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APRESENTAÇÃO 

 
O material foi formatado para os professores em uma linguagem 

empática. O conteúdo foi dividido em 11 capítulos. O primeiro capítulo 

leva a conhecer os fundamentos das metodologias inovadoras e o 

contexto de sua ocorrência. O segundo capítulo detalha para que perfil 

de leitor (professores, alunos e pessoas interessadas) o material foi 

escrito. O terceiro capítulo explica as mudanças que podem facilitar o 

preparo de aulas em ambientes com esta forma de oferta. O quarto 

capítulo leva o leitor a travar seu primeiro conhecimento com a sala de 

aula invertida. O quinto capítulo apresenta as diferenças entre a sala 

de aula invertida e os ambientes tradicionais de ensino e 

aprendizagem. O sexto capítulo analisa as características particulares 

dos agentes atuantes no ambiente identificando quem e o que será 

mudado. O sétimo capítulo orienta o leitor no sentido de avaliar os 

resultados obtidos. O oitavo capítulo apresenta a proposta de um plano 

de ação para implantação da sala de aula invertida. O nono capítulo 

coloca alguns aspectos complementares que podem auxiliar a 

implantação. O décimo capítulo traz conclusões possíveis sobre o 

conteúdo apresentado ao leitor. O décimo-primeiro capítulo traz as 

perspectivas futuras para o uso das salas de aula invertidas.  

 

Desejo a todos um bom estudo e deixo uma comunicação aberta com 

o leitor em  

http://ensinoeaprendizagemonline.com/ 

Antonio Siemsen Munhoz  

antsmun@outlook.com   

http://ensinoeaprendizagemonline.com/
mailto:antsmun@outlook.com
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 INTRODUÇÃO 

1.1 UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO 

O mundo está em transformação. Para comprovar este fato basta você 

parar a azáfama diária e olhar ao seu redor. As mudanças são significativas em 

todas as áreas do conhecimento humano. Comportamentos e atitudes se tornam 

mutáveis frente a uma diversidade de situações que o ser humano enfrenta em 

seu dia a dia. 

Quando elas o afetam você toma consciência. Não é raro observar 

alterações em sua forma de proceder. Esta mudança reflete uma luta  desigual 

pela sobrevivência. Ela é cada vez maior e marcada por grandes diferenças 

sociais. Este estado pode levar a não perceber um mundo passa por uma 

transição profunda para o que está sendo chamado o novo mundo. Ninguém 

sabe o que acontecerá. A situação de incerteza amplia o medo que permeia o 

tecido social. 

Um exemplo vale mais que mil palavras. Lance um olhar para as locadoras 

de vídeo. O mundo evoluiu da antiga fita videocassete para o DVD1, deste para 

o Blue Ray2 e dele para o streaming de vídeo3. Neste momento seu computador 

está interligado a alguma rede que recebe e copia para seu equipamento os 

últimos lançamentos do cinema. O que aconteceu com as locadoras? Elas estão 

extintas e transformadas em antiguidades.  

Esta evolução ocorre em todas as áreas nas quais o ser humano 

desenvolve as suas atividades. O nome de um filme que registrasse todos estes 

eventos poderia ser – incerteza e perplexidade: um retrato da sociedade futura. 

Seu enredo destacaria:  

 
1 Tecnologia que permitiu a gravação de dados em um formato digital com grande capacidade de armazenamento e 
acesso randômico ao conteúdo (4 GB a 8 GB). 
2 Tecnologia do “raio azul” que aumenta a densidade de gravação e permite armazenamento de quantidades maiores 
(25 GB a 50 GB). 
3 Tecnologia que permite a transmissão de vídeos em tempo real que torna mais leve e rápida a cópia de conteúdo ou 
assistir filmes, documentários, e outras produções em vídeo de forma mais leve. 
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• a corrupção; os crimes cruéis que deixam a sociedade 

amedrontada;  

• os “rolezinhos4” que assustam consumidores e aqueles que 

simplesmente estão em um passeio de final de semana e;  

• tantas outros atos e atitudes politicamente incorretos.  

 

As FAKE News estão aí causando estragos e destruindo empresas e 

pessoas. São mudanças profundas. Muitas delas acontecem a descoberto. 

Outras ocorrem na surdina e são percebidas por poucas pessoas.  

1.2 O MUNDO EDUCACIONAL NA TRANSIÇÃO 

Enquanto isto o setor educacional parece estar estacionado. Ferreira e 

Penteado (2014) criticam o imobilismo no setor educacional. Os autores o 

consideram como uma das principais razões da falência no relacionamento entre 

professores e alunos que ocorre nas salas de aula tradicionais. Novas 

metodologias surgem a todo momento. Elas trazem consigo propostas de 

melhoria de condições. Este  contexto orientou o desenvolvimento deste 

trabalho.  

O objetivo é analisar a sala de aula invertida. Ela está posta como uma 

metodologia voltada para o aumento do nível de participação do aluno em 

iniciativas educacionais. Sua pretensão é recuperar a riqueza de um 

relacionamento empático entre os principais atores do processo de ensino e 

aprendizagem (escolas, professores, alunos e sociedade). A proposta é 

apresentar aos envolvidos uma nova forma de uso e aplicação de tecnologias 

exponenciais5 nas salas de aula tradicionais.  

 
4 Termo da linguagem informal do povo brasileiro que corresponde a um encontro marcado por jovens por meio da rede 
social, considerado como uma espécie de arrastão, onde atos de vandalismo podem acontecer. 
5 Aquelas que provocam significativas mudanças de comportamentos e atitudes nas localidades nas quais estão 
implantadas. 
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Uma análise prévia e superficial do panorama social nos leva a uma série 

de dúvidas. Elas geram questionamentos para os professores e alunos. A 

primeira pergunta que ocorre é: por que estamos nesta situação que deixa as 

pessoas perplexas? Pare alguns minutos e tente responder. Depois confira as 

possíveis respostas.  

