2 - serviram para verificar a dificuldade e/ou facilidade dos professores no 

seguir o planejamento, ao detectar diferenciações de aceitação e participação dos 
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alunos nas aulas aplicadas, considerando as especificidades da formação acadêmica 

desses, haja vista se tratarem de alunos de áreas totalmente distintas - Humanas e 

Exatas.    

Os registros feitos pelas próprias professores seguiram um formato textual, no 

qual foi descrito o passo a passo das estratégias utilizadas, os impasses e facilidades 

durante a aplicação, destacando como se deu a aceitação e participação dos alunos 

nas aulas. Como forma de melhor compreensão do andamento das aulas aplicadas, 

foi necessária ainda a aplicação de entrevista não-estruturada como forma de obter 

detalhamento das percepções das professoras sobre as aulas aplicadas, percepções 

essas que não conseguiram ser inteiramente dispostos em seus registros.   

Já a observação da pesquisadora ocorreu no momento da aplicação da 3ª Aula 

- Brainstorming sobre os conteúdos - na turma de Pedagogia, utilizando de diário de 

campo. Por diário de campo, entende-se que se trata de uma busca por captar uma 

imagem da realidade, com  o  máximo  de detalhamento possível, incluindo aspectos 

do local, pessoas, ações e conversas observadas, tendo-se as notas descritivas 

compreendidas como registro das informações referentes aos acontecimentos, na 

sequência em que elas ocorrem (FALKEMBACH, 1987). A participação da 

pesquisadora foi de orientação sobre a metodologia aplicada, conduzindo o passo a 

passo do Brainstorming. A professora atuou oferecendo orientações sobre os 

conteúdos da disciplina. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados da aplicação do questionário para alunos da turma de Pedagogia 

indicaram a aceitação ou não da aula aplicada. A aplicação do referido questionário 

aos alunos possibilitou uma análise do perfil com respondentes. A análise qualitativa, 

com a análise de conteúdo especificamente por meio da organização de categorias 

das questões abertas, permitiu conhecer a opinião dos alunos a respeito das 

vantagens e desvantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida, assim como 

permitiu que os alunos pudessem expor os pontos relevantes ou opinião sobre a Sala 

de Aula Invertida e sobre a experiência vivenciada com esse modelo de aulas.  

A análise qualitativa foi realizada também com a análise documental dos 

registros das aulas dos professores através de narrativas de como foi a aplicação das 
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suas aulas. Além disso, a análise qualitativa foi obtida também por meio das 

observações da pesquisadora na aplicação da 3ª Aula, seguindo a proposta planejada 

para a turma de Pedagogia, atuando como participante no desenvolvimento da 

metodologia. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos da análise qualitativa, 

separando-as conforme os procedimentos adotados. Inicialmente, apresenta-se o 

resultado da pesquisa bibliográfica, que serviu de suporte para o planejamento da 

sequência de aulas da Sala de Aula Invertida. Em seguida, os resultados da análise 

da aplicação das aulas, considerando o contexto dos alunos e dos professores. Por 

último, apresenta-se o refinamento do planejamento aplicado, como forma de 

melhoramento da proposta inicial da Sala de Aula Invertida. 

 

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Na pesquisa bibliográfica, foi realizada uma revisão sistemática na qual se 

exploraram artigos, estudos, teses, dissertações que abordassem temas como: 

Educação Superior, metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, 

orientação por projeto, Sala de Aula Invertida, GC e práticas de GC.  

Foram realizadas buscas, no período de março a novembro de 2017, nas bases 

de dados eletrônicas de Periódicos CAPES, Portal de Periódicos UFSC, Domínio 

Público e Scielo, utilizando Google Academics como motor de busca. Com as 

palavras-chave “metodologias ativas”, “Sala de Aula Invertida”, “Gestão do 

Conhecimento”, “Ensino Superior”, “Aprendizagem baseada em Problemas”, 

“Orientação por meio de Projetos”, foram retornados 215 trabalhos científicos.  

Após, foi realizada a filtragem pelos títulos e resumos desses, resultando 124 

trabalhos científicos. Na sequência, fez-se análise do artigo completo destes, restando 

66 artigos.  

Inicialmente, foi realizada a seleção e leitura dos artigos e teses completos, os 

quais tratavam especificamente das temáticas da Sala de Aula Invertida, Metodologias 

Ativas e GC. Porém, como não foi possível encontrar nenhuma publicação com essas 

denominações, buscou-se pela utilização de materiais que tratavam da Educação a 

distância e GC, haja vista a semelhança de algumas ferramentas da Educação a 

distância com as ferramentas da Sala de Aula Invertida, sendo encontrados apenas 

01 tese de doutorado, 01 livro e 01 dissertação que tratam especificamente da 

temática pesquisada, como apresentado abaixo. 
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Quadro 03 - Resultado da Revisão Sistemática 

Título Objetivo Geral Resultados Obtidos 

Diretrizes para Práticas de 
Gestão do Conhecimento 
Na Educação A Distância. 
 
(ALARCON, 2015) 

O objetivo geral da tese está em 
propor diretrizes para criação de 
um modelo de Educação a 
Distância suportado por práticas de 
Gestão do Conhecimento. 

Com a dissertação, foi possível 
identificar o compartilhamento 
de conhecimento no processo 
de produção de AVAs, no qual 
foi caracterizado o 
mapeamento do fluxo de 
produção e os atores 
educacionais em cada etapa do 
processo. Sendo possível 
ainda identificar a ocorrência 
das PGCs no contexto da 
Educação a Distância, 
estabelecendo critérios de 
análise para identificar a 
utilização, ocorrência, 
relevância, integração e o 
impacto das PGCs no processo 
de concepção de AVAs. 

Gestão do Conhecimento 
na Educação a Distância: 
Práticas para o Sucesso. 
 
(ALARCON; SPANHOL, 
2015) 

O livro trata da convergência entre 
os sistemas de Educação a 
Distância e as Práticas de Gestão 
do Conhecimento, com foco nas 
ações e atividades inerentes ao 
processo de produção dos 
ambientes virtuais de 
aprendizagem. 

Como resultado, o livro traz 05 
(cinco) proposições, contendo 
37 (trinta e sete) diretrizes para 
a implantação das Práticas de 
Gestão do Conhecimento e 
serviços da EaD, cujo intuito 
está na melhoria da qualidade e 
alcance de resultados nos 
processos de produção dos 
diferentes tipos de ambientes 
virtuais de aprendizagem. 

Inovação no Ensino 
Superior Privado 
Brasileiro: uma Proposta 
de Aplicação de 
Metodologias Ativas com 
Base na Sala de Aula 
Invertida. 
 
(HERINGER et al., 2017.) 
 

 

O objetivo geral da dissertação está 
em descrever a aplicação e 
adaptação do modelo sala de aula 
tradicional ao modelo sala de aula 
denominado semi-invertida, em 
uma IES privada de Ensino 
Superior. 
 
 

Os resultados da pesquisa 
revelaram que o modelo semi-
invertido foi bem aceito pelos 
alunos e manteve as vantagens 
da Sala de Aula Invertida, 
obtendo melhores resultados. 
O ganho nessa aplicação de 
metodologia está relacionado 
ao aprendizado e possibilidade 
de os alunos irem além do 
conteúdo ministrado nos 
semestres anteriores. O ganho 
principal por parte do professor 
foi a aula ter se tornado mais 
interessante, desafiadora e 
menos repetitiva. 

Fontes: Elaborado pela autora (2018). 
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4.2 PLANEJAMENTO DA SALA DE AULA INVERTIDA 

 

A proposta de planejamento para a Sala de Aula Invertida com associação de 

práticas de GC foi elaborada sob uma ótica genérica para que pudesse, inicialmente, 

ser aproveitada em disciplinas de cursos de graduação, o que servirá posteriormente 

de planejamento para qualquer conteúdo, disciplina e curso de graduação presencial. 

Portanto, nesta etapa será feita uma abordagem da Pesquisa-Ação Participante, 

possibilitando a validação do planejamento acima citado. 

Para o desenvolvimento desse planejamento, pensou-se em atividades que 

pudessem ser desenvolvidas para qualquer curso ou semestre de curso de graduação 

presencial. Para isso, planejaram-se metodologias ativas adaptáveis a qualquer 

conteúdo, e assim elencaram-se práticas de GC que também pudessem ser utilizadas 

com alunos com e sem conhecimento pedagógico e tecnológico para tal. 

Nesse sentido, buscando atender a uma proposta de aplicação de aulas para 

um conteúdo disciplinar de curso de graduação. Planejaram-se nove aulas, entre as 

quais há ações que se desenvolvem na Sala de Aula Invertida, com aulas presenciais 

e a distância, utilizando-se a estrutura de ‘antes’, ‘durante’ e ‘depois’, conforme 

apresentado abaixo. Salienta-se que a escolha de elaboração de nove aulas deu-se 

pela disposição das práticas para cumprimento do planejamento, considerando ainda 

a carga horária das aulas de 50 minutos /aula e o tempo médio de aplicação das 

atividades propostas. 

 

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO DA SALA DE AULA INVERTIDA 

 

Definições das práticas de GC segundo Manual da Asian Productivity Organization - APO 

(2009) 

● Sistema de Gerenciamento de Documentos -  Forma eficiente e eficaz de acesso 

a documentos para evitar sobrecarga de informações. Fundamental para encontrar 

a informação correta no tempo certo. (Classificação de Prática de GC para 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento) 

● Brainstorming - Prática utilizada para auxiliar a equipe na geração de ideias e 

inovação. O processo é dividido em duas fases: divergente e convergente. Na fase 

divergente, a equipe gera insights, adiando o julgamento sobre as ideias para 
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depois, na segunda fase, decidir e selecionar as melhores ideias. (Classificação de 

Prática de GC para criação do conhecimento) 

● Ferramentas de Busca Avançada - Motor de busca para melhoria significativa 

nos resultados de pesquisas. Formas para obter a informação certa e diminuir a 

sobrecarga de informações.  (Classificação de Prática de GC para identificação, 

criação e aplicação do conhecimento) 

● Narrativas - Prática utilizada para compartilhar experiências e lições aprendidas, 

por meio de relatos e eventos que consistem em, literalmente, contar histórias de 

forma simples, utilizando palavras e imagens. (Classificação de Prática de GC para 

compartilhamento do conhecimento) 

● Espaço Virtual Colaborativo - Prática que permite que as pessoas trabalhem em 

colaboração, compartilhando documentos, edição colaborativa em coautoria, áudio 

e videoconferência, independentemente de onde estejam localizadas fisicamente. 

(Classificação de Prática de GC para identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento) 

● Espaço de Rede Social - Grupo de pessoas que compartilham uma área de 

interesse comum. São sistemas de apoio social on-line para encontrar pessoas 

com necessidades e interesses em comum, compartilhar conteúdos e documentos 

relevantes. (Classificação de Prática de GC para compartilhamento do 

conhecimento) 

● Blog - Diário que contém uma lista de entradas, geralmente no sentido inverso à 

ordem cronológica. As entradas são artigos curtos ou histórias relativas a eventos 

da atualidade. (Classificação de Prática de GC para criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento) 

● Fórum de Discussão - Prática utilizada para discutir e compartilhar informações, 

ideias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e 

aperfeiçoamento de processos e atividades da organização. (Classificação de 

Prática de GC para compartilhamento do conhecimento) 

● Revisão de Aprendizagem - Prática utilizada pela equipe de projeto para auxiliar 

na aprendizagem o processo de trabalho. O objetivo é que os membros da equipe 

possam aprender continuamente durante o projeto. (Classificação de Prática de 

GC para criação, armazenamento e compartilhamento do conhecimento) 
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PLANEJAMENTO DAS AULAS 

1ª AULA - PRESENCIAL (DURANTE) 

TEMA: Apresentação da proposta da Sala de Aula Invertida 

● Nesta primeira aula, o professor/pesquisador vai apresentar à turma de 

alunos a proposta da Sala de Aula Invertida, informando-os sobre o objetivo 

da proposta, assim como sobre todas as etapas a serem vivenciadas nas 

aulas seguintes. 

● Breve capacitação sobre os recursos tecnológicos a serem utilizados nas 

próximas aulas. 

 

2ª AULA - PRESENCIAL (ANTES) 

TEMA:  Preparação do conteúdo e compartilhamento com os alunos 

● Professor seleciona os conteúdos, separa vídeos e artigos sobre o tema da 

aula. 

● Professor compartilha os vídeos e artigos em Sistema de Gerenciamento de 

Documentos para estudo dos alunos. 

● Alunos acessam os conteúdos no SGD, fazem leitura dos artigos e visualizam 

os vídeos. 

 

3ª AULA - PRESENCIAL (DURANTE) 

TEMA: Desenvolvimento de Brainstorming sobre os conteúdos. 

● Em sala de aula, o professor faz um círculo de cadeiras com a turma, fazendo 

um “aquecimento” para aula, conversando informalmente sobre assuntos 

relacionados à temática da aula. Em seguida, lança algumas problemáticas 

sobre o assunto da aula, com base nos materiais estudados em casa pelos 

alunos. [20-25 min] 

● O Professor explica que os alunos participarão de um Brainstorming em 

grupos, apresentando as regras da tarefa. 

● Os alunos são divididos em pequenos grupos (4 ou 5 alunos) e será entregue 

para cada grupo uma frase/problema sobre o assunto da aula.  

● O Professor pede para os alunos discutirem sobre essa frase/problema e 

colocarem, individualmente, em pedaços de papel (post-it), palavras que eles 
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acreditam que se relacionam com o estudado, espalhando esses papéis em 

cima da mesa do grupo. 

● O professor entrega uma cartolina para cada grupo e pede que, com base 

nas palavras distribuídas na mesa, o grupo discuta as ideias lançadas, e crie 

uma frase que retrata a ideia geral do grupo sobre a temática da aula. 

● O grupo escolhe um membro para apresentar a ideia do grupo para o restante 

da turma e a frase é fixada no quadro. 

● Discussão geral e fechamento. 

 

4ª AULA - A DISTÂNCIA (DEPOIS/ANTES) 

TEMA: Utilização de Ferramentas de Busca Avançada e apresentação de 

Narrativas 

● O professor disponibiliza informações sobre ferramentas de busca avançada 

para que os alunos saibam pesquisar. 

● Os alunos realizam pesquisa, em ferramentas de busca avançada, sobre 

possibilidades, exemplos e soluções sobre as temáticas discutidas em sala 

de aula. 

● Os alunos produzem narrativas, de forma individual, sobre as soluções 

encontradas/estudadas. 

● Os alunos enviam suas narrativas para o professor, utilizando de ferramentas 

de compartilhamento, à escolha do professor (e-mail, ambiente virtual de 

aprendizagem, SGD) 

 

5ª AULA - PRESENCIAL (DURANTE) 

TEMA: Utilização de Espaço Virtual Colaborativo (Construção do Projeto) 

● Os alunos valem-se das orientações disponibilizadas pelo professor e 

começam em grupo a criação de projeto, de forma colaborativa, utilizando-se 

de Espaço Virtual Colaborativo. 

 

6ª AULA - A DISTÂNCIA (DEPOIS) 

TEMA: Utilização de Espaço Virtual Colaborativo e Espaço de Rede Social 
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● Os alunos continuam a criação de projeto, utilizando-se de Espaço Virtual 

Colaborativo. 

● Os alunos publicam em Espaço de Rede Social as primeiras etapas de seus 

projetos. 

 

7ª AULA - PRESENCIAL (DURANTE) 

TEMA: Apresentação do Projeto por meio de Narrativas 

● Os alunos apresentam em forma de narrativas os seus projetos, utilizando-

se de recursos audiovisuais. 

● Interação entre alunos e professor. 

 

8ª AULA - A DISTÂNCIA (DEPOIS) 

TEMA: Utilização de Blog e Fórum de Discussão 

● Os alunos vão fazer publicações sobre os projetos apresentados na aula 

anterior, em Blog criado pelo professor. 

● Há integração entre os alunos e formalização de opiniões dos alunos sobre 

os projetos dos colegas, por meio de fórum de discussão. 

 

9ª AULA - PRESENCIAL  

TEMA: Revisão de aprendizagem 

● O professor, antes da aula, extrai das publicações do Blog as ideias centrais 

postadas pelos alunos. 

● A turma, de posse dessas palavras, vai criar o mapa conceitual no quadro. 

● Discussão breve sobre o mapa conceitual criado. 

 

Importante considerar que a proposta de planejamento se configura, 

inicialmente, de uma forma abstrata, vindo a ser concretizada com a Pesquisa-Ação 

Participativa, tendo-se como produto resultante dessa etapa o planejamento de 

conteúdo da disciplina de dois cursos de graduação presencial - Engenharia de 

Software e de Pedagogia -, por meio da associação de práticas de GC, possibilitando 

com isso a validação da proposta da Sala de Aula Invertida associada às práticas de 

GC. 
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Entre as estratégias elencadas ao trabalho no curso de graduação presencial, 

destacam-se a PBL e a OMP, ambas a serem conduzidas pela proposta da Sala de 

Aula Invertida. 

 

4.3 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS AULAS 

 

A análise da aplicação das aulas foi realizada por meio de observação e análise 

qualitativa. A observação foi feita pela pesquisadora no meio do planejamento 

aplicado em uma aula na turma de Pedagogia. A definição do perfil dos respondentes 

foi feita com dados estatísticos das questões fechadas do questionário aplicado aos 

alunos de Pedagogia (Apêndice A). Já a análise qualitativa foi realizada com as 

questões abertas do questionário aplicado aos alunos de Pedagogia e pelo 

questionário aplicado às professoras dos cursos de Pedagogia e Engenharia de 

Software (Apêndice C), acompanhado de entrevista não-estruturada. Na sequência, 

apresentam-se os resultados das análises feitas. 

 
 
4.3.1 Observação 

 

A observação participante ocorreu na aplicação da 3ª Aula proposta no 

planejamento da Sala de Aula Invertida para os alunos concluintes de Pedagogia. Os 

registros da observação foram realizados por meio de diário de campo, elaborado por 

meio de registro textual, contendo os fatos concretos da aula aplicada, às relações 

verificadas e as experiências e reflexões da pesquisadora sobre o momento 

vivenciado. 