 

• Se você respondeu – evolução tecnológica - acertou em parte. É 

nela que tudo tem início. Ela muda as pessoas, os 

comportamentos sociais, as formas de relacionamento e as 

formas de ensinar e aprender. 

• Se você respondeu – globalização6 - também acertou em parte. 

As empresas se transformam devido ao surgimento de uma 

economia global incentivada pelo liberalismo7. A evolução 

tecnológica permite a desterritorialização. Pela primeira vez na 

história o homem pode fazer qualquer coisa, em qualquer parte e 

para ser vendido onde ele quiser. Esta economia global define um 

ponto de vista comum que modifica o que cada um de nós tem 

como certeza, crença e fé.  

• Se você respondeu – neoliberalismo8 - também acertou em parte. 

A captura do Estado pelas elites econômicas provoca instabilidade 

em todos os países. A segurança e o bem-estar social flutuam 

junto com a variação do câmbio, manipulado por mãos que 

acabam com a viabilidade dos sistemas econômicos voltados para 

o social. 

• Se você respondeu – foi o fracasso do ser humano em estabelecer 

um estado de bem-estar social - também acertou em parte. A 

 
6 Conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial visíveis desde o final do século XX que 
interligam o mundo de forma global (Fonte: http://www.significados.com.br/globalizacao/). 
7 Doutrina político-econômica caracterizada pela abertura e tolerância que exige o respeito pela liberdade cívica, 
econômica e consciência dos cidadãos. (Fonte: http://www.significados.com.br/liberalismo/). 
8 Evolução do liberalismo considerada como o conjunto de ideias políticas e econômicas que defende a não 
participação do Estado na economia. (Fonte: http://www.significados.com.br/neoliberalismo/).  

http://www.significados.com.br/globalizacao/
http://www.significados.com.br/liberalismo/
http://www.significados.com.br/neoliberalismo/
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visão cartesiana do mundo nega valor à espiritualidade. Nega 

também a compreensão que o ser humano é um todo. Ele não 

pode ser fracionado por ser uma complexa unidade. 

     Fonte: MORIN, 2000.   

 

É muito difícil que alguma pessoa responda correta e simultaneamente a 

estes quatro posicionamentos. Se você o fez merece parabéns. Para o comum 

dos mortais acertar uma das vertentes assinaladas já lhe dá uma aura de 

pensador. É um dos diferentes9 no meio de uma humanidade que aceita tudo o 

que lhes empurram garganta abaixo. Parece estarmos vivendo em um estado 

de alienação total.  

No meio deste mundo em transformação a educação ainda é uma das 

necessidades básicas do ser humano. Por paradoxal que possa parecer esta é 

também a maior necessidade do próprio capital. É lamentável que o lugar ao sol 

esteja reservado a uma elite com poucos participantes.  

Grande parte das escolas surge como afastada da evolução tecnológica. O 

sucateamento atinge o ensino superior. O estado de perplexidade observado na 

sociedade como um todo estende-se ao setor educacional. Para o aluno ir para 

uma sala de aula tradicional representa uma viagem ao passado. 

1.3 POR UMA MUDANÇA NOS RELACIONAMENTOS  

A importância do relacionamento entre professor e aluno é destacada por 

Feuerstein and Benham Lewin (2012) como um evento único na vida do aluno. 

Esta é uma condição que não pode ser relegada a um segundo plano. Meier 

(s.d.) considera que as conversações didaticamente guiadas são o aspecto mais 

 
9 O termo está aqui utilizado como metáfora identificando pessoas que não interessam ao status quo, devido a não 
aceitarem tudo como lhes é repassado. 
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influente no desenvolvimento completo do aluno na perspectiva de aspectos 

cognitivos e emocionais. 

 

Na visão de Keengwe et al. (2014) é possível identificar a necessidade de:  

 

• alterar o desencanto dos alunos com os ambientes das salas de 

aula tradicionais;  

• aumentar a participação do aluno em sala de aula (presencial ou 

eletrônica);  

• recuperar a riqueza no relacionamento entre professores e alunos 

e; 

• trabalhar na perspectiva de obtenção da aprendizagem ativa10. 

 

Quanto mais complexa se mostra a sociedade atual, mais complexo se 

torna o ato de educar. É o que ocorre principalmente no contexto de um mundo 

em transição e cercado pela incerteza. Apesar de existirem formas de proteção 

às pessoas na declaração universal dos direitos humanos11, confirmada na 

declaração mundial sobre a educação para todos12, ainda é possível observar 

grandes contingentes de pessoas sem acesso ao processo educacional.  

É possível observar diversas iniciativas para melhoria da situação: políticas 

e estratégias para a prevenção do fracasso escolar13 e; PDE – Plano de 

Desenvolvimento da Educação14, entre outras. Ao mesmo tempo é possível 

observar a ineficácia de muitas delas.  Isto faz com que ainda haja muita coisa 

a fazer melhorar a situação. Os esforços somados podem ajudar a alcançar a 

proposta do ideal da educação para todos. 

 
10 Aquela na qual o aluno participa ativamente de todas as atividades como um elemento proativo, antevendo problemas e aplicando 
uma visão empática do contexto.  
11 http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm 
12 http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm  
13 http://www.oei.es/quipu/brasil/sistema_nacional_formacion_profesores.pdf 
14 http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/ 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm
http://www.oei.es/quipu/brasil/sistema_nacional_formacion_profesores.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/
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Tudo muda, basta olhar para você mesmo para confirmar este fato. As 

pessoas parecem metamorfoses ambulantes. Assim já o afirmava o poeta e 

cantor Raul Seixas15. Era apenas a confirmação de que: aquilo que não muda se 

torna obsoleto em pouco tempo. Desta forma, mudaram os papéis:  

 

• da instituição de ensino;  

• do professor;  

• do currículo e;  

• dos alunos.  

 

Estamos frente a um novo grupo de pessoas que chega aos bancos 

escolares acadêmicos: a geração digital. Prensky (2010) a caracteriza como 

saturada da aplicação dos métodos tradicionais de ensino e aprendizagem. 

Lançando um olhar crítico à ação e prática docente ainda é possível 

observar aspectos que colaboram para estabelecer tais condições: 

 

• ineficácia dos programas de formação de professores para 

efetivar a mediação tecnológica; 

• continuidade ao estereótipo do professor autoritário que 

estabelece relacionamentos de poder com os seus alunos; 

• continuidade de uma situação do professor como detentor 

universal do conhecimento e; 

• falta de atualização de conteúdos ultrapassados. 

 

 
15 Raul Seixas. Metamorfose ambulante. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7VE6PNwmr9g. Acesso em 
março de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=7VE6PNwmr9g
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As colocações acima representam, antes de uma crítica acerba ao 

professor,  uma relação dos fatores que se deseja mudar no perfil do docente 

digital16.  

Agindo da mesma forma com relação aos alunos é possível observar:  

 

• a ausência de sua participação (aprendizagem ativa); 

• a manutenção do estereótipo do aluno como assistente passivo; 

• ausência de criatividade; 

• ausência de iniciativa e; 

• falta de empreendedorismo estudantil para desenvolver 

metodologias ativas. 

 

As colocações acima representam, antes de uma crítica acerba ao aluno,  

uma relação dos fatores que se deseja mudar no perfil dos componentes da 

geração digital17.  

Este contexto somente será modificado quando a escola abrir as suas 

portas e janelas para o mundo exterior. Há diversos apelos não atendidas para 

a derrubada das paredes que isolam as IES – Instituições de Ensino Superior. É 

um contexto que recomenda a utilização das mídias sociais como imperativa e 

mandatária. Sua aceitação nas salas de aula deveria ser permitida. O problema 

é que a falta de acesso ao ferramental tecnológico ainda representa um bloqueio 

para muitos alunos e professores.  

Somente assim deixará de ter significado a fábula de Papert (1993). O 

autor revela o espanto de um grupo de educadores viajantes no tempo. Quando 

em viagem ao futuro eles apenas encontraram algo parecido com o passado 

 
16 Assim chamado aquele que trabalha com metodologias inovadoras nos novos ambientes (virtuais) de ensino e 

aprendizagem. 
17 geração digital é aquela que mais acesso teve à informação até hoje. A separação para eles entre real e virtual é 

quase imperceptível, e só não o é totalmente por causa da tela do computador ou do celular (fonte: 
https://administradores.com.br/artigos/geracao-digital-geracao-sem-fronteiras).  

https://administradores.com.br/artigos/geracao-digital-geracao-sem-fronteiras
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remoto, ao entrar em uma sala de aula. Tudo continuava como antes, tal qual 

as salas de aula de tempos passados18.   

Este material que você tem em mãos vai trabalhar sobre a proposta de 

utilização da sala de aula invertida. Ela é vista  como tendo a  possibilidade de 

ser adotada como uma metodologia inovadora de ensino e aprendizagem. Este 

fato não corresponde totalmente à realidade. Os procedimentos que nela 

ocorrem e aqui serão descritos já eram utilizados por muitos professores 

interessados no aumento da qualidade educacional. O marketing educacional a 

colocou como uma metodologia inovadora e aumentou o interesse em sua 

utilização. 

 

  

 
18 A máquina das crianças: repensando a escola do futuro (bibliografia indicada). 
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 O PERFIL DO LEITOR 

2.1 MUDANÇAS NECESSÁRIAS 

Frente à situação descrita são necessárias diversas mudanças. A metáfora 

da colocação de vinho novo em odre velho ou sua inversa, de vinho velho em 

odre novo, novamente mostra a sua aplicação. Em ambos os casos o resultado 

obtido não é o esperado. Este fato sugere mudanças completas e efetivas. É 

preciso eliminar resquícios de um passado que trouxe resultados negativos.  

Quando se fala a educadores interessados sobre a mudança da sala de 

aula, alguns perguntam: por que mudar o que existe desde que o homem 

delegou a educação de seus filhos para o Estado e depois para estabelecimentos 

particulares?  A justificativa de que não se mexe em time que está ganhando já 

foi muito utilizada. Ela está desgastada. Enquanto tal justificativa e similares 

continuarem em uso, ninguém ganha: todos perdem. 

Um dos aspectos mais tristes deste ambiente é a constatação do 

desencanto nas salas de aula atuais (LOPES E AVANCINI, 2010). Estudantes 

provenientes de uma geração digital parecem não querer mais aprender. Este é 

o fato que exige modificações urgentes. A figura do professor sempre 

representou para o aluno a imagem de um guia, um farol na escuridão da 

ignorância. Este papel deve ser resgatado. As mudanças exigidas atingem todos 

os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem:  

 

• as instituições de ensino em todos os níveis;  

• seus professores;  

• seus alunos e;  

• as salas de aula como principal elemento em nosso estudo.  
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2.2 A INÚTIL BUSCA DE CULPADOS 

A culpa pelo atual estado de coisas não pode ser creditada apenas à escola 

e a falhas em seu processo de gestão. Professores e alunos não podem assumir 

uma culpa que não têm com relação à origem dos problemas. As culpas 

existentes se estendem a toda a sociedade.  