Inicialmente é preciso expor que a aula foi organizada pela professora da 

disciplina, em parceria com a pesquisadora, de modo a atender à sequência da aula 

previamente planejada pela pesquisadora, que trabalhou a prática de GC do 

Brainstorming, considerando os conteúdos pedagógicos que estavam sendo 

trabalhados na disciplina. A organização da aula para utilização da prática do 

Brainstorming adotou os seguintes momentos: 

1. Introdução da Aula. 

2. Produção de ideias: individual e grupo (Brainstorming). 

3. Elaboração de mapa conceitual do grupo. 
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4. Apresentação do mapa conceitual. 

5. Finalização da aula. 

No 1º momento, a professora apresentou a pesquisadora à turma, informando 

que aquela aula seria objeto de pesquisa para o mestrado. A pesquisadora explicou à 

turma que na aula se empregaria a proposta da Sala de Aula Invertida, sendo utilizada 

como metodologia a prática do Brainstorming. A sala de aula estava organizada em 

dois grandes círculos de cadeiras, sendo solicitado à turma que se dividissem em dois 

grupos de trabalho. Houve ainda a apresentação oral das regras do Brainstorming, 

sendo entregue a cada grupo de trabalho um cartaz com informativo dessas regras 

(Figura 06). 

 

Figura 6 - Regras do Brainstorming apresentadas à turma 

 

Fonte: <https://www.caroli.org/cartaz-regras-de-brainstorming/>. 

 

Em seguida, a professora fez a apresentação do tema da aula, resgatando o 

que foi abordado nos dois bimestres da disciplina. Essa introdução serviu como um 

processo de reconhecimento das relações entre os conteúdos abordados na 

disciplina, bem como um reconhecimento, qualitativo, dos conhecimentos 

https://www.caroli.org/cartaz-regras-de-brainstorming/
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desenvolvidos pelos alunos em relação às competências a serem desenvolvidas em 

alunos em formação em Pedagogia.  

Esse momento serviu também como um “aquecimento” para aula, pois além de 

permitir a interação entre os alunos, professora e pesquisadora, possibilitou uma 

conversa informal sobre assuntos relacionados à temática da aula. Salienta-se que 

esse momento teve duração de 20 minutos e não houve nenhum tipo de comentário 

negativo ou oposição dos alunos à participação na aula, haja vista que se mostraram 

participativos, obedecendo prontamente ao comando inicial de formação dos grupos, 

tendo acolhido muito bem a proposta da aula e a pesquisadora. 

No 2º momento, a professora fez uma intervenção do conteúdo da disciplina, 

solicitando aos alunos que refletissem sobre a temática das aulas anteriores. A 

pesquisadora entregou aos alunos pedaços de papel (post-it), para que 

individualmente anotassem palavras e/ou ideias isoladas sobre os conteúdos estudos 

e distribuíssem essas palavras sobre a mesa, conforme ilustrado nas Figuras 07 e 08. 

 

Figura 07 - Alunos registrando suas ideias (Grupo 1) 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Figura 08 - Alunos registrando suas ideias (Grupo 2) 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Na sequência (3º Momento), de posse das palavras anotadas por cada aluno, 

chegou o momento em que esses foram orientados à discussão no grupo, no qual os 

alunos deveriam se utilizar das palavras para montar um Mapa Conceitual sobre a 

temática da disciplina, utilizando de uma cartolina para essa confecção. Percebeu-se 

que os grupos, por iniciativa própria, preferiram primeiro organizar as palavras escritas 

nos papéis numa ordem de ideias (Figuras 09 e 10) que o grupo organizou de forma 

conjunta. 
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Figura 09 - Grupo 1 organizando sua sequência de ideias 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Figura 10 - Grupo 2 organizando sua sequência de ideias 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Essa organização permitiu a confecção de um cartaz com as ideias dispostas 

numa ordem lógica para o grupo (Figuras 11 e 12). 

 

Figura 11 - Organização da sequência de ideias do Grupo 1 

 

Fonte: A autora (2018). 

Figura 12 - Organização da sequência de ideias do Grupo 2 

 

Fonte: A autora (2018). 
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A elaboração da construção de ideias foi o momento de maior discussão entre 

os alunos, havendo uma grande troca de ideias, exemplos e inspirações para a 

montagem do mapa conceitual. Percebeu-se, nesse instante, que os alunos estavam 

muito motivados para cumprirem a atividade e que a partilha de conhecimentos foi 

muito intensa, pois além de uma discussão teórica os alunos compartilharam 

exemplos de seus cotidianos como profissionais da área da Pedagogia. 

Após a primeira organização de ideias, os alunos fizeram a elaboração do mapa 

conceitual em outra cartolina, no qual esquematizaram a ligação das ideias discutidas 

de forma mais gráfica (Figuras 13 e 14), para utilização na apresentação à turma. 

 

Figura 13 - Mapa conceitual elaborado pelo Grupo 1 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Figura 14 - Mapa conceitual elaborado pelo Grupo 2 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Destaca-se que, durante a aula, nenhum material bibliográfico foi solicitado aos 

alunos e nem compartilhado pela professora. No entanto, foi possível verificar que os 

alunos recorreram às anotações do caderno, à partilha de textos, à busca por material 

desde o princípio das aulas, como um meio de identificar as informações necessárias 

e significativas para a atividade. Como resultado da análise deste 3o momento, 

percebe-se que houve uma maior facilidade na composição da etapa individual, a qual 

contou com a participação geral dos alunos, havendo somente uma indisposição de 

alguns alunos na elaboração do mapa conceitual, preferindo, por vezes, ficarem 

quietos, só observando o andamento da elaboração do mapa por parte de outros 

alunos. 

Com a integração entre os pares e o movimento de troca inicialmente 

bloqueada no sentido de um líder comandar toda a ação, foi necessária a intervenção 

da pesquisadora para reforçar a necessidade de todos se expressarem, exporem suas 

compreensões e serem parte do grupo. Após essa intervenção, a atividade seguiu 

normalmente o objetivo proposto no início. Portanto, foi possível perceber que, para 

que o Brainstorming cumpra seu objetivo de discussão de ideias, é preciso que haja 
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uma orientação mais incisiva do professor, buscando a participação efetiva de todos 

os alunos na discussão.  

O 4º momento serviu para apresentação dos mapas conceituais elaborados 

pelos grupos (Figuras 15 e 16). Cada grupo elegeu um representante que iria até a 

frente da sala apresentar a organização do mapa conceitual e a relação das ideias 

dos alunos que se deu na discussão desse mapa. A apresentação dos trabalhos expôs 

a maturidade dos grupos em relação ao conteúdo como um todo, explicitando o quanto 

cada teoria abordada e cada tema estudado se entrecruzam e se complementam. 

 

Figura 15 - Apresentação do mapa conceitual do Grupo 1 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Figura 16 - Apresentação do mapa conceitual do Grupo 2 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Importante ressaltar que, com a aplicação da Pesquisa-Ação, a pesquisadora 

pode concluir que o objetivo da aula foi cumprido, pois a estratégia operacional do 

Brainstoming ocorreu como o planejado e permitiu tratar assuntos específicos, 

desenvolver novas ideias, unir informações e estimular o pensamento criativo dos 

alunos, o que foi reforçado por relatos dos alunos que serão discutidos na Seção de 

Análise de Conteúdo. 

Para finalizar a aula, no 5º momento, a pesquisadora fez uma devolutiva aos 

alunos quanto à participação deles na proposta estabelecida, agradecendo a 

dedicação e a integração de todos nesse momento (Figura 17). Procurou salientar o 

clima de envolvimento e motivação gerado pelo Brainstorming, que permitiu a 

qualidade das discussões estabelecidas pelos grupos, o comprometimento com as 

ações estabelecidas no passo a passo da aula e a responsabilidade compartilhada 

por todos, uma vez que todos os alunos tiveram a chance de expor suas ideias. 
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Figura 17 - Encerramento da aula 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Foi realizado ainda o feedback da professora quanto às temáticas discutidas e 

apresentadas pelos grupos. Dada a concentração e ação de estudo dos alunos na 

aula, a professora decidiu que, no segundo horário, haveria uma continuidade dos 

trabalhos. Dessa forma, propôs que os alunos viessem a produzir paródias e poemas 

sobre os teóricos abordados na disciplina, como um meio de reforçar as teorias e 

explicitar o que ficou de reconhecimento e aprendizagem.  

 

4.3.2 Definição do perfil dos respondentes 

 

O questionário aplicado possibilitou traçar um perfil dos alunos, permitindo 

ainda que se compreendesse a dedicação na participação das aulas, a aceitação tanto 

da experiência vivenciada quanto da compreensão sobre a metodologia da Sala de 

Aula Invertida, o que permitiu a análise ser dividida em 4 partes de acordo com os 

tipos de perguntas. 

Salienta-se que os resultados coletados/tabulados são apresentados na forma 

de gráficos para uma melhor visualização e análise do perfil dos respondentes. As 

respostas dos formulários foram lançadas em uma planilha para a produção dos 

gráficos, utilizando o Microsoft Excel. 
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Parte I - Perfil do Aluno 

 

Em análise da questão 1 - que tratam do perfil dos alunos -, observou-se que 

dos 87% dos alunos possuem idade entre 26 e 35 anos. Já quanto à disponibilidade 

de tempo para estudo (questão 2), observou-se que 6% apenas estudam, 50% dos 

alunos estudam e fazem estágio de até 6 horas diárias, e 25% estudam e trabalham 

até 8 horas por dia, como demonstra o Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 - Atuação dos alunos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Parte II - Compreensão sobre a dedicação do aluno 

 

Já analisando a questão 3 - que trata sobre a compreensão que os alunos 

possuem sobre sua dedicação em participar das aulas e estudar em casa -, observou-

se que 94% dos alunos consideraram que o material disponibilizado pelo professor foi 

adequado para o estudo das aulas.  Já 6% responderam que apenas não sabiam 

opinar se o material disponibilizado estava adequado aos seus estudos. 

No entanto, o Gráfico 02 gerado pelas respostas da questão 4 - que trata do 

quanto foi a dedicação dos alunos em estudar fora de sala - indica que essas foram 

bastante heterogêneas. Percebe-se que 6% dos alunos não dedicam tempo para 

estudo em casa e ainda 19% dedicam 30 minutos semanais aos estudos extra-sala. 
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No entanto, 68%, dedicam tempo igual ou superior a 1 hora de estudo por semana, o 

que é essencial para o desenvolvimento e a participação dos alunos em uma 

metodologia que requer certa dedicação fora da aula presencial como a da Sala de 

Aula Invertida. 

 

Gráfico 02 - Tempo de dedicação dos alunos aos estudos fora de sala  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Parte III - Aceitação do aluno à experiência 

 

O questionário buscou ainda analisar ainda o perfil dos alunos quanto a 

aceitação à experiência de participar de aulas com metodologia de Sala de Aula 

Invertida. Para isso, a Questão 5 buscou entender se os alunos consideram que o 

modelo tradicional de ensino, composto por aulas expositivas em sala de aula e 

exercícios para casa, são importantes para construção de seu aprendizado. Percebe-

se, no Gráfico 03, que 82% alunos reconheceram que o modelo tradicional de ensino 

ainda é um facilitador para a aprendizagem, sendo que 38% dos alunos concordaram 

em parte e 44% concordaram totalmente. 

A Questão 6 permitiu aferir que 100% dos alunos consideraram que a 

experiência vivenciada da Sala de Aula Invertida permitiu ainda melhor compreensão 

do conteúdo, haja vista que 81% concordaram totalmente com a questão e 19% 

concordaram em parte. Não havendo, nesse caso, nenhum aluno que discordasse de 
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que a metodologia da Sala de Aula Invertida não fosse a melhor forma de se 

compreender os conteúdos a serem estudados.  

 

Gráfico 03 - Contribuição do modelo de ensino tradicional à aprendizagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Essa preferência pelas aulas com a Sala de Aula Invertida voltou a ser 

confirmada com a Questão 7, na qual obteve-se o resultado de 100% dos alunos 

afirmando que a experiência vivenciada é melhor do que as aulas tradicionais, sendo 

56% respondentes para concordo totalmente e 44% que concordaram em parte. 

Novamente, não houve nenhum aluno que discordasse. 

 

Parte IV - Compreensão da metodologia 

 

Para se entender qual foi a compreensão que os alunos tiveram da metodologia 

vivenciada, a Questão 8 buscou verificar se os alunos já haviam participado de alguma 

experiência como a vivenciada em sala. Sendo possível aferir que 62% dos alunos já 

haviam participado anteriormente de alguma aula, disciplina ou curso com a 

metodologia de Sala de Aula Invertida. O questionário aplicado permitiu ainda verificar 

o entendimento e a aceitação dos alunos sobre o passo a passo desse tipo de aula, 

que se traduz na execução das atividades de ‘antes’, ‘durante’ e ‘depois’.  
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Como resultado da análise da etapa do ‘antes’ da aula presencial, o Gráfico 04 

gerado pelas respostas da questão 9 indica que 94% dos alunos acreditam que a 

utilização dos materiais vistos em casa os incentiva a estudar mais. 

 

Gráfico 04 - Utilização de materiais, antes da aula, como incentivo a estudar mais 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Como análise da etapa do ‘durante’ da aula presencial, o Gráfico 05 gerado 

pelas respostas da questão 10 indica que houve 100% de aprovação, em que 81% 

concordaram totalmente. 

   

Gráfico 05 - Contribuição da proposta para favorecimento da aprendizagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Finalmente, a Questão 11, de formato dicotômica, verificou que 87% dos alunos 

teriam preferência por uma Instituição de Ensino que trabalhasse com Sala de Aula 

Invertida com maior frequência. 

 

4.3.3 Análise Qualitativa 

 

A Análise Qualitativa foi feita por meio da técnica de análise de conteúdo junto 

aos alunos, que ocorreu com a análise das questões abertas do questionário aplicado 

aos alunos de Pedagogia, seguida da análise documental dos registros das aulas dos 

professores dos cursos de Engenharia de Software e Pedagogia, acompanhadas de 

entrevista não-estruturada. 

 

4.3.3.1 Junto aos alunos 

 

Nesta seção, apresenta-se a análise de conteúdo das respostas às questões 

abertas do questionário (Questões Nº 12, 13 e 14 - Apêndice A) aplicado aos alunos 

concluintes do curso de Pedagogia. O questionário buscou identificar a compreensão 

que os alunos tiveram da metodologia da Sala de Aula Invertida, permitindo analisar 

as vantagens e desvantagens oferecidas por essa metodologia. 

A pré-análise do conteúdo foi realizada com a leitura das respostas dos alunos 

às questões abertas, com a possibilidade de se formularem hipóteses sobre essa 

leitura inicial. Para isso, buscou-se como corpus de análise identificar a pertinência, 

verificando se as respostas ao questionário correspondem adequadamente ao 

objetivo suscitado pela análise.   

A exploração do material consistiu na construção de codificação, para a qual 

foram utilizadas categorias iniciais previamente estabelecidas, essas elaboradas após 

a preparação do material, ou seja, categorias elaboradas a posteriori, após uma 

extensa leitura e análise do material, sendo o título de cada categoria, definido após 

o agrupamento dos mesmos pelas semelhanças encontradas. As categorias iniciais 

elencadas foram:  

1. Vantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida. 

2. Desvantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida.  
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Na primeira categoria inicial - Vantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida 

- foram verificados os aspectos positivos apresentados pelos alunos sobre Sala de 

Aula Invertida, procurando identificar os aspectos positivos vivenciados em sala de 

aula.  As respostas dessa categoria são apresentadas no Quadro 04, identificado-se, 

por meio do grifo de palavras e termos, as temáticas mais relevantes e que aparecem 

com maior frequência nas respostas, permitindo assim uma posterior análise 

comparativa por meio de subcategorias. 