O clima de competitividade imposto cria um ambiente onde a coerção é a 

base da disciplina.  É um erro achar que a escola deve se preocupar apenas em 

orientar o aluno a avançar. É uma forma de esquecer a qualidade educacional 

necessária. Esta proposta carrega para diante a repetência escolar. Ela custa ao 

Estado (INEP19) 4,8 bilhões por ano. Os resultados são desfavoráveis e apontam 

10% de abandono escolar. A este montante é somada uma cota de 12,5% de 

alunos que perdem o ano. São números impressionantes. A deficiência nos 

resultados aparece em números divulgados por diversos órgãos internacionais 

que avaliam o aproveitamento da educação em nível global.  

2.3 EM BUSCA DA NOVA SALA DE AULA 

Estes aspectos reforçam a proposta de investigar uma nova metodologia 

que torne possível recuperar da vontade do aluno estudar. Um bom exemplo são 

as aulas em vídeo de Salman Khan20.  O educador e matemático é considerado 

uma das pessoas responsáveis pela disseminação da sala de aula invertida. Ele 

utiliza a gravação de pequenos vídeos. Eles vão direto ao ponto com narrativa 

de fundo como apoio ao aluno. Surge a proposta de virar a sala de aula de 

cabeça para baixo (literalmente) com uma fuga total à passividade e com a 

proposta de recuperação da criatividade do aluno. 

A mudança para a sala de aula invertida pode trazer novos ares. É 

importante destacar a importância do elemento humano. A tecnologia está 

 
19 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/ensino_educacaobasica/2012/10/02/ensino_educacaobasica_interna,325407/evasao-e-repetencia-custam-
r-4-8-bilhoes.shtml. 
20 http://www.fundacaolemann.org.br/khanportugues/. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2012/10/02/ensino_educacaobasica_interna,325407/evasao-e-repetencia-custam-r-4-8-bilhoes.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2012/10/02/ensino_educacaobasica_interna,325407/evasao-e-repetencia-custam-r-4-8-bilhoes.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2012/10/02/ensino_educacaobasica_interna,325407/evasao-e-repetencia-custam-r-4-8-bilhoes.shtml
http://www.fundacaolemann.org.br/khanportugues/
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presente. Mas ela é apenas uma simples coadjuvante. O protagonismo continua 

retido nas mãos dos professores e dos alunos. Se eles não se envolverem 

qualquer iniciativa está fadada ao fracasso.  

A recomendação é criar a “nova sala de aula” apoiada em um ambiente 

onde o senso crítico seja trabalhado. O propósito é permitir que o aluno analise 

o elevado volume de informações que chega até suas mãos (big data21) e saiba 

escolher os materiais que realmente lhe interessam (Data Analysis22). A 

criatividade é necessária. Com a utilização de reflexões extensivas será possível 

a criação de novos conhecimentos apoiados na iniciativa e no refugado 

empreendedorismo educacional.  

2.4 SUPORTE DE APOIO 

Para atingir este objetivo há o envolvimento de todo um conjunto de 

tecnologias, técnicas e diferentes comportamentos e atitudes dos agentes 

educacionais. A antevisão mostra um ambiente totalmente diferente da sala de 

aula tradicional. Professores e alunos podem fazer uso dele e confirmar as 

propostas que cercam a sala de aula invertida. Elas trazem como expectativa a 

criação de novas formas de comunicação e de ensinar e aprender. Esta é a 

proposta deste estudo. Se você está com este material em mãos é porque o 

título despertou seu interesse. Assim, é um bom momento para lhe fazer um 

convite. Siga esta jornada que pode levar à compreensão do que é uma sala de 

aula invertida e de como é possível implantar este modelo. 

Criatividade e emoção são dois requisitos que devem estar presentes e 

andar de mãos dadas pelas alamedas dos caminhos de aprendizagem definidos 

nos projetos instrucionais23. Estes elementos voltam a ganhar destaque especial. 

Nesta sala de aula invertida o clima deve ser acolhedor. É preciso despertar no 

 
21 Grande volume de dados captados nas atividades de pesquisa. 
22 Análise dos dados resultantes de pesquisas para reorganização da informação como desejada pelo usuário. 
23 Filatro (2004) considera o projeto instrucional como uma ação institucional e sistemática de ensino.  São envolvidos: 
planejamento, desenvolvimento, utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais 
em situações didáticas específicas. O objetivo é facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios da aprendizagem 
e instrução conhecidos. 
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aluno um sentimento de pertencimento ao ambiente. É ele que será o 

responsável por sua participação ativa, com motivação e comprometimento. 

Este fato ocorre com maior intensidade quando lhe é dada possibilidade de ser 

responsável por sua própria aprendizagem. Sem medo do retorno do 

psicologismo24, é importante destacar que a psicologia volta a ter destaque e 

influência como destaque de necessária presença neste ambiente.  

A avaliação não vai mais se preocupar em tornar positivos índices de 

verificação de permanência e progresso de alunos. O que importa é mensurar o 

grau de evolução em relação a um estado inicial. É na percepção de saltos 

quânticos nesta situação que está o verdadeiro processo de avaliação. Ela não 

deve ser mais vista como uma punição. O que o aluno irá obter é a recompensa 

a um trabalho dedicado e desenvolvido em novos ambientes de ensino e 

aprendizagem. 