 

Quadro 04 - Respostas dos Alunos que se enquadram na Categoria “Vantagens oferecidas 
pela Sala de Aula Invertida” 

Respostas 

“O trabalho em grupo para dividir experiência e atividades práticas que facilitam a compreensão do 
conteúdo.” (Aluno 01) 

“Achei interessante por explorar mais a parte prática do conteúdo na aula.” (Aluno 01) 

“A comunicação entre nós alunos foi mais viável, a situação foi muito mais proveitosa.” (Aluno 02) 

“Podemos estar mais em contato com os colegas e trocarmos conhecimentos e assim, percebemos 
que a nossa verdade não é a única.” (Aluno 02) 

“Poder ter contato individual com o conhecimento e partilhar isso em sala com os demais.” (Aluno 03) 

“Meio mais próximo de conhecer o conhecimento e trocar conhecimentos.” (Aluno 03) 

“A atividade, proporcionou interação e melhor compreensão a respeito do conteúdo e também nos 
levou ao entendimento mais claro sobre as provas piagetianas.” (Aluno 04) 

“[...] todos participaram e gostaram da metodologia aplicada”(Aluno 04) 

“Uma experiência repleta de conhecimento e estratégias que nos levam a refletir o conteúdo e sobre 
a nossa forma de ensinar.” (Aluno 04) 

“É importante para a autonomia que traz para o aluno, exigindo mais.” (Aluno 05) 

“É relevante lembrar que os conteúdos trabalhados nessa aula são melhores fixados e a 
aprendizagem acontece de melhor forma.” (Aluno 05) 

“Mais compreensão da aula, porque com os outros falando a mesma coisa que você leu, você tem 
uma compreensão melhor do conteúdo.” (Aluno 06) 

“Gostei, tem muitos pontos positivos, nesta aula invertida.” (Aluno 06) 

“A experiência da Sala de Aula Invertida contribui muito para o aluno ter oportunidade de pensar, 
como depende só do estudante para buscar os conceitos e relacioná-los ao conhecimento fixa mais.” 
(Aluno 07) 

“Minha experiência com a Sala de Aula Invertida foi muito boa, porque o aluno tem a oportunidade 
de expor o que construiu e ao compartilhar o que pensa a visão sobre tal conceito se amplia. É a 
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possibilidade de sair de uma visão única e entender o outro, porque a troca ajuda a sair da sua ‘zona 
de conforto’.” (Aluno 07) 

“As vantagens foram ao melhor despertar daquilo que se torna mais interessante na prática da aula, 
talvez pela dinâmica diferenciada.” (Aluno 08) 

“Acredito que pode funcionar, como funciona, se for utilizada como uma ferramenta de estudo, uma 
estratégia de ensino, o que experienciei foi positivo para a melhor fixação dos conteúdos já 
estudados. A experiência que tive nas aulas em sala invertida foram muito boas, no sentido de que 
pude retomar os conteúdos e entendê-los melhor através da dinâmica que as aulas são aplicadas.” 
(Aluno 08) 

“Vivenciar uma aula bem dinâmica, interagindo com os colegas e professor, nos incentivando a 
estudar.” (Aluno 09) 

“Foi uma experiência única, realizar em grupos onde nos fez pensar sobre todo o conteúdo trabalhado 
podendo compreender melhor o conteúdo das aulas, nos instigando cada vez mais.” (Aluno 09) 

“Maior interatividade com os demais colegas de sala, maior autonomia dos alunos, trabalho em 
equipe, maior aprendizado, pois há trocas de ideias.” (Aluno 10) 

“Acredito ser um dos melhores modelos de aula, pois não desestimula o aluno, não proporcionar 
constrangimentos, aumenta a autonomia do aluno, proporciona maiores trocas de ideias, 
conhecimentos.” (Aluno 10) 

“A maneira do professor não prender / limitar o aluno a um único caminho, deixa buscar informações, 
criatividade e ideias e a partir disso conseguir estruturar os conceitos.” (Aluno 11) 

“O modelo é interessante, pois permite a utilidade de diferentes materiais, criatividade e a forma de 
estudar os conteúdos. ” (Aluno 11) 

“As aulas dinâmicas contribuíram para melhor a aprendizagem, pois conseguimos fixar os conteúdos 
relacionados à teoria e a prática.” (Aluno 12) 

“As experiências que obtive foram ricas e gratificantes para o ensino da teoria e prática.” (Aluno 12) 

“Para mim as aulas invertidas foram muito importantes para o meu desenvolvimento e aprendizagem 
da disciplina.” (Aluno 12) 

“Experiência vivenciada, melhor compreensão do conteúdo.” (Aluno 13) 

“Em relação professor aluno, pude ter experiência vivenciada, obtive mais compreensão do conteúdo, 
com a explicação do professor tiver melhor conhecimento.” (Aluno 13) 

“As minhas experiências foram construtivas, principalmente com relação à participação, pois é onde 
vivenciamos e internalizamos o conteúdo. Na minha perspectiva a Sala de Aula Invertida é um 
divertido para ensinar e aprender, e nela os alunos conseguem experiências mais, logo, se 
desenvolvem mais e internalizam.” (Aluno 14) 

“Esta metodologia me propiciou mais autonomia durante as aulas, pois ao sentar em grupo e termos 
a responsabilidade de desenvolver algo é um bom momento de muita aprendizagem significativa.” 
(Aluno 15) 

“Em minha opinião as aulas são momentos de muita aprendizagem, somos desafiados a criar coisas 
novas para transpor o que entendemos do conteúdo que estamos estudando em aula.” (Aluno 15) 
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“As vantagens foi experienciar ou ter a prática de forma que hoje uma compreensão ou reflexão 
acerca da teoria auxilia para minha interna ligação do conteúdo tornando significativo para minha 
prática futura.” (Aluno 16) 

“A Sala de Aula Invertida é uma estratégia de ensino que pode levar o aluno a se interessar a ir mais 
profundamente na matéria, porém acredito que não pode ser algo rotineiro.” (Aluno 16). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Analisando todos comentários apresentados no Quadro 04, é possível  

estabelecer ainda subcategorias, capazes de melhor identificar que os alunos 

perceberam as aulas vivenciadas como positivas. Para isso, buscou-se nas 

subcategorias agrupar termos que traçam limites entre as temáticas abordadas, para 

isso optou-se por considerar como subcategorias “Aprendizagem Individual” e 

“Aprendizagem Coletiva”, por se considerar que as experiências relatadas tratam de 

forma geral da aprendizagem que os alunos tiveram com a proposta de Sala de Aula 

Invertida, que por vezes apresentaram-se por ações em formato autônomo, e por 

outras, apresentaram-se por apropriações e trocas feitos no grupo de alunos, haja 

vista que algumas das atividades propostas tinham como requisito a atividade em 

grupo.  

Dessa forma, os termos identificados na categoria inicial “Vantagens oferecidas 

pela Sala de Aula Invertida”, puderam ser subcategorizados conforme apresenta-se 

no Quadro 05. 

 

Quadro 05 - Categoria inicial “Vantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida” divididos 
em subcategorias com associação dos termos. 

Subcategorias Termos 

Aprendizagem Individual ● Prática 
● Conhecer o conhecimento 
● Compreensão do conteúdo / aula 
● Experiência 
● Autonomia 
● Lembrar os conteúdos 
● Relacionar conhecimentos 
● Fixação dos conteúdos 
● Retomar conhecimentos 
● Criatividade 
● Estudar 
● Melhor aprendizagem 

Aprendizagem Coletiva ● Comunicação 
● Troca de conhecimentos / ideias 
● Partilhar 



86 
 

● Dinâmica 
● Aulas dinâmicas 
● Teoria e prática 
● Desenvolvimento 
● Vivências 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Ao descreverem a eficiência da metodologia para melhor compreensão sobre 

os conteúdos estudados em sala de aula, se salienta o uso constante dos termos 

“compreensão”, “experiência”, “teoria e prática”, “troca de conhecimentos/ideias”, 

“partilhar”, “conhecer”, “autonomia”, “lembrar conteúdos”, 

“aprendizagem/significativa”, “dinâmica”, “fixação conteúdos”, “retomar conteúdos”, 

“criatividade”, “desenvolvimento”, “vivência” e “internalização do conteúdo”. Os 

referidos termos possibilitam associar que a proposta da Sala de Aula Invertida seja 

reconhecida como uma forma de aprendizagem, sendo associada a uma forma de 

aula que proporciona a aprendizagem individual e na coletividade. 

Percebe-se que os alunos reconheceram a Sala de Aula Invertida como uma 

dinâmica diferenciada de aula, que possibilita estabelecer uma relação entre a teoria 

e prática, pois, para alguns participantes, as respostas associam as atividades 

vivenciadas com a Sala de Aula Invertida em momentos de experienciação prática, o 

que foi possível pelas discussões teóricas que esse tipo de metodologia permite. Os 

alunos respondentes identificaram ainda que a Sala de Aula Invertida auxilia no 

desenvolvimento da autonomia e criatividade, o que é possível pela presente 

interação que ocorre entre os alunos. 

Considera-se ponto de maior destaque o fato de a maioria dos alunos 

associarem a Sala de Aula Invertida com as fases da GC, mesmo sem conhecer sua 

teoria. O que se percebeu é que com frequência a metodologia foi identificada pelos 

alunos como uma prática que possibilita a troca e/ou compartilhamento do 

conhecimento, sendo por vezes utilizados os termos da GC (compartilhamento, troca, 

partilha, compreensão, conhecer, lembrar, relação, fixação, internalizar) associados 

ao conhecimento permitido pela Sala de Aula Invertida. 

Na segunda categoria, definiram-se as “Desvantagens oferecidas pela Sala de 

Aula Invertida”, buscando-se verificar os aspectos negativos apresentados pelos 

alunos a respeito da Sala de Aula Invertida, identificando elementos sinalizados como 

frágeis para a execução da proposta vivenciada em sala de aula.  
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As respostas classificadas quanto às desvantagens da Sala de Aula Invertida 

foram descritas no Quadro 06, identificando-se, por meio do sublinhado, as temáticas 

mais relevantes e que aparecem com maior frequência nas respostas, permitindo-se 

uma análise temática. 

 
Quadro 06 - Respostas dos Alunos que se enquadram na Categoria “Desvantagens 
oferecidas pela Sala de Aula Invertida”. 

Respostas 

“Em um grupo muito grande ou para a sala toda fiquei com um pouco de insegurança ao expor 
meu conhecimento.” (Aluno 01) 

“Quando era esquecido de fazer este estudo.” (Aluno 03) 

“Que tem que estudar em casa, porque se você não estudar, você fica perdido.” (Aluno 06) 

“As desvantagens estão relacionadas à possível perda de conteúdo tendo o risco de permanecer 
nos mesmos conceitos se utilizada em todos os momentos de estudo.” (Aluno 08) 

“[...] dificuldade na questão da adaptação.” (Aluno 11). 

“A falta de tempo para se dedicar mais e estudar mais.” (Aluno 14) 

“Propicia que o aluno se desenvolva mais, contudo é mais estressante, pois algumas vezes não 
dá tempo de estudar e com isso, ficamos irritados por não saber o conteúdo.” (Aluno 14) 

“Para mim a desvantagem é ter pouca exposição da professora, pois somos nós que devemos 
algo mediante o material disponibilizado, para mim faz falta ter a mediação direta da professora.” 
(Aluno 15) 

“Para realizar a aula invertida é necessário o professor realizar uma reflexão ou apontamentos no 
conteúdo, antes, caso isso não ocorra o aluno se sente confuso frente ao conteúdo.” (Aluno 16). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Verificando os comentários entendidos como desvantagens indicadas pelos 

alunos foi possível subcategorizá-los em “Dificuldades dos alunos” e “Fatores 

externos”, como aponta o Quadro 07. O conceito de “Dificuldades dos aluno” foi 

elencado no sentido de se reconhecer que algumas dificuldades com a proposta da 

Sala de Aula Invertida estão relacionadas com o empenho do próprio aluno em 

participar desse tipo de aula. Enquanto que o conceito de “Fatores Externos” exime a 

responsabilidade do aluno em se adaptar a aula, sendo estas reconhecidas como 

dificuldades proporcionadas por outros fatores. 
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Quadro 07 - Categoria inicial “Desvantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida” divididos 
em subcategorias com associação dos termos. 

Subcategorias Termos 

Dificuldades dos Alunos ● Insegurança 
● Esquecimento do estudo 
● Perda do conteúdo 
● Dificuldade de adaptação 

Fatores externos ● Tempo (falta) 
● Pouca exposição da professora 
● Falta de mediação da professora 
● Reflexão da professora 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Percebe-se que vivenciar uma metodologia dinâmica e diferenciada 

proporcionou aos alunos certa insegurança, pelo fato desses não a reconhecerem 

como prática de ensino-aprendizagem na graduação, haja vista que nas aulas de 

graduação as aulas comumente são tradicionais, com uso de metodologia expositiva. 

Tal fato pode ser analisado por resposta do aluno apontando a necessidade da 

mediação direta do professor e por considerar que essa ausência faz com haja a perda 

de conteúdo, o que comprova a ideia de que os alunos ainda sentem que as 

exposições dos professores é que permitem a captura do conhecimento. 

Acredita-se que as desvantagens apontadas refletem que existe ainda 

necessidade de adaptação dos alunos, professores e da instituição para esse tipo de 

metodologia, pois seus apontamentos indicam dificuldade no autoestudo, 

especialmente nas aulas realizadas em casa (online), onde a falta de tempo para 

estudo é um ponto negativo para o conhecimento dos conteúdos. 

 

4.3.3.2 Junto aos Professores 

 

Nesta seção foi feita a análise documental dos registros das aulas (Apêndice 

C) aplicadas por 1 professor do curso de Pedagogia e 1 professor do curso de 

Engenharia de Software. Importante relembrar aqui que não houve o preenchimento 

de questionário pelos professores (Apêndice B), optou-se pelo registro das aulas pelas 

professoras por meio de narrativas. 

Os registros da aplicação das aulas foram descritas pelas professoras, em que 

se buscou relatar o andamento das aulas de acordo com as particularidades de cada 
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professor e curso, para o desenvolvimento das aulas. O ocorrido é que, mesmo sendo 

uma proposta genérica de planejamento, os professores conseguiram fazer 

adaptações na sequência das aulas e nas atividades, buscando adaptar o 

planejamento à área de formação dos cursos e à turma participante. 

A aplicação das nove aulas nos cursos de Engenharia de Software e de 

Pedagogia permitiu a validação da proposta pedagógica junto aos professores, 

possibilitando a compreensão da aceitação (ou não) da proposta de cada uma das 

nove aulas. Portanto, ao registro das aulas pelos professores possibilitou verificar as 

facilidades e/ou dificuldades das turmas diante da proposta da Sala de Aula Invertida 

utilizando estratégias de ensino que se aproximam das práticas de GC. 

Na sequência, os Quadros de 08 até 16 apresentam os registros sobre as aulas 

aplicadas pela professora “A”, do curso de Engenharia de Software, e pela professora 

e ‘B”, do curso de Pedagogia, esses seguidos da análise documental realizada pela 

pesquisadora. 

 

Quadro 08 - Registros das professoras sobre a 1ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

Esta proposta foi aplicada em uma turma de 
segundo semestre do curso de Engenharia de 
Software. Esta turma tem pouco ou quase nenhum 
contato com práticas pedagógicas inovadoras.  

Decidiu-se que não seria explicitada a prática mas 
que seria explicado enquanto proposta de 
“atividades de trabalho final a ser desenvolvido”. 
Portanto os alunos não tinham a percepção de que 
aulas diferenciadas seriam aplicadas. 

A proposta apresentada foi de que os alunos 
deveriam apresentar um projeto de interface para 
um sistema de informação que visasse resolver o 
problema existente junto à uma clínica de 
psicologia, permitir a gestão de pacientes em uma 
clínica de psicologia. 

Não houve necessidade de capacitar para 
recursos tecnológicos, pois os alunos já tinham 
práticas com os recursos que seriam utilizados 
(acesso a material em AVA, submissão de material 
no AVA, participação em fórum, busca de material 
na internet) 

A proposta foi aplicada em turma de oitavo 
semestre do curso de Pedagogia, turma com 
contato intermediário com práticas 
pedagógicas diferenciadas, devido à própria 
formação do curso de graduação e a 
experienciação de metodologias variadas nas 
próprias aulas da graduação, o que lhes 
proporciona a vivência de metodologias 
diversificadas como alunos e como 
profissionais da docência. 

Devido a esse conhecimento prévio com 
metodologias diferenciadas, na 1ª aula foi 
realizada a inserção do reconhecimento do que 
são as metodologias ativas, definindo-se a 
organização de responsabilidades e dos 
conteúdos a serem abordados nas aulas 
seguintes. 

Orientou-se os alunos de que haveria a 
utilização dos ambientes virtuais de 
aprendizagem para algumas tarefas, o que não 
gerou resistências, pois os alunos já utilizavam-
se dessa ferramenta. Assim como foram 
orientados sobre atividades de pesquisa para 
as informações teóricas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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A proposta da 1ª Aula consistia, basicamente, na capacitação dos alunos para 

participação das aulas desenvolvidas pelo método da Sala de Aula Invertida, na qual 

os professores explicariam, para os alunos, a proposta das nove aulas e como deveria 

ser a utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula. A Professora “A’’, no 

entanto, decidiu por não explicar aos alunos a proposta da Sala de Aula Invertida com 

a ideia de que o não conhecimento sobre essa facilitaria a aceitação da proposta, haja 

vista que esses alunos não possuem familiaridade com metodologias ativas, o que 

poderia causar desconforto desses em participar de algo ainda desconhecido. Devido 

à formação dos alunos em Engenharia de Software, em relação aos recursos 

tecnológicos não houve o reconhecimento das necessidades de terem uma 

capacitação quanto aos recursos tecnológicos a serem utilizados nas aulas, pois se 

utilizam já, com frequência, das ferramentas do AVA.  

Já a Professora “B” procurou familiarizar os alunos com a Sala de Aula 

Invertida, o que permitiu o conhecimento deles sobre esses tipos de metodologia, pois 

já era de conhecimento prévio dos alunos da Pedagogia algumas das estratégias que 

seriam utilizadas nas nove aulas. Não houve também a necessidade de capacitação 

tecnológica, pois a turma já utilizava o AVA para as demais aulas da graduação. 

Portanto, em entrevista não-estruturada com as professoras, percebeu-se que 

as aplicações diferenciadas nas duas turmas conduziram as demais aulas para 

aceitações diferenciadas, pois os alunos da Engenharia de Software tiveram mais 

dificuldades de entender a proposta durante as aulas, vindo a participar ativamente 

somente das últimas, enquanto os alunos de Pedagogia, após apresentação da 

proposta, já conseguiram desenvolver e se envolver melhor nas aulas.  

Nesse sentido, faz-se relevante reconhecer que a utilização da Sala de Aula 

Invertida necessita ter como pressuposto básico uma capacitação dos participantes 

quanto aos procedimentos da metodologia. Isso porque notou-se, neste estudo, que 

essa explicitação sobre a metodologia influenciou na aceitação e no desenvolvimento 

das aulas, contribuindo para uma melhor participação dos alunos e na aquisição dos 

conhecimentos específicos dos conteúdos das aulas. 
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Quadro 09 - Registros das professoras sobre a 2ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

O material disponibilizado visa clarificar o 
desenvolvimento de um projeto de interface para o 
problema apresentado.  Portanto, foram separados 
materiais referentes à primeira tarefa que os 
alunos deveriam desenvolver: técnicas de 
engenharia de requisitos junto ao cliente.  

Além disso, foi disponibilizado material referente 
ao sistema de informação para gestão de 
agendamento. 

Foi disponibilizado uma WIKI para definição dos 
grupos de trabalho.  

Inserção no AVA de artigos, trabalho de 
pesquisa e de vídeos sobre o tema principal 
dos artigos. 

Ainda como “antes”, de forma presencial, foi 
realizada uma atividade avaliativa sobre os 
materiais, por meio da produção de resposta 
para uma pergunta exposta no dia. 

Os alunos narraram dificuldade de responder à 
pergunta, por não estar diretamente relaciona a 
uma parte específica de algum material, mas 
sim por exigir uma compreensão e domínio do 
conteúdo como um todo. 

Já em um segundo encontro, foram revisados 
os artigos, seus principais pontos, e foi 
desenvolvida uma atividade prática de 
desenvolvimento de uma proposta de atividade 
que pudesse ser aplicada em sala de aula para 
observação dos processos cognitivos de uma 
criança entre 4-8 anos de idade. 

Nessa aula, foi preciso destacar a importância 
do estudo prévio, pois alguns alunos acabaram 
por não levarem os textos para a sala de aula, 
o que gerou a separação em grupos que leram 
e não leram, para assim, provocar uma reflexão 
sobre a individualidade do conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A proposta da 2ª Aula diferenciou-se entre os dois cursos, no sentido de que a 

Professora “A” trabalhou exatamente a proposta do planejamento, utilizando-se de 

recursos tecnológicos para o desenvolvimento do ‘antes’ de modo a distância; 

enquanto a Professora “B” trabalhou com a preparação do ‘antes’ de modo a servir de 

estudo prévio para a próxima aula, porém fez essa etapa de modo a distância e 

presencial, em que os alunos acessaram o AVA para buscar aporte teórico para a 

aula, mas ainda utilizaram momento presencial com atividade avaliativa. A dificuldade 

da turma de Pedagogia foi quanto ao conteúdo das aulas, não havendo dificuldade na 

execução metodológica da aula. 

Mesmo se utilizando de preparação de conteúdo de formas diferenciadas, o 

objetivo da aula foi alcançado, pois ambos as professoras conseguiram preparar e 

compartilhar os materiais com os alunos e os alunos conseguiram se preparar para 

as próximas aulas. 
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Quadro 10 - Registros das professoras sobre a 3ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

A aula decorreu diferente do que se pretendia, pois 
os clientes (secretária e psicóloga da clínica) 
vieram no dia de hoje (e não na aula a seguir, como 
tinha sido combinado). 

 Esta aula teve dois momentos: discussão com os 
alunos sobre o que eles leram/pesquisaram sobre 
técnicas para realizar Engenharia de Requisitos. 

Portanto, a primeira parte da aula foi aplicar a 
técnica de entrevista, onde o professor serviu de 
mediador e incentivou os alunos a fazerem 
perguntas para que pudessem compreender 
melhor a necessidade do cliente. 

 Na segunda parte da aula, após saída da 
secretária e psicóloga, cada grupo fez um resumo 
do que foi dito pelos clientes, de forma a que 
ficasse registrado e pudesse ser compartilhado via 
Fórum de Discussão no AVA. 

Inicialmente, foi feita a apresentação do tema e 
da metodologia que seria utilizada. Para isso 
buscou-se resgatar o que foi abordado nos dois 
bimestres da disciplina. 

A ação de resgatar aos conteúdos abordados 
serviu como um processo de reconhecimento 
das relações entre os conteúdos abordados na 
disciplina, bem como um reconhecimento, 
qualitativo dos conhecimentos desenvolvidos 
pelos alunos em relação às competências a 
serem desenvolvidas em alunos em formação 
em Pedagogia. 

A integração entre os pares, e o movimento de 
troca, inicialmente, foi bloqueado no sentido de 
um líder, mas evidenciando-se o quanto todos 
deveriam se expressar, expor suas 
compreensões e ser parte do grupo. 

A apresentação dos trabalhos expôs a 
maturidade dos grupos em relação ao conteúdo 
como um todo, explicitando o quanto cada 
teoria abordada e cada tema estudado se 
entrecruzam e complementam. 

A concentração e ação de estudo dos alunos 
era tão específica no momento, e tão 
estruturada, que o segundo horário serviu como 
continuidade. 

Os alunos produziram paródias e poemas 
sobre os teóricos abordados na disciplina, 
como um meio de reforçar as teorias e explicitar 
o que ficou de reconhecimento e 
aprendizagem. Nenhum material bibliográfico 
foi solicitado, no entanto, foi possível verificar 
que os alunos recorreram às anotações do 
caderno, à partilha de textos, à busca por 
material desde o princípio das aulas, como um 
meio de identificar as informações necessárias 
e significativas para a atividade. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O resultado da aplicação da 3ª Aula para os dois cursos foi bem diferenciado, 

sendo que não se conseguiu alcançar o objetivo da aula na turma de Engenharia de 

Software. A Professora “A” relata que houve dificuldade na interação dos alunos 

mediante o Brainstorming, havendo necessidade de a professora indicar a importância 

de haver uma maior interação dos alunos, dado que a aula foi aplicada em um 

ambiente totalmente interativo, apropriado ao Brainstorming, como demonstram as 

Figuras 18 e 19 - o que deveria facilitar o trabalho de integração dos alunos. 
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Figura 18 - Alunos de Engenharia de Software participando do Brainstorming 

 

Fonte: Professora “A” (2018). 

 
Figura 19 - Alunos de Engenharia de Software utilizando de quadro para 

organização das ideias do grupo 

 

Fonte: Professora “A” (2018). 

 

Já com a Professora “B”, a aula transcorreu como o planejado, havendo a 

interação total dos alunos, o compartilhamento de conhecimento, o que permitiu 
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continuidade da proposta do Brainstorming com outra atividade ativa associada ao 

que foi planejado.  

O que se percebe é que a familiaridade dos alunos do curso de Pedagogia pode 

ser considerada um facilitador em relação ao desenvolvimento da prática do 

Brainstorming, assim como o reconhecimento da proposta da Sala de Aula Invertida. 

Os alunos da Engenharia de Software não haviam apresentado um contato anterior 

com esse tipo de atividade ativa e não conheciam a proposta da aula, o que pode ser 

considerada uma variável que influenciou na dificuldade de participação e de 

envolvimento desses alunos. 

 

Quadro 11 - Registros das professoras sobre a 4ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

Nesta aula, cada grupo (com apoio do professor) 
começou a construir o seu projeto de interface.  As 
narrativas eram textuais (resumo do levantamento 
das necessidades dos clientes) e gráficas (esboço no 
papel de como deveria ficar cada interface). 

 Ao final, os alunos deveriam disponibilizar no Fórum 
do AVA o levantamento das necessidades. 

Nesse encontro, opondo-se à ideia de recursos 
tecnológicos, a busca a ser realizada 
estruturou-se na biblioteca, passando a ser uma 
pesquisa presencial. Os alunos receberam uma 
questão problema e, agregada a ela, uma lista 
de mais de 15 obras que poderiam auxiliar na 
elaboração de uma resposta à questão. 

Mais uma vez foi explicado que, se identificado 
um caso de liderança, no sentido de um sujeito 
fazer o trabalho e os demais apenas copiarem, 
o grupo seria desestruturado e cada um faria 
sua pesquisa. 

Esse encontro serviu para o reconhecimento de 
que a pesquisa, em livros ou em ambiente 
virtual, exige compreensão do tema, 
reconhecimento de autores que sejam 
relevantes e estudiosos do tema, e ainda a 
necessidade de compreender o que está sendo 
analisado. 

O trabalho exigiu dois encontros, e passou a 
evidenciar que, no contexto educacional, 
principalmente da educação, o que deve ser 
analisado é o todo, ou seja, todas as variáveis 
que se relacionam, para a promoção do 
processo de ensino e o processo de 
aprendizagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A 4ª aula relata pela Professora “A” transcorreu como o planejado, não havendo 

dificuldade dos alunos no acesso e na produção das narrativas por meio da utilização 

de ferramentas tecnológicas. A Professora “B” utilizou, para essa aula, novamente o 
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momento presencial, trocando a ferramenta de busca avançada por pesquisa na 

biblioteca. Porém o resultado foi similar, haja vista que os alunos de Pedagogia 

também conseguiram produzir suas narrativas e discutiram com os colegas sobre a 

problemática levantada. 

 

Quadro 12 - Registros das professoras sobre a 5ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

Nesta aula, foi apresentada uma ferramenta que 
permite a construção de projeto de interface de forma 
colaborativa. 

Os alunos iniciaram as atividades em sala de aula e 
foram alertados que a entrega deveria ser feita no dia 
anterior à próxima aula. 

Os alunos acessaram uma atividade virtual e 
dela precisavam gerar um mapa conceitual 
sobre o papel do pedagogo em relação às 
práticas pedagógicas. Ou seja: a partir dos 
textos analisados via AVA, e também das 
discussões desenvolvidas em sala de aula, foi 
preciso compreender os principais conceitos 
que envolvem a atuação do pedagogo. 

(Esta atividade ficou muito vinculada à ação da 
pesquisa realizada) 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

As turmas de Engenharia de Software e de Pedagogia, na 5ª aula, utilizaram o 

espaço virtual colaborativo, no qual conseguiram compartilhar e construir 

conhecimento por meio da construção do projeto em grupo (Engenharia de Software) 

e na geração do mapa conceitual (Pedagogia). 

 

Quadro 13 - Registros das professoras sobre a 6ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

Foi disponibilizado um Fórum do AVA para a 
solução construída pela ferramenta: imagens das 
telas do sistema de informação. 

Por meio da análise de um artigo apresentado 
aos alunos no AVA, foi reorganizada uma 
discussão em sala de aula sobre o processo de 
desenvolvimento, repercutindo na fala dos 
alunos sobre como eles viram e 
compreenderam o desenvolvimento ao longo 
da disciplina. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Assim como ocorrido em aulas anteriores, na 6ª Aula, a professora “A” seguiu 

a proposta planejada obtendo o resultado esperado, já a professora “B” embora tendo 

conseguido o esperado, utilizou-se novamente de momento presencial. O que 
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demonstra que não é a forma, presencial ou a distância, da aula que permite o alcance 

do objetivo dela, mas sim o emprego adequado das estratégias planejadas, fato esse 

que permite a adaptação da aula proposta a qualquer contexto da graduação. 

 

Quadro 14 - Registros das professoras sobre a 7ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

Nesta aula, dado os alunos postarem o trabalho 
errado/incompleto, o professor optou por apresentar 
as entregas feitas (sem identificar os autores), 
apresentando tanto os aspectos bons, bem como os 
problemas em cada proposta. 

Após os primeiros trabalhos, os alunos começaram a 
criticar/comentar os trabalhos que estavam sendo 
apresentados. 

Devido à sistematização de aulas, priorizando-
se momentos presenciais, no qual houve 
momentos de narrações e apresentações em 
sala, houve a necessidade de aula para 
apresentação de projeto por meio de narrativas, 
haja vista ainda que não se optou por produção 
de projetos, mas por mapa conceitual e 
apresentação deste. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Quanto à 7ª aula, a professora “A” relatou que houve a necessidade de 

intervenção junto aos alunos no sentido de reforçar quanto à importância da dedicação 

e do empenho na execução das atividades, sendo necessária a correção dos 

trabalhos entregues e realinhamento da proposta da atividade. Para a turma de 

Pedagogia, a professora “B” optou por não trabalhar com apresentação das narrativas 

devido à aplicação de aulas anteriores presenciais, as quais já permitiram a 

apresentação das narrativas dos alunos. 

 

Quadro 15 - Registros das professoras sobre a 8ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 
Professora “A” 

PEDAGOGIA 
Professora “B” 

Os alunos refizeram o trabalho entregue 
previamente, levando em conta os comentários 
discutidos. 

Como não houve a produção de projetos, mas 
elaboração de mapas conceituais com 
apresentação presencial, não foi preciso a 
utilização de divulgação da atividade no blog e 
fórum de discussão, não havendo, portanto, 
esse momento específico. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A 8ª aula teve uma proposta bem significativa para a turma de Engenharia de 

Software, pois a professora possibilitou a refacção da atividade anterior que se 

apresentava insuficiente, assim como permitiu novamente a discussão dos alunos por 

meio de ferramenta tecnológica. A professora “B” não viu necessidade de nova 
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discussão dos trabalhos dos alunos, o que foi extremamente compartilhado nos 

momentos presenciais, avançando então o planejamento diretamente para a proposta 

da 9ª aula. 

 

Quadro 16 - Registros das professoras sobre a 9ª aula 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Professora “A” 

PEDAGOGIA 

Professora “B” 

A revisão de aprendizagem foi através de 
discussão sobre a primeira entrega e a entrega 
final do projeto de interface para a problemática 
apresentada. 

Discutiu-se também a postura deles enquanto 
profissionais e na aplicação da técnica de 
engenharia de requisitos nos pontos positivos e 
negativos. 

  

Foram resgatadas as atividades desenvolvidas 
no bimestre, que repercutiram no estudo de 
dois teóricos ao mesmo tempo, e ainda na 
compreensão de como observar e analisar o 
desenvolvimento de crianças inseridas desde a 
educação infantil aos anos iniciais do ensino 
fundamental. 

Os alunos colaboraram para a criação de um 
mapa mental no quadro, por meio dos termos 
principais que foram vinculados na disciplina. 

Foi retomada a necessidade de um estudo 
sobre a função do pedagogo e suas influências 
no processo de desenvolvimento, 
reconhecendo que o profissional da educação 
precisa estar atento aos métodos de ensino e 
as suas dinâmicas em sala de aula. 

Os alunos reconheceram que trabalhar nesta 
abordagem de metodologia ativa exige muito 
mais deles, em relação à responsabilidade e 
em relação à dimensão dos conteúdos, que não 
ficaram vinculados a apenas uma teoria. 

Foi destacado, também, o número de vezes 
que o professor precisou recordar as 
responsabilidades e a necessidade de estudo 
pré e pós-aula. 

Nenhum aluno reconhece essa estratégia de 
ensino como mais fácil, mas sim como mais 
relevante do papel de cada aluno sobre a sua 
aprendizagem. 

Aproveitou-se ainda esse último momento com 
os alunos para aplicação de questionário com o 
objetivo de identificar se houve, por parte dos 
alunos, a aceitação ou não das aulas aplicadas, 
que trataram da concretização do planejamento 
de conteúdos da disciplina do curso de 
Pedagogia. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A revisão de aprendizagem proposta pela 9ª aula foi aplicada pela professora 

“A” por meio de discussão em sala e entrega de atividade, não havendo a necessidade 

da elaboração do mapa conceitual, servindo esse momento ainda como feedback 

sobre as nove aulas aplicadas. Essa aula foi muito positiva, pois os alunos acabaram 
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entendendo a proposta da Sala de Aula Invertida e conseguiram apreender o 

conhecimento específico da disciplina de forma diferenciada e interativa. 

Para a professora “B”, a aula de revisão também foi positiva, pois a turma 

alcançou conhecimento sobre o conteúdo da disciplina e houve o reconhecimento de 

que a Sala de Aula Invertida é uma proposta muito interessante por promover 

momentos de interação e de prática, mas que requer maior envolvimento e 

responsabilidade dos alunos. 

 

4.3.4 Considerações Sobre a Aplicação das Aulas 

 

Com a análise da aplicação das aulas, realizada por meio de Observação e 

Análise Qualitativa, foi possível analisar a proposta da Sala de Aula Invertida, 

considerando sua ação efetiva no contexto dos cursos de graduação presenciais 

envolvidos neste estudo. 

Inicialmente, foi possível reconhecer na aplicação da aula no curso de 

Pedagogia todas as etapas do Ciclo de GC, defendidas por Dalkir (2005), por se 

perceber um extenso leque de aprendizagem de todas as fontes de conhecimento, 

constituindo-se um ciclo de atividades principais do Brainstorming, o qual conteve a 

Criação/Captura, Compartilhamento/Disseminação e Aquisição/Aplicação. Embora 

Alarcon (2015) considere que o Brainstorming seja uma prática de GC que possibilita 

apenas a Criação do Conhecimento. 

A Figura 20 apresenta um modelo adaptado de Davila et al. (2015) para o Ciclo 

de Gestão do Conhecimento, sendo possível utilizá-la para representar a aplicação 

dos 4 momentos da aula, permitindo entender a relação da prática do Brainstorming 

com o Ciclo de GC. 
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Figura 20 - Relação do Ciclo de GC e os momentos da aula (Brainstorming), 
aplicada no curso de Pedagogia 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Davila et. al (2015). 

 

No 1º momento da aula, foi possível o compartilhamento e disseminação do 

conhecimento, pois a professora fez a iniciação da aula contextualizando o tema e 

retomando assuntos trabalhados nas aulas anteriores. A pesquisadora compartilhou 

com os alunos detalhes da metodologia do Brainstorming. Essas apresentações foram 

contextualizadas pelos alunos, permitindo-lhes compreender mais sobre a 

metodologia ativa vivenciada, assim como rever os conteúdos estudados. Já no 2º 

momento, os alunos puderam aplicar os conhecimentos estudados, organizando suas 

ideias em forma de palavras nos papéis. Com a dinâmica seguinte - 3º momento -, foi 

possível a atualização dos conhecimentos individuais dos alunos, ocorrendo a criação 

de conhecimento, por meio das discussões estabelecidas para a elaboração dos 

mapas conceituais. No 4º momento, com as apresentações dos mapas conceituais, 

os alunos puderam avaliar os conceitos que conheciam sobre as aulas anteriores, 

sendo a própria apresentação uma forma de compartilhamento e disseminação do 

conhecimento. 

Portanto, é possível afirmar que as estratégias utilizadas na aplicação do 

Brainstorming permitiram uma extensa aprendizagem, utilizando de todas as 
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estratégias e fontes diferentes de conhecimento, sendo constituído o ciclo de 

atividades da GC: Criação/Captura, Compartilhamento/Disseminação e 

Aquisição/Aplicação. 

Analisando-se a aplicação das aulas nos cursos de Engenharia de Software e 

Pedagogia, foi possível verificar a utilização da sequência de aulas elaborada pela 

pesquisadora. No entanto, percebeu-se adaptações das professoras em algumas 

aulas, de forma a melhor enquadramento dos conteúdos curriculares dos cursos e 

adequação às estratégias pedagógicas adotadas na Sala de Aula Invertida, com vistas 

a contemplarem as estratégias do PBL e da OMP.  

Importante destacar que as estratégias PBL e OMP tiveram sequência mais 

similar ao planejado na sequência de aulas na turma de Engenharia de Software, isso 

pelo levantamento do problema (PBL) e a execução de projeto para solucionar o 

problema (OMP).  Acredita-se que a formação profissional e acadêmica da área de 

Exatas fez com que houvesse uma maior esquematização das ações, assim como 

constava na sequência inicial das aulas. Outro fato importante a destacar na aplicação 

das aulas no curso de Engenharia de Software foi a familiaridade dos alunos com os 

recursos tecnológicos, que permitiu a utilização com maior domínio das ferramentas 

com tecnologia de informação e comunicação, o que serviu ainda como forma de 

atrativo aos alunos. 