Em muitas iniciativas é possível observar uma preocupação em que o 

processo de avaliação atenda ao que Luckesi (in Nova Escola, 2014) postula. O 

autor exige uma ação no sentido que ela atue como um processo de orientação,  

como mais uma forma de colaborar para que a aprendizagem seja mais completa 

e eficaz. 

Se prevê como constante a presença da tecnologia educacional, 

considerada por Pathak and Chaudhary (2012) como um conjunto que envolve 

a utilização das mídias, da mediação tecnológica e sua incorporação à cultura 

das instituições de ensino, dos professores e dos alunos. A aplicação das técnicas 

e das alterações didáticas e pedagógicas caracterizam desafios constantes a 

todos os envolvidos.  

 

 

 
24 Doutrina filosófica que subordina a lógica e a epistemologia à psicologia que dominou o ambiente educacional durante 
muito tempo e, ocasionalmente, retorna a tentar um domínio que se revelou infrutífero em termos de mudanças 
significativas na educação, sendo responsável pela obtenção de alguns bons resultados em iniciativas pontuais.  
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2.5 IDENTIFICANDO O LEITOR IDEAL 

Após estas considerações iniciais podemos analisar de forma mais 

detalhada o perfil do leitor ideal. 

 

Preste atenção às seguintes condicionantes. Observe se você se enquadra 

em uma ou mais das situações seguintes: 

 

• é um educador frustrado com a situação dos ambientes de sala de 

aula tradicionais. Você está entre as pessoas para as quais este 

material é mais indicado;  

• tem entre as suas preocupações a busca de novas formas de ensinar 

e aprender que se contraponham ao que é possivel observar nos 

ambientes educacionais da pós-modernidade, aumentou a sua 

possibilidade de estar entre os escolhidos; 

• simplesmente gosta de ensinar, mesmo enfrentando grandes 

dificuldades, aumentou ainda mais o seu cacife;  

• acha que está faltando afetividade, emoção, resgate do bom 

relacionamento do aluno com seus professores, está a caminho de 

ganhar um ingresso gratuito para assistir a um jogo que, se bem 

jogado, nunca irá apresentar perdedores.  

 

Se você atende a pelo menos um destes requisitos é bem-vindo à leitura 

deste material. Se você  for portador de dois ou mais pode ser considerado o 

leitor ideal que pretendemos atingir. O resultado esperado deste casamento de 

interesses é formar um professor capacitado a alterar um estado de coisas 

indesejadas nas salas de aula tradicionais: 

• baixa participação dos alunos nas atividades;  

• formação insuficiente dos professores no trato tecnológico; 
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• mau relacionamento entre professores e alunos; 

• clima de baixa empatia entre os participantes. 

 

2.6 A HIPÓTESE BÁSICA DO TRABALHO 

Com os elementos até aqui descritos é possível iniciar o desenvolvimento 

dos estudos partindo para a orientação de validar ou negar o que se estabeleceu 

como hipótese básica:. 

 

A hipótese básica considera que o uso de todas as 

potencialidades das salas de aula invertidas irá reencantar os 

ambientes de sala de aula tradicionais e aumentar o grau de 

qualidade de aprendizagem mensurado nas avaliações finais.  

 

 É um tema de elevado interesse frente ao que foi descrito. Diferentes 

temas de pesquisa podem ser criados com a mesma hipótese. O destaque deve 

ser dado ao detalhamento de iniciativas que apresentaram falhas. 
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 RAZÕES PARA MUDANÇAS 

3.1 QUANDO MUDAR 

Há uma primeira observação importante. Não importa o tempo de 

experiência que você tem com a educação. Acreditamos que você tenha 

percebido que tudo em sua volta está em constante mudança. Mudam as 

pessoas, mudam as escolas e, enfim, muda o mundo. Como professor ou apenas 

pessoa interessada em evolução na área educacional você deve acompanhar 

esta mudança. Elimine qualquer sujeição ao marasmo intelectual na espera da 

obsolescência.  

As boas lembranças são sentimentos gratificantes. Mas não é das coisas 

boas que foram vividas que vêm o combustível que alimenta o motor que impele 

para frente. O que motiva é o desejo e aplicação na busca da melhoria constante 

da ação pessoal e profissional. 

Uma colocação de uma poetisa paranaense nos diz que: é sempre 

madrugada para quem viaja de encontro ao sol. Em outra consideração ela 

coloca uma recomendação útil neste momento: a vida bloqueada instiga o 

teimoso viajante a abrir nova estrada” (KOLODI, 2014).  

Ações proativas se mostram cada vez  mais necessárias na prática docente 

profissional. Educadores interessados irão encontrar imperfeições crescentes no 

processo educacional. Não é possível combater todos os erros ao mesmo tempo. 

Mas é missão de cada educador atuar naqueles que possa modificar. Esta 

decisão representa uma atitude esperada e necessária. A principal recompensa 

é a gratificação do reconhecimento que sucede a obtenção de resultados 

positivos.   

Estas ocorrências nos permitem observar que depende apenas de cada um 

dar início a mudanças. Na continuidade é preciso persistir com a máxima 

resiliência possível para superar eventuais obstáculos. Acertam aqueles que 
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chegam à conclusão de que a primeira coisa a mudar é a nós mesmos. Quando 

percebemos a existência de erros devemos atuar na perspectiva que eles podem 

nos dar a sinergia necessária para qualquer mudança. 

Temos que orientar mudanças nas práticas docente e discente. Devemos 

buscar agir segundo novos parâmetros vigentes. O ato deve ser considerado 

como resposta a uma provocação sobre a necessidade de mudança. Você não 

precisa ir muito longe. Observe o comportamento das pessoas e o que acontece 

nas salas de aula. Preste atenção. Será possível observar que a situação piora 

continuamente. Procure analisar os seguintes aspectos: 

 

• você não quer mudar o que observa; 

• você deseja mudar, mas se considera incapacitado a desenvolver 

a proposta; 

• você deseja mudar, inicia o projeto, mas não resiste às 

dificuldade que encontra e abandona o trabalho no meio do 

caminho. 