Diferentemente foi a execução do planejamento das aulas no curso de 

Pedagogia, no qual a professora utilizou-se de novas estratégias para compor a 

sequência inicial das aulas, o que se deve à maior experiência com a utilização desse 

tipo de metodologia ativa, permitindo maior flexibilização no replanejamento da prática 

docente. Já em relação às questões tecnológicas, houve menor utilização no curso de 

Pedagogia. Nas aulas, substituíram-se algumas ferramentas tecnológicas por práticas 

mais convencionais, utilizando-se de pesquisas na biblioteca e debates presenciais. 

A análise dos registros das aulas e da entrevista não-estruturada das 

professoras permitiram entender que muitas das atividades desenvolvidas 

contemplavam os conceitos de PBL e OMP, não sendo essas estratégias utilizadas 

de forma tradicional como sequenciado nas aulas da pesquisadora. Mesmo assim, 

pode-se considerar que as estratégias PBL e OMP foram utilizadas no contexto da 

Sala de Aula Invertida, pois as atividades desenvolvidas tiveram como foco uma 
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problemática pré-estabelecida pelas professoras, seguida de desenvolvimento de 

ações sistematizadas de modo a trazer solução aos problemas identificados. 

Importante destacar que, para a concretização do planejamento das aulas, em 

ambos os cursos, as professoras precisaram pensar sobre a sequência de aulas 

oferecida sob uma ótica de entendimento da Sala de Aula Invertida, sobre sua 

elaboração e a importância no processo ensino-aprendizagem e na formação de seus 

alunos, assim como na articulação conteúdo/metodologia no desenvolvimento da 

prática pedagógica. Com isso, foi possível que as professoras pensassem em novas 

ações a serem agregadas na sequência inicial das aulas, desencadeando ações que 

oportunizaram reflexão sobre a prática do planejamento. 

Considerando os planejamentos e aplicações distintos da proposta de Sala de 

Aula Invertida nos cursos de graduação presenciais, analisados neste estudo, é 

possível pensar num replanejamento da referida proposta, de modo a torná-la mais 

padronizada para aplicação em demais cursos de graduação.  

Para isso, primeiramente é necessário problematizar em aulas iniciais que 

promovam um reconhecimento e uma compreensão por parte dos alunos sobre o que 

é uma Sala de Aula Invertida, como também sobre o que será necessário de 

competência e habilidade para que o aluno consiga desenvolver sua própria 

aprendizagem no processo específico de ensino e aprendizagem que envolve tal 

metodologia. Ou seja, é necessário ter mais tempo para o aluno se familiarizar com 

as estratégias da Sala de Aula Invertida, entendendo seu papel ativo nesse tipo de 

metodologia, cabendo a ele maior dedicação, especialmente nas atividades on-line, o 

que demanda tempo de estudo em casa, uma organização com disciplina - que são 

individuais e da concepção de cada aprendiz. Assim como também se faz necessário 

que o professor tenha intervenções junto aos alunos, no decorrer das aulas 

presenciais, incentivando-os nas discussões em sala de aula, fomentando as trocas 

de ideias. 

Nesta pesquisa, estruturou-se uma proposta quanto à aplicação do modelo de 

Sala de Aula Invertida, que resultou em algumas distinções em relação ao modelo, 

mas que não desconfigurou a concepção do que é a Sala de Aula Invertida (‘antes’, 

‘durante’, ‘depois’). No entanto, identificou-se ser melhor aplicável uma ordenação de 

aulas que considerem momentos presenciais (‘durante’) e momentos online (’antes’ e 

‘depois’). Tal ordem é necessária para melhor adaptação metodológica aos 
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professores e alunos de cursos presenciais, acostumados com maior interação 

presencial. 

A Figura 18 demonstra, desse modo, a inserção da sequência das aulas 

planejadas no modelo de Sala de Aula Invertida defendida por Bergmann e Sams 

(2016), integrando a relação com o Ciclo de GC. 

 
Figura 21 - Sequência das Aulas - Sala de Aula Invertida - Ciclo de GC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Dessa forma, é possível afirmar que a sequência de aulas proposta pela 

pesquisadora atendeu ao modelo de metodologia ativa de Sala de Aula Invertida, 

sendo possível relacioná-lo ao Ciclo de GC. A sequência dada às aulas permitiu que 

os alunos conseguissem, individualmente por aula, alcançar as etapas do Ciclo de 

GC, ocorrendo a atualização, contextualização e avaliação dos conhecimentos, 

mesmo que não obedecendo à ordem estabelecida no modelo de Dalkir (2005). 

Contudo, reconhece-se que o ciclo de GC ocorre plenamente na 3ª e 9ª aulas, na 

quais os alunos puderam compartilhar/disseminar, adquirir/aplicar e capturar/criar 

conhecimento. 

Destaca-se, ainda, que as práticas de GC utilizadas na proposta de Sala de 

Aula Invertida envolveram os três elementos fundamentais - Pessoas, Processos e 

Tecnologia - defendidos por Terra (2001), como estruturado na Figura 19. 

 

Figura 22 - Práticas de GC e seus elementos (Pessoas, Processos e Tecnologia) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) a partir de Davila et al (2015). 
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Como demonstrado na Figura 19, para a execução do planejamento, foram 

utilizados diferenciados Processos, que no contexto educativo são considerados como 

estratégias de ensino-aprendizagem (PBL, OMP, Brainstorming, Narrativas, Revisão 

de Aprendizagem e Entrevistas). Esses envolveram Pessoas (Professores e Alunos), 

que utilizaram  Tecnologia (Ferramenta de Busca Avançada; Blog; Rede Social; 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: Fórum, Espaço Virtual Colaborativo, Wiki, Sistema 

de Gerenciamento de documentos e vídeos) para que acontecesse a aprendizagem. 

Dessa forma, verifica-se a relação dos elementos do Ciclo de GC - Pessoas, 

Processos e Tecnologia - incorporados à proposta de Sala de Aula Invertida.  

Portanto, deste estudo, pode-se demonstrar que o uso de Práticas de Gestão 

de Conhecimento apoia de forma eficaz a proposta da Sala de Aula Invertida, como 

também procura sintetizar em que momentos ocorrem (parte ou todas) as fases do 

ciclo do conhecimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta seção busca apresentar as considerações finais da pesquisa e seus 

resultados mais significativos, visando esclarecer de que modo esta pesquisa contribui 

para a sociedade. Por fim, faz as recomendações gerais para trabalhos futuros, 

indicando caminhos possíveis para a continuidade desta pesquisa. 

A finalidade desta dissertação foi a de verificar como as práticas da Gestão do 

Conhecimento podem ser utilizadas em aplicações da metodologia da Sala de Aula 

Invertida no processo de ensino e aprendizagem em cursos de graduação presenciais. 

Salienta-se que, durante o desenvolvimento da pesquisa, os objetivos propostos 

foram alcançados de forma significativa, tendo sido a estratégia de pesquisa adotada, 

a Pesquisa-Ação Participante, adequada para este tipo de estudo, contribuindo para 

a construção e aprimoramento do modelo de Sala de Aula Invertida, bem como para 

o aprendizado conjunto entre pesquisador e participantes. Na sequência, apresenta-

se a relação da pesquisa com os objetivos geral e específicos propostos, sendo estes 

apresentados de acordo com a ordem dos objetivos específicos e, por fim, com o 

objetivo geral. 

Referente ao objetivo específico (1) proposto, foi possível compreender que as 

metodologias ativas, assim como a Sala de Aula Invertida, embora sejam muito 

discutidas como um novo modelo de ensino, causando até certa inquietação 

pedagógica no ensino de graduação, é fruto de pensamentos que não são recentes - 

o que pode ser observado desde as propostas de Freire (1983), e Dewey (2002), até 

em discussões mais recentes como de Schneider et al. (2013); Anastasiou (2014); 

Valente (2014) e Bergmann e Sams (2016), que contribuíram significativamente na 

condução dessa temática. 

O mais importante a considerar sobre a Sala de Aula Invertida é que ela 

possibilita ao professor deixar de ter a função de proferir ou de ensinar, restando-lhe 

a tarefa de facilitar o processo de aquisição do conhecimento, propiciando ao aluno 

deixar de somente receber denominações, de ser passivo no seu próprio processo de 

aprendizagem. Para isso, trabalhar a estratégia da Aprendizagem baseada em 

Problemas (PBL) poderá ser um auxílio, no sentido da valorização do conhecimento 

prévio e motivação dos alunos, envolvendo-os na solução do problema a ser resolvido.  

Já a Orientação por Meio de Projetos (OMP) auxilia na Sala de Aula Invertida por 
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oferecer aos alunos a oportunidade de aprender a trabalhar em grupo, enfrentar e 

resolver problemas inesperados, compartilhar o que aprenderam ao longo do 

desenvolvimento das pesquisas e, quando necessário, conduzir experimentos 

práticos com os colegas. 

Por isso, pode-se afirmar que a Sala de Aula Invertida leva o aluno a um novo 

contexto em que a educação está se moldando sem se engessar e proporcionando a 

compreensão de que a liberdade defendida pelos educadores desses modelos - tão 

temida pelos que se baseiam em modelos tradicionais - pode ser uma alternativa para 

desenvolver a autonomia do aluno de graduação e formar um profissional mais 

criativo, reflexivo e autônomo.   

Referente ao objetivo específico (2) proposto, o estudo feito permitiu perceber 

que não existe um único conceito sobre GC, ou mesmo uma única definição de 

conhecimento, mas as definições oferecem diferentes pontos de vista, que dão uma 

ideia da abrangência do tema. Nesse contexto, o Ciclo de Gestão do Conhecimento 

configura-se como um extenso leque de aprendizagem de todas as fontes de 

conhecimento, por permitir a Criação/Captura, Compartilhamento/Disseminação e 

Aquisição/Aplicação do Conhecimento, como bem defendido por Wiig (1993); Dalkir 

(2005); Davila et al. (2015) e Alarcon (2015) - esses que que contribuíram na condução 

dessa temática. 

No contexto da GC foi importante trazer considerações sobre as práticas de 

GC, que se constituem como atividades que reúnam as características de serem 

executadas regularmente, com a finalidade de gerir uma organização, voltadas para 

produção, retenção, disseminação, compartilhamento ou aplicação do conhecimento 

dentro das organizações. Nesse sentido, analisando as práticas de GC, foi possível 

estabelecer conexão com as metodologias ativas, no sentido de se compreender que 

as estratégias utilizadas na relação de ensino aprendizagem podem ser constituídas 

por meio de práticas de GC com e sem tecnologia de informação e comunicação. 

Referente ao objetivo específico (3) proposto, a elaboração de proposta de 

sequência de aulas que pudesse ser desenvolvida em uma temática de uma disciplina 

de curso de graduação presencial, foi importante para compreender a relação das 

práticas de Gestão do Conhecimento (com e sem tecnologias de informação e 

comunicação) com a metodologia ativa escolhida - Sala de Aula Invertida. A proposta 

de Sala de Aula Invertida selecionou práticas de Gestão do Conhecimento a serem 
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executadas como estratégias de ensino-aprendizagem apropriadas para o ensino de 

graduação, constituindo uma sequência padrão de 9 aulas que podem ser 

replanejadas para aplicação em qualquer curso de graduação presencial. 

Referente ao objetivo específico (4) proposto, para a aplicação da proposta 

realizada, foram selecionadas duas amostras de alunos com formações diferenciadas 

- uma de Exatas e outra de Humanas - de forma que pudessem ser avaliadas as 

diferenças de formação com vivências e objetivos diferenciados quanto às 

metodologias de ensino. A modalidade escolhida foi a presencial, mas o período no 

ano curricular foi diferente, como também o objetivo de aprendizagem e compreensão 

sobre a sequência de aulas apresentadas. Essa escolha permitiu uma análise de 

resultados diferenciada, validando que o planejamento pode ser aplicado em 

diferentes cursos de graduação na modalidade presencial. 

Referente ao objetivo específico (5) proposto, validação da proposta da Sala 

de Aula Invertida, foi desenvolvida a Pesquisa-Ação Participativa, com a qual foi 

possível analisar quanti e qualitativamente, por meio do acompanhamento das 

práticas pedagógicas, dos registros das aulas das professoras e das considerações 

dos alunos. 

A inserção no espaço de ensino do curso de Pedagogia experienciando as 

questões de planejamento pedagógico - 3ª aula - permitiu verificar a relação dos 

alunos com a proposta de Sala de Aula Invertida, possibilitando total engajamento da 

pesquisadora na pesquisa por transformá-la em observadora participante. Considera-

se com essa experiência que a aula ocorreu de forma bem tranquila junto aos alunos, 

que se demonstraram motivados e não apresentaram dificuldades consideráveis na 

execução das etapas. Participar dessa aula foi importante também para visualizar o 

Ciclo de Gestão do Conhecimento em operação, ficando claro o caminho pelo qual os 

alunos conseguiram alcançar o conhecimento, proporcionando aprendizagem 

significativa. 

A análise qualitativa da pesquisa foi essencial para avaliar se a proposta da 

Sala de Aula Invertida alcançou seu objetivo de ensino-aprendizagem e se a 

integração com as práticas de Gestão do Conhecimento possibilitou a construção do 

conhecimento para os alunos. A análise qualitativa obtida por meio de  dados 

estatísticos permitiu verificar a compreensão que os alunos tiveram da metodologia 

da Sala de Aula Invertida, possibilitando análise de que as vantagens oferecidas por 
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essa metodologia foram bem maiores que as desvantagens, sendo que os 

apontamentos negativos deram-se pela falta de experiência dos alunos com esse tipo 

de aula, o que pode ser resolvido com o replanejamento da aula de modo a fornecer 

melhores direcionamentos antes do início da aplicação das aulas. 

A análise qualitativa realizada com os alunos permitiu verificar que a proposta 

de Sala de Aula Invertida foi muito positiva, considerando a análise de conteúdo das 

respostas abertas dos alunos ao questionário, haja vista que os alunos afirmaram, de 

modo geral, que esse tipo de aula proporcionou maior compreensão, 

compartilhamento e troca de conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento de 

autonomia, criatividade e da relação teoria e prática. O interessante foi perceber nas 

respostas dos alunos os termos que se associam à Gestão do Conhecimento 

(compartilhar, partilhar, troca, internalização), o que confirma a relação da proposta 

da Sala de Aula Invertida com o Ciclo da Gestão do Conhecimento. 

Já a análise qualitativa junto aos professores permitiu compreender que a 

proposta de Sala de Aula Invertida pode ser aplicada para cursos de áreas distintas, 

podendo o professor fazer adaptações nas estratégias e conteúdos de modo a 

significar a aula exatamente ao perfil de seus alunos. Dessa forma, pode-se avaliar 

que a proposta de Sala de Aula Invertida serviu como roteiro aos professores para a 

execução das aulas com estratégias de ensino que possibilitaram maior atividade aos 

alunos, utilizando-se de práticas de Gestão do Conhecimento. 

Finalmente, referente ao objetivo específico (6) proposto, a Pesquisa-Ação 

Participativa possibilitou o posterior refinamento da proposta inicial apresentada pela 

pesquisadora, a qual identificou pontos frágeis que precisam ser revistos para que 

seja a feita a aplicação em outros cursos de graduação. A maior consideração a ser 

feita no replanejamento está em adequação das aulas iniciais no sentido permitir aos 

alunos maior compreensão da Sala de Aula Invertida, sendo essencial que os alunos 

compreendam seu papel ativo no processo, dependendo dele a disponibilização de 

tempo para estudo, a interlocução com professor e demais alunos e a interação de 

ideias. 

Portanto, após confirmar os objetivos específicos do trabalho, é possível indicar 

que o objetivo geral desta pesquisa foi satisfeito, isto é, foi possível verificar como as 

práticas de Gestão do Conhecimento podem ser utilizadas em aplicações da 
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metodologia da Sala de Aula Invertida no processo de ensino e aprendizagem em 

cursos de graduação presenciais. 

Importante ressaltar que os dados coletados, analisados e discutidos 

contribuíram enormemente para o atendimento ao objetivo geral da pesquisa, sendo 

possível constatar que as práticas de Gestão do Conhecimento aplicadas na 

metodologia da Sala de Aula Invertida, como formas de estratégias de ensino 

aprendizagem, oportunizaram a aprendizagem no ensino de graduação, servindo de 

facilitadoras para uma aprendizagem ativa. 

Nesse sentido, este estudo apresenta uma proposta de Sala de Aula Invertida 

que, após o refinamento de planejamento indicado, pode ser utilizada na Educação 

Superior como uma metodologia ativa capaz de desenvolver os processos de ensino 

aprendizagem associados às práticas de Gestão do Conhecimento de modo a 

implementar a aquisição, criação, compartilhamento, armazenamento e a utilização 

do conhecimento por parte mais efetiva dos alunos.  

Por fim, confirma-se que o modelo da proposta de Sala de Aula Invertida 

associado às práticas de Gestão do Conhecimento podem favorecer o planejamento 

de disciplinas e cursos de Instituições de Educação Superior que pretendam a 

utilização de metodologias ativas, partindo com isso para um contexto metodológico 

em que o professor passa a ser um facilitador da aprendizagem, possibilitando uma 

formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas da Educação 

Superior. 

Enquanto perspectiva para trabalho futuro, a presente pesquisa disponibiliza 

uma proposta da Sala de Aula Invertida associada às práticas de Gestão do 

Conhecimento, passível de ser utilizada em outras disciplinas similares em cursos de 

graduação presencial da IES pesquisada ou em demais instituições que tenham 

interesse em motivar seus alunos com uma formação eficiente de práticas de 

conhecimento que fortaleçam a formação desses enquanto profissionais. 

Sugere-se, portanto, que seja feito levantamento de outros temas a serem 

investigados no intuito de dar continuidade e maior visibilidade aos trabalhos focados 

na Sala de Aula Invertida com apoio de práticas de Gestão do Conhecimento, podendo 

refinar a proposta apresentada nesta pesquisa ou até mesmo gerar novos modelos 

na área educacional. Para tal, a aplicação do questionário para professores, 

disponível no Apêndice B, torna-se importante para validar o refinamento. 



110 
 

REFERÊNCIAS 

  
ABRANTES, P. Trabalho de projetos e aprendizagem da matemática. In: ABRANTES, 
P. Avaliação e Educação Matemática. Rio de Janeiro: MEM/USU - GEPEM, 1995. 
87p. (Série Reflexões em Educação Matemática). 
  
ALARCÃO, I.; TAVARES, J. Supervisão da Prática Pedagógica. Coimbra: Edições 
Almedina, 2013. 
  
ALARCON, D. F. Diretrizes para práticas de Gestão do Conhecimento na 
Educação a Distância. 2015. 215f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2015. 
  
ALARCON, D. F.; SPANHOL, F. J. Gestão do conhecimento na educação a 
distância: práticas para o sucesso. São Paulo: Pimenta Cultural, 2015. 
  
ALMEIDA, M. E. B. Educação, projetos, tecnologia e conhecimento. São Paulo: 
PROEM, 2002. 
  
ANASTASIOU, L. G. C. Metodologia ativa, avaliação, metacognição e ignorância 
perigosa: elementos para reflexão na docência universitária. Revista Espaço para a 
Saúde, Londrina, v. 15, p. 19-34, 2014. 
  
ANGELONI, M. T. Organizações: infraestrutura, pessoas e tecnologia. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
 
APO. Knowledge management: Facilitator´s Guide, 2009. Disponível em: 
http://www.apo-tokyo.org/00e-books/IS-39_APO-KM-FG.htm. Acesso em: 19 nov. 
2017. 
  
BACICH; L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma 
abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. 
 
BASAL, A. The use of flipped classroom in foreign language teaching. The 3rd 
Black Sea. ELT Conference “Technology: A Bridge to Language Learning”. Novembro, 
2012. 
  
BASTOS, C. C. Educação e Medicina. 2006. Disponível em: 
http://educacaoemedicina.blogspot.com/2006/02/metodologias-ativas.html. Acesso 
em: 02 maio 2018. 

BATISTA; R. S.; BATISTA, R. Os anéis da serpente: a aprendizagem baseada em 
problemas e as sociedades de controle. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, 
n. 4, p. 1183-1192, Ago.  2009. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232009000400024&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 24 mar. 2019. 
 

http://www.apo-tokyo.org/00e-books/IS-39_APO-KM-FG.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000400024&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000400024&lng=en&nrm=iso


111 
 

BATISTA, F. Governo que Aprende: Gestão do Conhecimento em Organizações do 
Executivo Federal, 2004. Disponível em: 
http://189.21.130.177/portal/pls/portal/docs/2056692.PDF. Acesso em: 19 nov. 2017. 
  
BATISTA, F. F.; PACHECO F. F.; TERRA J. C. C. Gestão do conhecimento na 
administração pública. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA, 
2005. 
  
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2002. 
 
BEM, R. M.; PRADO, M. L.; DELFINO, N. Desafios à implantação da gestão do 
conhecimento: a questão cultural nas organizações públicas federais brasileiras. 
RDBCI, v. 11, n. 2, p. 123-135, 2013. 
  
BEHRENS, M. A. Paradigma da complexidade na prática pedagógica dos professores 
universitários: inovações epistemológicas e tecnológicas para ensinar e para 
aprender. In: CAVALCANTE, M. M. D. (org.). et al. Didática e a prática de ensino: 
diálogos sobre a escola, a formação de professores e a sociedade. Fortaleza, CE: 
EdUECE, 2015. Disponível em: 
http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro4/creditos_livro04.pdf. Acesso em: 10 
abr. 2018. 
  
BEJARANO, V. C.; PILATTI, L. A.; DE CARVALHO, H. G.; DE OLIVEIRA, A. C. 
Equipes e comunidades de prática como estruturas complementares na gestão do 
conhecimento organizacional. Journal of Technology Management & Innovation, 
v. 1, n. 3, p. 100-106, 2006. 
  
BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. 
Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011. 
  
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de Aula Invertida: uma metodologia ativa de 
aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 
  
BERGMANN, J.; OVERMYER, J.; WILIE, B. The Flipped Class: What It Is and What 
It Is Not. 2012. Disponível em: http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-
classconversation-689.php. Acesso em: 10 out. 2017. 
  
BLIKSTEIN, P. O mito do mau aluno e porque o Brasil pode ser o líder mundial 
de uma revolução educacional. 2010. Disponível em: 
http://www.blikstein.com/paulo/documents/books/BliksteinBrasil_pode_ser_lider_mun
dial. Acesso em: 20 abr. 2018. 
 
BLUMENFELD et al. Creating usable innovations in systemics reform: scaling-up 
technology-embebed project-based Science in urbe schools. Educational 
Psychologist Blumenfeld, 1991. 
  
BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1982. 
  

http://189.21.130.177/portal/pls/portal/docs/2056692.PDF
http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro4/creditos_livro04.pdf
http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro4/creditos_livro04.pdf
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php


112 
 

BORGES, T. S.; ALENCAR, G. Metodologias ativas na promoção da formação crítica 
do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação 
crítica do estudante no ensino superior. Cairu, n. 4, p. 119-143, jul./ago. 2014. 
  
BOROCHOVICIUS, E.; TORTELLA, J. C. B. Aprendizagem Baseada em Problemas: 
um método de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. Ensaio: Aval. 
Políticas Públicas Educacionais, Rio de Janeiro, v. 22, n. 83, p. 263-296, abr./jun. 
2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v22n83/a02v22n83.pdf. Acesso 
em: 23 set. 2017. 
  
BUARQUE, C. A universidade numa encruzilhada. Trabalho apresentado na 
Conferência Mundial de Educação Superior + 5, UNESCO, Paris, 23-25 de junho de 
2003. 
  
BRANCO, C. C.; ALVES, M. M. Complexidade e Sala de Aula Invertida: considerações 
sobre o método. In: XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: EDUCERE, 12., 
2015, Curitiba. Anais eletrônico [...]. Disponível em: 
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20881_9548.pdf. Acesso em: 15 abr. 
2018. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde: objetivos, 
implementação e desenvolvimento potencial. Ministério da Saúde, Ministério da 
Educação. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.  
  
BUKOWITZ, W.; WILLIAMS, R. The knowledge management fieldbook. London: 
Prentice Hall, 2000. 
 
CEZAR, P. H.; GUIMARÃES, F.; GOMES, A.; ROÇAS, G.; BATISTA, R. Transição 
paradigmática na educação médica: um olhar construtivista dirigido à aprendizagem 
baseada em problemas. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 
34, n. 2, p. 298-303, jun. 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
55022010000200015&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 24 mar.  2019 
 
CYRINO, E. G.; PEREIRA, M. L. P. Trabalhando com estratégias de ensino-
aprendizagem por descoberta na área da saúde: a problematização e a aprendizagem 
baseada em problemas. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 
780-788, maio/jun. 2004. 
  
DALKIR, K. Knowledge Management in Theory and Practice. Boston: Elsevier, 
2005. 
  
DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as 
organizações gerenciam o seu capital intelectual. 14. ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2003. 
  
DAVILA, G. A.; FRAGA, B. D.; DIANA, J. B.; SPANHOL, F. J. O ciclo de gestão do 
conhecimento na prática: um estudo nos núcleos empresariais catarinenses. 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v22n83/a02v22n83.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20881_9548.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20881_9548.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022010000200015&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022010000200015&lng=en&nrm=iso


113 
 

International Journal Knowledge Engineering and Management, Florianopolis, v. 
3, n. 7, p. 43-64, 2015. 
  
DEMO, P. Educar pela pesquisa. 9. ed. Campinas: Autores Associados, 2011. 
 
DEWEY, J. A escola e a sociedade: a criança e o currículo. Lisboa: Relógio d’Água, 
2002. 
  
DOCHY, F.; SEGERS, M.; BOSSCHE, P.V. den; GIJBELS, D. Effects of problem-
based learning: a meta-analysis. Journal of Learning and Instruction. v. 13, n. 5, p. 
533-568, 2003. Disponível em: http://www.elsevier.com/locate/learninstruc. Acesso 
em: 22 set. 2017. 
  
DRUCKER, P. F. Uma era de descontinuidade: orientações para uma sociedade em 
mudança. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
  
EMYDIO, M.; ROCHA, R.F. Gestão do conhecimento na área educacional: a 
tecnologia como instrumento facilitador. In: SEGET: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM 
GESTÃO E TECNOLOGIA, 9., 2012, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: 
Faculdades Dom Bosco, 2012. 
 
EVANGELISTA, A.; DONATO, A.; CARVALHO, F.; NEVES, H. A gestão do 
conhecimento nas organizações. Lisboa: Instituto Superior de Economia e Gestão-
ISEG, 2003. 
  
FALKEMBACH, Elza M. F. Diário de Campo: um instrumento de reflexão. Contexto e 
Educação. Universidade de Ijuí. ano 2, n. 7, p. 19-24, jul.-set., 1987. 
 
FARIAS, P. A. M. de; MARTINS, A. L. A. R.; CRISTO, C. S. Aprendizagem Ativa na 
Educação em Saúde: Percurso Histórico e Aplicações. Revista Brasileira de 
Educação Médica, Rio de janeiro, v. 39, n. 1, jan./mar. 2015. 
 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemática: 
percursos teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2007.  
 
FREIRE, P. Sá; SPANHOL, F. J. Conhecimento organizacional: produto ou processo? 
Perspectiva em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 3-21, jan./jul. 
2014. 
  
FREIRE, P. A Pedagogia do Oprimido. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
  
GADOTTI, M. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Ática, 2001. 
 
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.   
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo. Atlas. 2008. 
 
GIROTTO, C. G. G. S. Pedagogia de Projetos: (re)significação do processo ensino-
aprendizagem. Projeto de Pesquisa. Núcleo de Ensino. Faculdade de Filosofia e 
Ciências: UNESP, 2002. 

http://www.elsevier.com/locate/learninstruc


114 
 

  
GOMES, R. M.; BRITO, E.; VARELA, A. Intervenção na formação no ensino superior: 
a aprendizagem baseada em problemas (PBL). Interacções, n. 42, p. 44-57, 2016. 
  
GUEDES, K. L.; ANDRADE, R. O. B.; NICOLINI, A. M. A avaliação de estudantes e 
professores de administração sobre a experiência com a aprendizagem baseada em 
problemas. Administração: Ensino e Pesquisa, v. 16, n. 1, p. 71-100, 2015. 
 
GUIMARÃES, J. C.; SEVERO, E.; SERAFIN, V. F.; CAPITANIO, R. P. Formação 
Docente: Uso de Metodologias Ativas como Processo Inovador de Aprendizagem para 
o Ensino Superior. In: XVI MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PÓS-
GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO, 16., 2016, Porto Alegre. Anais [...]. Porto 
Alegre: Universidade de Caxias do Sul, 2016. 
  
HERINGER, M. R.; GUIMARÃES, E. H. R.; PEREIRA, F. C. M.; NEVES, J. T. R. 
Inovação no Ensino Superior Privado brasileiro: uma proposta de metodologias ativas 
com base na Sala de Aula Invertida. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO 
DE PROJETOS, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 6.; ENCONTRO LUSO-
BRASILEIRO DE ESTRATÉGIA, 5., 2017, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Uninove, 
2017. 
  
HERNÀNDEZ, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. 
Porto Alegre: Artmed, 1998. 
  
HONÓRIO, H. L. G. Sala de Aula Invertida: uma abordagem colaborativa na 
aprendizagem de matemática – estudos iniciais. In: EBRAPEM - ENCONTRO 
BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 20., 2016, Curitiba, PR. Anais [...].  Curitiba: UFPR, 2016. 
  
JOLIBERT, J. Formando crianças leitoras de texto. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1994. 
  
LOURENÇO, A. A aplicação de um modelo híbrido de planejamento de cenários 
à luz da pesquisa-ação. 2007. 164f. Dissertação (Mestrado em Administração) - 
Fundação Mineira de Educação e Cultura - FUMEC, Belo Horizonte, 2007. 
 
MARIN, M. J. S.; LIMA, E. F. G.; MATSUYAMA, D. T.; SILVA, L. K. D.; GONZALES, 
C.; DEUZIAN, S.; ILIAS, M. Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das 
Metodologias Ativas de Aprendizagem. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 
34, n. 1, p. 13-20, 2010. 
  
MARTINS, J. V. G. Pedagogia de Projetos e as tecnologias móveis: 
potencialidades e desafios aos processos de ensino e de aprendizagem no curso 
superior de marketing. 2016. 194f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade do Oeste Paulista (UNIOESTE), Presidente Prudente, SP, 2016. 
  
MASETTO, M. Competência pedagógica do professor universitário. 2. ed. São 
Paulo: Summus, 2012. 
 
MAYRING, P. Qualitative Inhaltsanalyse. Berlin: Springer, 2010. 



115 
 

  
McELROY, M. The knowledge life cycle. Presented at the ICM Conference on KM. 
Miami, FL, 1999.  
 
MELO, B. C.; SANT’ANA, G. A prática da Metodologia Ativa: compreensão dos 
discentes enquanto autores do processo ensino aprendizagem. Brasília, v. 23, n. 4, p. 
327-339, jun. 2012. Disponível em: 
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2012Vol23_4_5_ApraticaMetodologiaAtival.
pdf. Acesso em: 24 abr. 2018. 
  
MENEGASSI, C. H. M.; BORTOLOZZI, F.; TENÓRIO JÚNIOR, N.N.; SARTORI, R. 
Gestão do Conhecimento nas organizações: inovação, gestão, educação e 
tecnologia. São Paulo: Gregory, 2016. 
 
MEYER, M., e ZACK, M. A concepção e implementação de informações e produtos. 
Sloan Management Review, v. 37, n. 3, p. 43-59, 1996. 
 
MINAYO, M. C. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4. ed. 
São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1996. 

 

MINAYO, M. C. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 13. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 
  
MITRE, S. M. I et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação 
profissional em saúde: debates atuais. Ciências e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 
13, Sup. 2, p. 2133-2144, 2008. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/630/63009618.pdf. Acesso em: 22 set. 2017. 
  
MORAN, J. M. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 5. ed. 
Campinas: Papirus, 2015. 
  
MORIN, E. Introdução ao Pensamento Complexo. Porto Alegre: Sulina, 2005. 
  
MOROSINI, M. C. Qualidade da Educação Superior e Contextos Emergentes. 
Avaliação - Revista da Avaliação da Educação Superior. Campinas; Sorocaba 
(SP), v. 19, n. 2, p. 385-405, jul. 2014. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219131124006. Acesso em: 24 abr. 2018. 
  
MUNHOZ, A. S. Vamos inverter a sala de aula? 1. ed., Clube de Autores.  2015. 
  
NEVES, V. F. Pesquisa-Ação e Etnografia: caminhos cruzados. Pesquisas e Práticas 
Psicossociais, São João Del Rei-MG, v. 1, n. 1, jun. 2006. 
 
NOGUEIRA, R. S.; OLIVEIRA, E. B. A importância da Didática no Ensino Superior 
2011. Disponível em: 
http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2011/11/10/outros/75a110bfebd8a8895
4e5f511ca9bdf8c.pdf. Acesso em: 22 set. 2017. 
  
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. 

http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2012Vol23_4_5_ApraticaMetodologiaAtival.pdf
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2012Vol23_4_5_ApraticaMetodologiaAtival.pdf
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2012Vol23_4_5_ApraticaMetodologiaAtival.pdf
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/630/63009618.pdf
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/630/63009618.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219131124006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219131124006
http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2011/11/10/outros/75a110bfebd8a88954e5f511ca9bdf8c.pdf
http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2011/11/10/outros/75a110bfebd8a88954e5f511ca9bdf8c.pdf
http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2011/11/10/outros/75a110bfebd8a88954e5f511ca9bdf8c.pdf


116 
 

  
NONAKA, I; TOYAMA R.; HIRATA, T. Managing Flow: a Process Theory of the 
Knowledge-Based Firm. New York: Palgrave MacMillan, 2008. 
  
PACHECO, R.; FREIRE, P. S.; TOSTA, K. B. T. Experiência multi e interdisciplinar do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. 
In: PHILIPPI JR., A.; SILVA NETO, A. J. (org.). Interdisciplinaridade para o 
Desenvolvimento da Ciência, Inovação e Tecnologia. São Paulo: Manole, 2010. 
  
PEIXOTO, A. G. O uso de metodologias ativas como ferramenta de potencialização 
da aprendizagem de diagramas de caso de uso. Periódico Outras Palavras, v. 12, 
n. 2, p. 35-50, 2016. 
  
POLANYI, M. The Tacit Dimension. Routledge and Kegan Paul. London: UK, 1966. 
 
PRADO, M. Pedagogia de Projetos: Série Pedagogia de Projetos e Integração de 
Mídias. Programa Salto para o Futuro, Setembro, 2003. 
  
PRADO, M.E.B.B. Pedagogia de Projetos: Fundamentos e Implicações. In. ALMEIDA, 
M.E.B e MORAN J. M. (org.) Integração das Tecnologias na Educação. Brasília: 
Ministério da Educação SEED, 2005. 
 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.  
 
RIBEIRO, E. L. L.; OLIVEIRA, S. F. P. Pedagogia de projetos no ensino interdisciplinar 
de linguagens e arte: o caso do sarau do curso de letras do UNI-FACEF. Revista 
Eletrônica de Letras-REL, Franca, SP, v. 10, n. 1, jan./dez. 2017. 
  
RIBEIRO, L. R. C. Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). São Carlos: 
EdUFSCar, 2010. 
 
RODRIGUES, C.; SPINASSE, J.; VOSGERAU, D. Sala de Aula Invertida: uma revisão 
sistemática. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: EDUCERE, 12., 2015, 
Curitiba. Anais eletrônicos [...]. Curitiba: PUCPR, 2015. Disponível em: 
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/16628_7354.pdf. Acesso em: 15 abr. 
2018. 
  
ROSSETTI, A. G.; MORALES, A. B. T. O papel da tecnologia da informação na gestão 
do conhecimento. Ci. Inf., Brasília, v. 36, n. 1, p. 124-135, jan./abr. 2007. 
  
SANTOS, C. M. R. G.; FERRARI, M. A. F. (org.). Aprendizagem ativa: contextos e 
experiências em comunicação Bauru: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, 2017. 
  