 

Se você se identifica com alguma das alternativas considere uma das 

possibilidades: 

 

• mudar de profissão; 

• solicitar a sua aposentadoria; 

• esconder  seus sentimentos e propor o uso da pedagogia do 

elemento oculto e que ninguém consegue identificar. 

 

Estas recomendações consideram o que a sociedade espera de cada 

professor:  
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• observar o ambiente;  

• identificar imperfeições e;  

• tentar mudar.  

  

O professor se encontra frente ao desafio de iniciar um processo de mudança. 

3.2 O QUE SE ESPERA DO BOM PROFESSOR? 

Se você não se enquadra na lista acima poderá influenciar no 

comportamento de outros professores. É necessário considerar que esta atitude  

seja devidamente divulgada. O comportamento que a tornou possível deve ser 

disseminado. Os ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem estão em 

uma situação de emergência e de urgência por modificações.  

Roitman e Ramos (2011) trazem estatísticas obtidas nos levantamentos 

efetuados pelos próprios órgãos educacionais. O desempenho educacional está 

colocado como muito baixo nos ambientes tradicionais. Esta é uma situação que 

tem início no ensino fundamental e se estende até os bancos escolares das 

universidades. Aqui somente consegue chegar um número muito pequeno de 

privilegiados.  

O autor faz coro a uma legião de outros educadores brasileiros. Todos 

clamam pela melhoria da educação brasileira como um desafio urgente e 

prioritário. Aos poucos, a frequência destas colocações vai fazendo com que você  

seja alvo constante de metralhadoras que atiram sem ter um alvo definido. A 

consequência é uma indesejável diminuição no amor-próprio dos professores. 

Frente a este estado de coisas poucos têm vontade de refletir e anotar o que lhe 

é dado observar.   

Um  bom conselho para quem resiste é identificar e anotar o que considera 

errado no contexto educacional atual e o que pode fazer para mudar esta 
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situação, partindo para ação imediata. É possível estabelecer lista longa de 

problemas que trazem esta condição de insatisfação dos professores: 

 

• salário pouco atraente; 

• carreira que promete mais problemas que soluções; 

• formações deformadas em relação ao que o mercado necessita 

com baixa qualificação tecnológica e baixo investimento em 

processos de formação permanente e continuada; 

• currículos defasados da realidade mercadológica; 

• desrespeito à diversidade cultural. 

    (Fonte: o autor). 

 

A lista pode ser aumentada com a anotação de outros problemas. Um olhar 

mais atento permite observar que a solução destes problemas não depende 

diretamente do professor. É uma ação que depende de boa vontade política. É 

lamentável que esta seja uma condição em falta no segmento político quando 

são tratados investimentos em educação. Ao professorado fica a restrição de 

assistir ao digladiar de seus representantes com a classe política. A sua 

participação direta somente ocorre com participações limitadas em passeatas de 

reivindicações.  

Existem outras áreas nas quais é possível observar a decadência do 

processo de ensino e aprendizagem. O foco neste ponto é analisar o papel 

desempenhado pelos professores e alunos.  

Há professores que trabalham 10 ou mais horas. Este fato ocorre devido 

à elevada competitividade presente na sociedade contemporânea e a um 

consumismo exagerado. Isto faz com que sejam necessários rendimentos 

extras. O salário não é mais suficiente para vencer os trinta dias que compõem 

um mês. Ressalte-se que este problema não é algo restrito à classe docente. Ela 
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é uma situação que permeia  toda a sociedade. Os professores auleiros 

execrados por Demo (2005) continuam a tomar conta de um lugar onde 

deveriam estar professores profissionais. Giroux (Giroux in FILHO, 2012) 

considera importante dar destaque a outro grupo de professores: aqueles que 

atuam como intelectuais transformadores em suas salas de aula.  

No contexto atual até aqui apresentado os professores são meros 

participantes. Eles ficam sem condições de atuar como protagonistas do 

processo de ensino e aprendizagem. Sauaia (2014) considera este ambiente 

conveniente a alguns deles. O autor coloca o fato como lamentável e uma das 

razões para as paradigmas não sejam combatidos de forma mais rigorosa. A 

pedagogia do fingimento colocada por Werneck (1992) parece voltar ao palco 

das atenções. 

Em ambientes com metodologias inovadoras a ação do docente deve ser 

efetiva. Além de alterar seu papel em sala de aula ele pode transformar o aluno 

em um participante mais ativo. Na outra ponta da balança, professores cansados 

com as aulas expositivas e metodologias superadas não conseguem efetivar 

mudanças. Esta constatação mostra ser necessário que ambientes centrados no 

professor sejam trocados por ambientes centrados no aluno.  

Com um maior grau de autonomia os professores poderiam alterar a face 

da escola e recuperar sua importância no contexto social. Outros professores 

alegam que estão atrelados a diretrizes curriculares nacionais. É um erro a 

determinação dos currículos a partir de decisões vindas de cima para baixo na 

determinação do que o aluno deve estudar. Elas estão totalmente fora de 

sintonia com qualquer proposta de readaptação do contexto escolar. Surge  a 

possibilidade de a educação aberta vir a superar a educação formal. Ela se 

encontra totalmente engessada e presa a currículos extemporâneos.  
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3.3 O QUE SE ESPERA DO BOM ALUNO? 