SANTOS, L. S.; OLIVEIRA, K. E. J.; ALVES, A. L. Sala de Aula Invertida e novas 
tecnologias: uma proposta de ensino. ENFOPE, Tiradentes, MG, v. 9, n. 1, 2016. 
  
SCHLEMMER, E. Projetos de Aprendizagem Baseados em Problemas: uma 
metodologia interacionista/construtivista para formação de comunidades em 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Colabor@, v. 1, n. 2, novembro 2001. 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20881_9548.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20881_9548.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/16628_7354.pdf


117 
 

  
SCHNEIDER, E. I.; SUHR, I. R. F.; ROLON, V. E. K.; ALMEIDA, C. M. Sala de Aula 
Invertida em EaD: uma proposta de Blended Learning. Revista Intersaberes, v. 8, n. 
16, jul./dez. 2013. 
 
SCHWARTZ, M. S.; SCHWARTZ, C. G. Problems in participant observation. In: 
MCCALL, G.J.; SIMMONS, J.C. (org.). Issues in participant observation, a text and 
Reader. Massachuttes: Addison-Wesley publishing company, 1969. 
  
SPANHOL, F. J. Critérios de avaliação institucional para polos de educação a 
distância. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 
  
SERVIN, G. ABC of Knowledge Management. NHS National Library for Health. 
2005. Disponível em: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/knowledge/docs/ABC_of_KM.pdf. Acesso 
em: 19 nov. 2013. 
  
SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de 
dissertação. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005. 
 
SILVA, M. L.; JULIANI, J. P.; DIAS, J. S. Modelo de gestão do conhecimento para 
apoiar a prática clínica em uma unidade hospitalar. RECIIS – Revista Eletrônica Inf. 
Inov. Saúde, v. 10, n. 4, out./dez. 2016. 
 
SOBRAL, F. R.; CAMPOS, C. J. G. Utilização de metodologia ativa no ensino e 
assistência de enfermagem na produção nacional: revisão integrativa. Rev. Esc. 
Enferm. USP, v. 46, n. 1, São Paulo, 2012. 
 
SOARES, D. A. Epistemologia e Educação: O Obstáculo da Experiência Primeira e a 
‘Falsa’ Doutrina do Conhecimento Geral. In: EPISTEMOLOGIA e Educação, Goiânia: 
Editora da PUC-Goiás, 2011. 
  
SOUSA, M. A. B. Gestão do Conhecimento: uma contribuição ao seu entendimento. 
Revista de Administração e Negócios da Amazônia. Amazônia, v. 6, n. 3, p. 38-47, 
set./dez. 2014. 
  
SOUZA, C. V.; SHIGUTI, W. A.; RISSOLI, V. R. V. Metodologia Ativa para 
Aprendizagem Significativa com apoio de Tecnologias Inteligentes. Nuevas Ideas em 
Informática Educativa TISE. v. 9, p. 653-658, 2013. Disponível em: 
http://www.tise.cl/volumen9/TISE2013/653-656.pdf. Acesso em: 24 abr. 2018. 
  
STRAYER, J. F. The Effects of the Classroom Flip on the Learning Environment: 
a Comparison of Learning Activity in a Traditional Classroom and a Flip Classroom 
That Used an Intelligent Tutoring System. 2007. Dissertation (Doctor of Philosophy in 
the Graduate School) - The Ohio State University, 2007. 
  
SUHR, I. R. F. Desafios no uso da Sala de Aula Invertida no Ensino Superior. R. 
Transmutare, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 4-21, jan./jun. 2016. 
  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/knowledge/docs/ABC_of_KM.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/knowledge/docs/ABC_of_KM.pdf
http://www.tise.cl/volumen9/TISE2013/653-656.pdf
http://www.tise.cl/volumen9/TISE2013/653-656.pdf


118 
 

TECHSMITH. Teachers Use Technology to Flip Their Classrooms, 2013. 
Disponível em: http://www.techsmith.com/flipped-classroom.html. Acesso em: 19 out. 
2017. 
  
TERRA, J. C. Gestão do conhecimento: aspectos conceituais e estudos exploratórios 
sobre as práticas de empresas brasileiras. In: FLEURY, M. T. L.; OLIVEIRA JR., M. 
M. (org.). Gestão estratégica do conhecimento: integrando aprendizagem, 
conhecimento e competências. São Paulo: Atlas, 2001. 
  
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
TOLEDO, R. F.; JACOBI, P. R. Pesquisa-Ação e Educação: e Compartilhando 
princípios na construção de conhecimento e no fortalecimento comunitário para o 
enfrentamento de problemas. Educação & Sociedade, Campinas, São Paulo, v. 33, 
n. 122, p.155-173, jan./mar. 2013. 
 
TREVELIN, A. T. C.; PEREIRA, M. A. A.; OLIVEIRA NETO, J. D. A utilização da “Sala 
de Aula Invertida” em cursos superiores de tecnologia: comparação entre o modelo 
tradicional e o modelo invertido “flipped classroom” adaptado aos estilos de 
aprendizagem. Revista de Estilos de Aprendizagem, n. 12, v. 11, out. 2013. 
  
VALENTE, J. A. Repensando as situações de aprendizagem: o fazer e o 
compreender. Boletim do Salto para o Futuro. TV ESCOLA. Brasília: Secretaria de 
Educação a Distância; Ministério da Educação, 2002. Disponível em: 
http:www.tvebrasil.com.br/salto. Acesso em: 04 out. 2017. 
  
VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da 
Sala de Aula Invertida. Educar em Revista, Curitiba, n. 4, p. 79-97, 2014. Disponível 
em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/educar/article/view/38645. Acesso em: 10 fev. 
2017. 
  
VENTURELLI, J. Educación Médica: nuevos enfoques, metas y métodos. 
Washington: Organização Panamericana da Saúde, 1997. (Série PALTEX Salud e 
Sociedad 2000). 
  
VENERAL, C.; AGOSTINHO, D. S.; CARVALHO, N. F.; AGOSTINHO, T. 
Metodologias ativas nos cursos de engenharia EaD: tecnologias aplicadas na busca 
da inovação e da qualidade de ensino. 23º In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CIAED/ABED, 23., 2017, Foz do Iguaçu. 2017. Anais 
eletrônicos [...]. Foz do Iguaçu: ABED, 2017. Disponível em: 
http://www.abed.org.br/congresso2017/trabalhos/pdf/254.pdf. Acesso em: 20 jan. 
2018. 
 
VERALDO JR, L. G.; ALMEIDA, B. M.; MUNIZ JR., J.; SILVA, M. B. Repositório de 
conhecimento em metodologia ativa de aprendizagem: projeto piloto na engenharia. 
In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN PROJECT APPROACHES IN ENGINEERING 
EDUCATION, 8th., 2016, Guimarães. Sustainability in Engineering Educatios. 
Guimarães. Anais […]. Guimarães, Portugal: PAEE? Project Approaches in 
Engineering Education Association, 2016. 
  

http://www.techsmith.com/flipped-classroom.html
http://www.abed.org.br/congresso2017/trabalhos/pdf/254.pdf


119 
 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 12. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
VIANNA, H. M. Pesquisa em educação: a observação. Brasília: Líber Livro, 2007. 
 
VIGNOCHI, C; BENETTI, C. S.; MACHADO, C. L. B; MANFROI, W.C. Considerações 
sobre aprendizagem baseada em problemas na educação em saúde. Artigo de 
revisão. Rev HCPA, n. 9, v. 29, p. 45-50, 2009. 
 
VILARINHO, L. R. G. Formação continuada de professores em cursos a distância: 
lições de três experiências. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2004. 
  
WOODS, D. Problem-based learning: How to gain the most from PBL. 2. ed. 
Hamilton: McMaster University, The Bookstore, 2000. 
  
WIIG, K. M. Knowledge management foundations: thinking about thinking. 
Arlington, Texas: Schema Press, 1993. 
  
ZANON, D. P.; ALTHAUS, M. T. M.; CANÇADO, N. M.; SANCHEZ, P. K. V. Sala de 
Aula Invertida: Possibilidades e Limites na Docência Universitária. In: CONGRESSO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCERE, 12., 2015, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: 
PUCPR, 2015. 
 
 
 

  



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



121 
 

Anexo A – Autorização do Comitê de Ética 
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Apêndice A - Questionários para os alunos 

 

QUESTIONÁRIO - ALUNOS 

 

I PARTE - PERFIL DO ALUNO 

1. Qual sua idade? 

o Entre 15 e 25 anos. 

o Entre 26 e 35 anos. 

o Entre 36 e 45 anos. 

o Entre 46 e 55 anos. 

o Acima de 55 anos. 
 

2. Atualmente você:  

o Apenas estuda. 

o Estuda e faz estágio de até 6 horas. 

o Estuda e trabalha até 8 horas. 

o Estuda e trabalha mais que 8 horas. 
 

II PARTE - COMPREENSÃO SOBRE A DEDICAÇÃO DO ALUNO 

3. O material disponibilizado nas aulas da disciplina foi adequado às necessidades 

de estudo, dentro da proposta de Sala de Aula Invertida. 

o O material não serviu para o meu estudo. 

o Não sei opinar. 

o O material foi totalmente importante para o estudo prévio à aula. 
 

4. Quantas horas por semana, fora da sala de aula, eu dediquei para assistir aos 

vídeos e/ou fazer os exercícios? 

o Não dedico tempo 

o até 30 minutos 

o até 1 hora 

o até 2 horas 
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o até 3 horas 

o mais que 3 horas 
 

III PARTE - ACEITAÇÃO DO ALUNO À EXPERIÊNCIA 

➔ Responda as questões a seguir utilizando a escala:  
 

✓ Discordo totalmente (se você discorda em 100% da afirmativa) 
✓ Discordo em parte (se você discorda da afirmativa, mas não em 100%) 
✓ Não concordo nem discordo (se você está indeciso ou neutro em relação a 

afirmativa) 
✓ Concordo em parte (se você concorda com a afirmativa, mas não em 100%) 
✓ Concordo totalmente (se você concorda em 100% da afirmativa) 

 

5. No seu entendimento, o modelo tradicional de ensino, com aulas expositivas em 

sala de aula e exercícios de fixação em casa, contribui para o seu aprendizado. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 
 

6. No seu entendimento, a experiência apresentada permitiu que pudesse 

compreender melhor o conteúdo apresentado. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 
 

7. No seu entendimento, a experiência vivenciada é melhor do que as aulas 

tradicionais. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 
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o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 
 

PARTE IV - COMPREENSÃO DA METODOLOGIA 

A metodologia de Sala de Aula Invertida traz a ideia de que o aluno inicia seus estudos 

em casa, por meio virtual, utilizando a aula presencial para intercâmbio professor-

aluno, sanando suas dúvidas e construindo atividades em grupo por meio de 

propostas que proporcionem maior interação entre os alunos, professor e conteúdo 

estudado. 

 

8. Você já havia participado anteriormente alguma aula, disciplina ou curso com a 

metodologia de Sala de Aula Invertida? 

o Sim 

o Não 
 

9. Ainda sobre a Sala de Aula Invertida, a utilização de materiais vistos em casa, 

antes da aula, te incentivou a estudar mais que o modelo tradicional? 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 
 

10. Em sala de aula, ao vivenciar uma aula mais dinâmica, sem metodologia expositiva 

unicamente, favoreceu a aprendizagem? 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 
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11. Daria preferência a uma instituição de ensino se soubesse da prática frequente 

com Sala de Aula Invertida. 

o Sim 

o Não 

 

12. Para você, quais foram as vantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. Para você, quais foram as desvantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. Comente abaixo pontos relevantes ou sua opinião sobre a Sala de Aula Invertida 

e sobre sua experiência com esse modelo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice B - Questionário para as professoras 

 

QUESTIONÁRIO - PROFESSORES 

 

 

I PARTE - PERFIL DO PROFESSOR 

 

1. Sexo 

o Feminino 

o Masculino 

 

2. Idade: _______ anos  

 

3. Tempo de formado/graduado: _____ anos 

 

4. Formação: 

o Graduação 

o Especialização  

o Mestrado 

o Doutorado 

 

5. Há quanto tempo atua como docente: _____ anos 

 

6. Disciplinas que leciona: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

II PARTE – PRÁTICA DOCENTE 

 

8. Qual é a periodicidade que você elabora o planejamento das suas aulas? 

o Diário 

o Semanal 

o Quinzenal 

o Mensal 

o Semestral 
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9. Quanto tempo você dedica para o planejamento das suas aulas, prevendo a 

elaboração de materiais a serem disponibilizados para os alunos? 

o Não dedico tempo 

o Até 30 minutos 

o Até 1 hora 

o Até 2 horas 

o Até 3 horas 

o Mais que 3 horas 

 

10. Aula expositiva é a metodologia que você mais utiliza nas suas aulas? 

o Sim 

o Não 

 

11. Você utiliza outras metodologias nas suas aulas? Em caso positivo, indique 

quais são. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

12. Você utiliza recursos tecnológicos nas suas aulas? Em caso positivo, indique 

quais são. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

III PARTE – EXPERIÊNCIA COM A SALA DE AULA INVERTIDA 

 

A metodologia de Sala de Aula Invertida pretende que o aluno inicie seus estudos em 

casa, podendo acessar o material de estudo em período que antecede a aula 

presencial (por exemplo, disponibilizado em AVAs, fornecido pelo professor, indicado 

pelo professor, entre outros).  A aula presencial serve para que haja comunicação 

efetiva entre aluno-colegas e aluno-professor, de forma a sanar dúvidas e realizar 

atividades em grupo que trabalhem o conteúdo estudado. 

 

13. Você já conhecia e/ou vivenciou a metodologia de Sala de Aula Invertida? 

o Sim 

o Não 
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14. Você já havia aplicado anteriormente alguma aula, disciplina ou curso com a 

metodologia de Sala de Aula Invertida? 

o Sim 

o Não 
 

🡺 Responda as questões a seguir utilizando a escala:  
 

✔ Discordo totalmente (se você discorda em 100% da afirmativa) 
✔ Discordo em parte (se você discorda da afirmativa, mas não em 100%) 
✔ Não concordo nem discordo (se você está indeciso ou neutro em relação a 

afirmativa) 
✔ Concordo em parte (se você concorda com a afirmativa, mas não em 100%) 
✔ Concordo totalmente (se você concorda em 100% da afirmativa) 

 

15. O fato de elaborar os materiais disponibilizados aos alunos para estudo em casa, 

antes da aula, foi um dificultador para o planejamento de sua aula. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 
 

 

16. Em sala de aula, o oportunizar uma aula mais dinâmica, sem ser totalmente 

expositiva, favoreceu processo de ensino-aprendizagem. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 

 

 

17. Em sala de aula, foi mais difícil conduzir/mediar o processo de ensino-

aprendizagem junto a turma. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 
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o Concordo totalmente 

 

 

18. Você percebeu maior interação e motivação dos alunos durante a aula. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 
 

19. Após a aplicação da metodologia de Sala de Aula Invertida foi possível perceber 

maior produtividade e resultado com os alunos. 

o Discordo totalmente 

o Discordo em parte 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo em parte 

o Concordo totalmente 

 

20. Para você, quais foram as vantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

21. Para você, quais foram as desvantagens oferecidas pela Sala de Aula Invertida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

22. Comente abaixo algum ponto relevante da sua experiência sobre  a Sala de Aula 

Invertida e sobre sua experiência com este modelo[ que não tenha sido questionado 

neste documento 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice C - Registros das aulas aplicadas pelas professoras A e B 

 

REGISTROS DAS AULAS DAS PROFESSORAS 
 

PROFESSORA “A” – CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 

AULA / DESCRIÇÃO GERAL ENGENHARIA DE SOFTWARE 
Professora “A” 

1ª AULA 
TEMA: Apresentação da proposta 
da Sala de Aula Invertida 

● Nessa primeira aula o 
professor/pesquisador vai 
apresentar à turma de 
alunos a proposta da Sala 
de Aula Invertida, 
informando-os sobre o 
objetivo da proposta, assim 
como sobre todas as etapas 
a serem vivenciadas nas 
aulas seguintes. 

● Breve capacitação sobre os 
recursos tecnológicos a 
serem utilizados nas 
próximas aulas. 

Esta proposta foi aplicada  em uma turma de segundo semestre 
do curso de Engenharia de Software. Esta turma tem pouco ou 
quase nenhum contato com práticas pedagógicas inovadoras.  
Decidiu-se que não seria explicitada a prática mas que seria 
explicado enquanto proposta de “atividades de trabalho final a 
ser desenvolvido”. Portanto os alunos não tinham a percepção 
de que aulas diferenciadas seriam aplicadas. 
A proposta apresentada foi de  que os alunos deveriam 
apresentar um projeto de interface para um sistema de 
informação que visasse resolver  o problema existente junto à 
uma clínica de psicologia, permitir a gestão de pacientes em uma 
clínica de psicologia. 
Não houve necessidade de capacitar para recursos 
tecnológicos, pois os  alunos já tinham práticas com os recursos 
que seriam utilizados (acesso a material em AVA, submissão de 
material no AVA, participação em fórum, busca de material na 
internet)  

2ª AULA (ANTES) 
TEMA:  Preparação do conteúdo 
e compartilhamento com os 
alunos 

● Professor seleciona os 
conteúdos, separa vídeos e 
artigos sobre o tema da 
aula. 

● Professor compartilha os 
vídeos e artigos em Sistema 
de Gerenciamento de 
Documentos - SGD para 
estudo dos alunos. 

● Alunos acessam os 
conteúdos no SGD, fazem 
leitura dos artigos e 
visualizam os vídeos. 

O material disponibilizado  visa clarificar o desenvolvimento de 
um projeto de interface para o problema apresentado.  Portanto, 
foram separados materiais referentes a primeira tarefa que os 
alunos deveriam desenvolver: técnicas de engenharia de 
requisitos junto ao cliente.  
Além disso foi disponibilizado  material referente à sistema de 
informação para gestão de agendamento. 
Foi disponibilizado WIKI para definição dos grupos de trabalho.  

3ª AULA (DURANTE) 
TEMA: Desenvolvimento de 
Brainstorming sobre os 
conteúdos. 