É preciso, sempre que possível, destacar que os alunos participam das 

salas de aula tradicionais como se estivessem desenvolvendo uma viagem de 

volta para o passado. Na chegada encontram:  

 

• o mesmo conjunto de carteiras;  

• todos os elementos simetricamente arranjados;  

• o mesmo quadro negro e;  

• os mesmos recursos audiovisuais batidos e ultrapassados.  

 

Os alunos estão postos como meros participantes. O estereótipo do 

receptor passivo se torna real, visível e doloroso. O erro de manter condições 

tradicionais faz com que os egressos formados  não atendam às necessidades 

do mercado em franca evolução e ávido por solucionadores de problemas. A 

ausência de uma aprendizagem mais significativa  os torna desconectados com 

a realidade do mercado. Há uma necessidade cada vez maior de programas de 

formação complementar.  

As condições analisadas até o momento mostram a necessidade de 

mudanças nos conteúdos, currículos e formas de relacionamento diferenciado 

entre os agentes educacionais envolvidos. Aqui o impeditivo é uma falta de 

autonomia dos alunos. Eles ainda estão muito ligados às orientações 

provenientes das próprias escolas e dos órgãos reguladores da educação. Mais 

uma vez a eficiência de ambientes centrados no aluno é utilizada como melhor 

solução. 

No ambiente centrado no aluno são consideradas como necessidades: 
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• assumir responsabilidade compartilhada com escolha de 

conteúdos e formas de estudo, locais e horários mais adequados 

para desenvolvimento de atividades (empoderamento do aluno); 

• tornar a aprendizagem independente uma atividade de destaque; 

• orientar para aplicação da aprendizagem baseada em problemas, 

como uma forma de aproximar o aluno dos desejos do mercado 

pela formação de solucionadores de problemas; 

• efetivar o conectivismo como integradora das redes sociais nas 

atividades educacionais. 

 

Em tal contexto o aluno foge do ambiente tradicional e suas práticas 

superadas. Este é um ponto onde o professor pode inferir de forma ativa desde 

que conte com a participação do aluno. Outro aspecto a considerar está no 

tratamento diferenciado do conteúdo com destaque para sua relevância. Quanto 

mais próxima da realidade do mercado melhores serão os processos de 

formação.   

3.4 O QUE SE ESPERA DE UMA BOA SALA DE AULA? 

A  “sala de aula” também deve mudar. Isto se deve não apenas à evolução 

tecnológica. É preciso considerar a necessidade de adequação dos alunos e 

professores à utilização da mediação tecnológica com um mínimo de formação 

necessária. Esta iniciativa revela a necessidade da existência e aplicação de um 

processo de alfabetização tecnológica.  

Vimos até agora que: 

 

• mudou o professor;  

• mudou o aluno;  

• mudou o direcionamento do ambiente;  
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• mudou o currículo;  

• mudou a relevância dos conteúdos;  

• mudou a sala de aula.  

3.5 RESULTADO DA JUNÇÃO DE FATORES 

O que ainda falta mudar? A resposta é simples e imediata: O uso de um 

planejamento voltado para criação de um método funcional de fazer com que 

todas estas mudanças possam agir de forma sinergética. É possível observar 

que a adoção de um único método (por exemplo, utilizar uma única teoria de 

aprendizagem) pode eliminar a consideração de alternativas mais funcionais em 

algum momento específico.  

Um outro enfoque orienta para a aplicação de ideias pedagógicas 

diferenciadas. São utilizadas combinações de excertos de outras teorias ou de 

práticas inovadoras. Elas podem ser tentadas em contextos similares e que 

levam em conta a necessidade de respeitar as formas individuais com a qual 

cada pessoa aprende.  

Na mesma linha de pensamento é necessário considerar o abandono do 

conceito do aluno médio. Mesmo que com isso, a recíproca de aumento do 

atendimento individual possa vir de encontro a objetivos de redução de gastos. 

Este fato adquiriu importância devido ao crescimento do número de instituições 

particulares de ensino superior. Hoje elas são responsáveis pela educação da 

maior parte da população brasileira. É um fato que ocorre devido à falta de vagas 

em instituições estaduais e federais. Parece que os administradores estão mais 

interessados em aumentar patrimônios pessoais, percorrendo a via fácil da 

corrupção. A mudança da forma de apresentação de conteúdo (animações, 

jogos, imersão em realidade ampliada, etc.) representa outra necessidade de 

mudança. Questões de método ressaltam a necessidade de planejamento 

necessário.   



39 
 

Um exemplo de contexto preparado para o sucesso poderia ser composto 

pela seguinte composição:  

 

• utilização do conectivismo;  

• uso da abordagem da aprendizagem baseada em problemas;  

• uso de comunidades de prática; 

• participação das mídias sociais nos processos de ensino e 

aprendizagem; 

• inversão das salas de aula tradicionais (conforme você está 

acompanhando neste material);  

• desenvolvimento de conteúdo como objeto de aprendizagem com 

suporte multimídia.  

 

A lista traz uma combinação que representa inovações necessárias e que 

devem ser incentivadas. Diversas outras propostas podem ser combinadas para 

a obtenção de um método convergente e positivo. Caminhando passo a passo 

como observador das salas de aula foi possível levantar o que é necessário 

mudar. Você pode comparar com a lista de mudanças que aqui foi apresentada. 

É possível que elas sejam ordenadas e colocadas como uma receita de bolo. 

Como uma lista de verificação que deve ser consultada a todo momento. Ela 

deve estar centrada no ambiente educacional.  