● Em sala de aula o professor 
faz uma roda de conversa 
com a turma, fazendo um 
“aquecimento” para aula. 
Em seguida lança algumas 
problemáticas sobre o 
assunto da aula, com base 
nos materiais estudados em 

A aula decorreu diferente do que se pretendia pois os clientes 
(secretária e  psicóloga da clínica) vieram no dia de hoje (e não 
na aula a seguir, como tinha sido combinado). 
 Esta aula teve dois momentos, discussão com os alunos sobre 
o que eles leram/pesquisaram sobre técnicas  para realizar 
Engenharia de Requisitos. 
Portanto, a primeira parte da aula foi aplicar a técnica de 
entrevista, onde o professor serviu de mediador e incentivou os 
alunos a fazerem perguntas para que pudessem compreender 
melhor a necessidade do cliente. 
 Na segunda parte da aula, após saída da secretária e psicóloga,  
cada grupo fez um resumo do que foi dito pelos clientes, de 
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casa pelos alunos. [20-
25min] 

● Professor explica que os 
alunos participarão de um 
Brainstorming em grupos, 
apresentando as regras da 
tarefa. 

● Os alunos são divididos em 
pequenos grupos (4 ou 5 
alunos) e será entregue 
para cada grupo uma 
frase/problema sobre o 
assunto da aula.  

● Professor pede para os 
alunos discutirem sobre 
essa frase/problema e 
colocarem individualmente, 
em pedaços de papel (post-
it), palavras que eles 
acreditam que se 
relacionam com o estudado, 
espalhando esses papéis 
em cima da mesa do grupo. 

● O professor entrega uma 
cartolina para cada grupo e 
pede que, com base nas 
palavras distribuídas na 
mesa, o grupo discuta as 
ideias lançadas, e crie uma 
frase que retrata a ideia 
geral do grupo sobre a 
temática da aula. 

● O grupo escolhe um 
membro para apresentar a 
ideia do grupo para o 
restante da aula e, a frase é 
fixada no quadro. 

● Discussão geral e 
fechamento. 

forma a que ficasse registrado e pudesse ser compartilhado via 
Fórum de Discussão no AVA. 

4ª AULA  (DEPOIS/ANTES) 
TEMA: Utilização de Ferramentas 
de Busca Avançada e 
apresentação de Narrativas 

● O professor disponibiliza 
informações sobre 
ferramentas de busca 
avançada para que os 
alunos saibam pesquisar. 

● Os alunos realizam 
pesquisa, em ferramentas 
de busca avançada, sobre 
possibilidades, exemplos e 
soluções sobre as 
temáticas discutidas em 
sala de aula. 

● Os alunos produzem 
narrativas, de forma 
individual, sobre as 

Nesta aula, cada grupo (com apoio do professor) começou a 
construir o seu projeto de interface.  As narrativas eram textuais 
(resumo do levantamento das necessidades dos clientes) e 
gráfica (esboço no papel de como deveria ficar cada interface). 
 Ao final os alunos deveriam disponibilizar no Fórum do AVA o 
levantamento das necessidades. 
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soluções 
encontradas/estudadas. 

● Os alunos enviam suas 
narrativas para o professor, 
utilizando de ferramentas 
de compartilhamento, a 
escolha do professor (e-
mail, ambiente virtual de 
aprendizagem, SGD) 

5ª AULA  (DURANTE) 
TEMA: Utilização de Espaço 
Virtual Colaborativo (Construção 
do Projeto) 

● Os alunos utilizando-se das 
orientações 
disponibilizadas pelo 
professor, começam em 
grupo a criação de projeto, 
de forma colaborativa, 
utilizando-se de Espaço 
Virtual Colaborativo. 

Nesta aula foi apresentada uma ferramenta que permite a 
construção de projeto de interface de forma colaborativa. 
Os alunos iniciaram as atividades em sala de aula, e foram 
alertados que a entrega deveria ser feita no dia anterior a  
próxima aula. 

6ª AULA  (DEPOIS) 
TEMA: Utilização de Espaço 
Virtual Colaborativo e Espaço de 
Rede Social 

● Os alunos continuam a 
criação de projeto 
utilizando-se de Espaço 
Virtual Colaborativo. 

● Publicam em Espaço de 
Rede Social das primeiras 
etapas de seus projetos. 

Foi disponibilizado um  Fórum do AVA para a  solução construída 
pela ferramenta: imagens das telas do sistema de informação. 

7ª AULA (DURANTE) 
TEMA: Apresentação do Projeto 
por meio de Narrativas. 

● Os alunos apresentam em 
forma de narrativas os seus 
projetos, utilizando-se de 
recursos audiovisuais. 

● Interação entre alunos e 
professor 

Nesta aula, dada a irreverência dos alunos no postar trabalho 
errado/incompleto, o professor optou por apresentar as entregas 
feitas (sem identificar os autores) apresentando tanto os 
aspectos bons como os problemas em cada proposta. 
  
Após primeiros trabalhos, os alunos começaram a 
criticar/comentar os trabalhos que estavam sendo apresentados.  

8ª AULA (DEPOIS) 
TEMA: Utilização de Blog e Fórum 
de Discussão 

● Os alunos vão fazer 
publicações sobre os 
projetos apresentados na 
aula anterior em Blog, 
criado pelo professor. 

● Há integração entre os 
alunos e formalização de 
opiniões dos alunos sobre 
os projetos dos colegas, por 
meio de fórum de 
discussão. 

Os alunos refizeram o trabalho entregue previamente, levando 
em conta os comentários discutidos. 
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9ª AULA 
TEMA: Revisão de aprendizagem 

● O professor, antes da aula, 
extrai das publicações do 
Blog as ideias centrais 
postadas pelos alunos. 

● A turma de posse dessas 
palavras vai criar o mapa 
conceitual no quadro. 

● Discussão breve sobre o 
mapa conceitual criado. 

A revisão de aprendizagem foi através de discussão sobre a 
primeira entrega e a entrega final do projeto de interface para a 
problemática apresentada. 
Discutiu-se também a postura deles enquanto profissionais e na 
aplicação da técnica de engenharia de requisitos, nos pontos 
positivos e negativos.  
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PROFESSORA “B” – CURSO DE PEDAGOGIA 

 
AULA / DESCRIÇÃO GERAL PEDAGOGIA 

Professora “B” 

1ª AULA 
TEMA: Apresentação da proposta 
da Sala de Aula Invertida 

● Nessa primeira aula o 
professor/pesquisador vai 
apresentar à turma de 
alunos a proposta da Sala 
de Aula Invertida, 
informando-os sobre o 
objetivo da proposta, assim 
como sobre todas as etapas 
a serem vivenciadas nas 
aulas seguintes. 

● Breve capacitação sobre os 
recursos tecnológicos a 
serem utilizados nas 
próximas aulas. 

A proposta foi aplicada em turma de oitavo semestre do curso 
de Pedagogia, turma com contato intermediário com práticas 
pedagógicas diferenciadas, devido a própria formação do curso 
de graduação e a experienciação de metodologias variadas nas 
próprias aulas da graduação, o que lhes proporciona a vivência 
de metodologias diversificadas como alunos e como 
profissionais da docência. 
Devido a esse conhecimento prévio com metodologias 
diferenciadas, na 1ª aula foi realizada a inserção do 
reconhecimento do que são as metodologias ativas, definindo-
se a organização de responsabilidades e  dos conteúdos a 
serem abordados nas aulas seguintes. 
Orientou-se os alunos de que haveria a utilização do ambientes 
virtual de aprendizagem para algumas tarefas, o que não gerou 
resistências, pois os alunos já utilizavam-se dessa ferramenta. 
Assim como foram orientados sobre atividades de pesquisa para 
as informações teóricas. 

2ª AULA (ANTES) 
TEMA:  Preparação do conteúdo 
e compartilhamento com os 
alunos 

● Professor seleciona os 
conteúdos, separa vídeos e 
artigos sobre o tema da 
aula. 

● Professor compartilha os 
vídeos e artigos em Sistema 
de Gerenciamento de 
Documentos - SGD para 
estudo dos alunos. 

● Alunos acessam os 
conteúdos no SGD, fazem 
leitura dos artigos e 
visualizam os vídeos. 

Inserção no AVA de artigos, trabalho de pesquisa e de vídeos 
sobre o tema principal dos artigos. 
Ainda como “antes”, de forma presencial, foi realizada uma 
atividade avaliativa sobre os materiais, por meio da produção de 
resposta para uma pergunta exposta no dia. 
Os alunos narraram dificuldade de responder a pergunta, por 
não esta diretamente relaciona a uma parte específica de algum 
material, mas sim por exigir uma compreensão e domínio do 
conteúdo como um todo. 
Já em um segundo encontro foram revisados os artigos, seus 
principais pontos, e foi desenvolvida uma atividade prática de 
desenvolvimento de uma proposta de atividade que pudesse ser 
aplicada em sala de aula para observação dos processos 
cognitivos de uma criança entre 4-8 anos de idade. 
Nessa aula foi preciso destacar a importância do estudo prévio, 
pois alguns alunos acabaram por não levarem os textos para a 
sala de aula, o que gerou a separação em grupos que lerem e 
não leram, para assim, provocar uma reflexão sobre a 
individualidade do conhecimento. 

3ª AULA (DURANTE) 
TEMA: Desenvolvimento de 
Brainstorming sobre os 
conteúdos. 

● Em sala de aula o professor 
faz uma roda de conversa 
com a turma, fazendo um 
“aquecimento” para aula. 
Em seguida lança algumas 
problemáticas sobre o 
assunto da aula, com base 
nos materiais estudados em 
casa pelos alunos. [20-
25min] 

● Professor explica que os 
alunos participarão de um 
Brainstorming em grupos, 

Inicialmente foi feita a apresentação do tema e da metodologia 
que seria utilizada, para isso buscou-se resgatar o que foi 
abordado nos dois bimestres da disciplina. 
A ação de resgatar aos conteúdos abordados serviu como um 
processo de reconhecimento das relações entre os conteúdos 
abordados na disciplina, bem como um reconhecimento, 
qualitativo, dos conhecimentos desenvolvidos pelos alunos em 
relação às competências a serem desenvolvidas em alunos em 
formação em Pedagogia. 
A integração entre os pares, e o movimento de troca, 
inicialmente foi bloqueado no sentido de um líder, mas 
evidenciando-se o quanto todos deveriam se expressar, expor 
suas compreensões, e ser parte do grupo. 
A apresentação dos trabalhos expos a maturidade dos grupos 
em relação ao conteúdo como um todo, explicitando o quanto 
cada teoria abordada, e cada tema estudado, se entrecruzam e 
complementam. 
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apresentando as regras da 
tarefa. 

● Os alunos são divididos em 
pequenos grupos (4 ou 5 
alunos) e será entregue 
para cada grupo uma 
frase/problema sobre o 
assunto da aula.  

● Professor pede para os 
alunos discutirem sobre 
essa frase/problema e 
colocarem individualmente, 
em pedaços de papel (post-
it), palavras que eles 
acreditam que se 
relacionam com o estudado, 
espalhando esses papéis 
em cima da mesa do grupo. 

● O professor entrega uma 
cartolina para cada grupo e 
pede que, com base nas 
palavras distribuídas na 
mesa, o grupo discuta as 
ideias lançadas, e crie uma 
frase que retrata a ideia 
geral do grupo sobre a 
temática da aula. 

● O grupo escolhe um 
membro para apresentar a 
ideia do grupo para o 
restante da aula e, a frase é 
fixada no quadro. 

● Discussão geral e 
fechamento. 

A concentração e ação de estudo dos alunos era tão específica 
no momento, e tão estruturada, que o segundo horário serviu 
como continuidade. 
Os alunos produziram paródias e poemas sobre os teóricos 
abordados na disciplina, como um meio de reforçar as teorias, e 
explicitar o que ficou de reconhecimento e aprendizagem. 
Nenhum material bibliográfico foi solicitado, no entanto, foi 
possível verificar que os alunos recorreram às anotações do 
caderno, a partilha de textos, a busca por material desde o 
princípio das aulas, como um meio de identificar as informações 
necessárias e significativas para a atividade. 

4ª AULA  (DEPOIS/ANTES) 
TEMA: Utilização de Ferramentas 
de Busca Avançada e 
apresentação de Narrativas 

● O professor disponibiliza 
informações sobre 
ferramentas de busca 
avançada para que os 
alunos saibam pesquisar. 

● Os alunos realizam 
pesquisa, em ferramentas 
de busca avançada, sobre 
possibilidades, exemplos e 
soluções sobre as 
temáticas discutidas em 
sala de aula. 

● Os alunos produzem 
narrativas, de forma 
individual, sobre as 
soluções 
encontradas/estudadas. 

● Os alunos enviam suas 
narrativas para o professor, 
utilizando de ferramentas 
de compartilhamento, a 
escolha do professor (e-

Nesse encontro, opondo-se a ideia de recursos tecnológicos, a 
busca a ser realizada estruturou-se na biblioteca, passando a 
ser uma pesquisa presencial. Os alunos receberam uma 
questão problema, e agregada a ela, uma lista de mais de 15 
obras que poderiam auxiliar na elaboração de uma resposta a 
questão. 
Mais uma vez foi explicado que se identificado um caso de 
liderança, no sentido de um sujeito fazer o trabalho, e os demais 
apenas copiarem, o grupo seria desestruturado, e cada um faria 
sua pesquisa. 
Esse encontro serviu para o reconhecimento de que a pesquisa, 
em livros ou em ambiente virtual, exige compreensão do tema, 
reconhecimento de autores que sejam relevantes e estudiosos 
do tema, e ainda, a necessidade de compreender o que está 
sendo analisado. 
O trabalho exigiu dois encontros, e passou a evidenciar que no 
contexto educacional, principalmente da educação, o que deve 
ser analisado é o todo, ou seja, todas as variáveis que se 
relacionam, para a promoção do processo de ensino e o 
processo de aprendizagem. 
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mail, ambiente virtual de 
aprendizagem, SGD) 

5ª AULA  (DURANTE) 
TEMA: Utilização de Espaço 
Virtual Colaborativo (Construção 
do Projeto) 

● Os alunos utilizando-se das 
orientações 
disponibilizadas pelo 
professor, começam em 
grupo a criação de projeto, 
de forma colaborativa, 
utilizando-se de Espaço 
Virtual Colaborativo. 

Os alunos acessaram uma atividade virtual, e dela precisariam 
gerar um mapa conceitual sobre o papel do pedagogo em 
relação às práticas pedagógicas, ou seja, a partir dos textos 
analisados via AVA, e também, das discussões desenvolvidas 
em sala de aula, foi preciso compreender os principais conceitos 
que envolvem a atuação do pedagogo. 
(Esta atividade ficou muito vinculada à ação da pesquisa 
realizada) 

6ª AULA  (DEPOIS) 
TEMA: Utilização de Espaço 
Virtual Colaborativo e Espaço de 
Rede Social 

● Os alunos continuam a 
criação de projeto 
utilizando-se de Espaço 
Virtual Colaborativo. 

● Publicam em Espaço de 
Rede Social das primeiras 
etapas de seus projetos. 

Por meio da análise de um artigo apresentado ao alunos no 
AVA, foi reorganizada uma discussão em sala de aula sobre o 
processo de desenvolvimento, repercutindo na fala dos alunos 
sobre como eles viram e compreenderam o desenvolvimento ao 
longo da disciplina. 

7ª AULA (DURANTE) 
TEMA: Apresentação do Projeto 
por meio de Narrativas. 

● Os alunos apresentam em 
forma de narrativas os seus 
projetos, utilizando-se de 
recursos audiovisuais. 

● Interação entre alunos e 
professor 

Devido a sistematização de aulas priorizando-se momentos 
presenciais, no qual houveram momentos de narrações e 
apresentações em sala foi houve a necessidade de aula para 
apresentação de projeto por meio de narrativas, haja vista ainda 
que não optou-se por produção de projetos, mas com por mapa 
conceitual e apresentação deste. 

8ª AULA (DEPOIS) 
TEMA: Utilização de Blog e Fórum 
de Discussão 

● Os alunos vão fazer 
publicações sobre os 
projetos apresentados na 
aula anterior em Blog, 
criado pelo professor. 

● Há integração entre os 
alunos e formalização de 
opiniões dos alunos sobre 
os projetos dos colegas, por 
meio de fórum de 
discussão. 

Como não houve a produção de projetos, mas elaboração de 
mapas conceituais com apresentação presencial não foi preciso 
a  utilização de divulgação da atividade no blog e fórum de 
discussão, não havendo portanto esse  momento específico 

9ª AULA 
TEMA: Revisão de aprendizagem 

● O professor, antes da aula, 
extrai das publicações do 
Blog as ideias centrais 
postadas pelos alunos. 

● A turma de posse dessas 
palavras vai criar o mapa 
conceitual no quadro. 

● Discussão breve sobre o 
mapa conceitual criado. 

Foram resgatadas as atividades desenvolvidas no bimestre, que 
repercutiram no estudo de dois teóricos ao mesmo tempo, e 
ainda, na compreensão de como observar e analisar o 
desenvolvimento de crianças inseridas desde a educação 
infantil aos anos iniciais do ensino fundamental. 
Os alunos colaboraram para a criação de um mapa mental no 
quadro, por meio dos termos principais que foram vinculados na 
disciplina. 
Foi retomada a necessidade de um estudo sobre a função do 
pedagogo e suas influências no processo de desenvolvimento, 
reconhecendo que o profissional da educação precisa estar 
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atento aos métodos de ensino e as suas dinâmicas em sala de 
aula. 
Os alunos reconheceram que trabalhar nesta abordagem de 
metodologia ativa exige muito mais deles, em relação a 
responsabilidade e em relação a dimensão dos conteúdos, que 
não ficaram vinculados a apenas uma teoria. 
Foi destacado, também, o número de vezes que o professor 
precisou recordar as responsabilidades e a necessidade de 
estudo pré e pós aula. 
Nenhum aluno reconhece essa estratégia de ensino como mais 
fácil, mas sim, como mais relevante do papel de cada aluno 
sobre a sua aprendizagem. 
Aproveitou-se ainda esse último momento com os alunos para 
aplicação de questionário com o objetivo de identificar se houve, 
por parte dos alunos, a aceitação ou não das aulas aplicada, a 
qual tratou da concretização do planejamento de conteúdos da 
disciplina do curso de Pedagogia. 

 