Isto posto, é possível que você monte uma lista com estas opções, como 

o que é preciso mudar: 

 

• alterar o papel do professor; 

• alterar o papel do aluno; 

• tornar o ambiente centrado no aluno; 

• proporcionar a mudança de currículo; 
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• proporcionar relevância ao conteúdo; 

• mudar o contexto (a sala de aula); 

• aplicar de forma flexível ideias pedagógicas diferenciadas que 

podem ser intercambiadas e trocadas durante o processo; 

• respeitar as formas individuais de aprender; 

• mudanças na forma de apresentação dos conteúdos; 

• mudança do método tradicional de ensino e aprendizagem. 

      (Fonte: o autor). 

  

Você tem em mãos um decálogo. Algo semelhante ao que todas as 

religiões apresentam para seus acólitos. Aqui os acólitos são os estudantes, 

sujeitos a uma série de incompetências: governamentais; políticas; sociais; 

individuais. A autonomia para que este estado de coisas seja alterado é limitada.    

No horizonte se desenha a proposta de substituição da educação formal,  

não formal e informal pela educação aberta. Substituição que está sendo 

proposta pelo próprio mercado, prescindindo do controle de órgãos educacionais 

que perdem sua capacidade reguladora. Algumas universidades já investem 

pesadamente neste sentido com a oferta de cursos como MOOCS - Massive Open 

Online Courses.  

Estes cursos amedrontam os incompetentes. São pessoas incapazes de 

aplicar mudanças e sujeitas apenas aos desejos de um poder dominante. Volta-

se a assinalar o paradoxo que ele passa a depender cada vez mais da capacidade 

intelectual. Quando desenvolvida ela faz com que as pessoas retirem viseiras e 

enxerguem a realidade com uma visão ampliada. Surgem situações que 

permitem enxergar a realidade indesejada no ambiente educacional. 
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3.6 POR QUE E O QUE DEVEMOS MUDAR? 

Percorremos a primeira etapa do caminho: você já sabe o que é necessário  

mudar. Agora você deve mudar o foco de sua reflexão. O desafio é responder 

aos questionamentos: por que e o que devemos mudar? A resposta é curta e 

pode parecer fácil. Você deve mudar porque é um educador. Educadores sempre 

procuram o que é melhor para seus alunos, para a escola, para a comunidade e 

para a sociedade. Simples assim. Se o simples desejo de mudar resolvesse tudo 

as coisas poderiam ser facilmente resolvidas. 

Esta vontade de mudar está longe da formação de uma série de alunos 

iguais como é feito nos ambientes tradicionais. A mudança é o sentimento 

dominante. Ser revolucionário é uma proposta que deve unir professores e 

alunos. A empatia deve buscada acima de sentimentos pessoais. É importante 

saber o que o significado de aprender tem para o aluno e o significado de ensinar 

tem para o professor. A batalha pela aprendizagem permite o afastamento de 

um mundo povoado por pessoas alienadas. A ficção presente em muitas peças 

cinematográficas deixa as pessoas assustadas com a consequência do domínio 

tecnocrático sobre os sentimentos humanos. A escola, como ela foi imaginada 

por idealistas, é o último reduto aonde reside a possibilidade de mudanças que 

uma proposição com tais características possa ser efetivada. É uma justificativa 

mais de acordo com o que se espera do papel dos professores e alunos.  

É preciso mudar diversos aspectos:  

 

• perspectiva de alunos desmotivados;  

• professores cansados e inoperantes por força de uma falta de 

apoio;  

• formação de um grupo de profissionais não capacitados para 

enfrentar as necessidades do mercado de trabalho;  

• continuidade de um sentimento de perplexidade social;  
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• eliminação da violência com a criação de oportunidades de 

trabalho.   

 

Esta lista pode ser aumentada tanto quanto quisermos. Cada uma das 

razões aqui colocadas seria justificativa para que a mudança seja tentada e 

atingida. As motivações apresentadas estão cada vez mais próximas e de acordo 

com o que um educador deve pensar e fazer. 

É possível passar a acreditar que é a partir de nossa resistência como 

educadores e vontade de alterar diagnósticos indesejáveis que podemos mudar 

a escola. A partir daí é possível mudar a comunidade local e por extensão a 

sociedade como um todo em uma perspectiva global. Este propósito somente é 

atingido com a conjugação de esforços de professores e alunos.  

O que você viu neste capítulo pode ser resumido na lista abaixo. Ela foi 

compilada para registrar a necessidade de criar e efetivar a proposta de que a 

sala de aula invertida seja uma das formas de mudar a situação vigente. É 

importante dar destaque aos tópicos: 

 

• suporte da aprendizagem baseada em problemas; 

• estudo em grupos; 

• efetivação da aprendizagem independente; 

• empoderamento do aluno lhe entregando parte pela 

responsabilidade por sua formação e pela formação de todos os 

componentes dos grupos formados; 

• utilização de conceitos diversificados sobre as inteligências: 

inteligência emocional; inteligência coletiva; inteligência 

competitiva; inteligência coletiva; inteligências múltiplas, como 

forma de atingir o aluno nas mais diferentes formas com as quais 

ele pode desenvolver a aprendizagem; 
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• carregar as armas com munição fornecida pelos diversos tipos de 

aprender: aprender a aprender; aprender pela pesquisa; 

aprender pelo erro; aprender fazendo; 

• utilizar na frente de batalha as aprendizagens em favor do aluno: 

aprendizagem baseada em problemas; aprendizagem pelas 

mídias sociais; aprendizagem em grupos; uso extensivo de 

tecnologias com o nivelamento necessário para sua manipulação; 

• deixar na reserva para utilização em momentos isolados técnicas 

diferenciadas tais como aquelas voltadas para favorecer: a 

motivação; o sentimento de pertencer a algo; a efetividade como 

favorecimento a uma maior participação, engajamento e 

envolvimento do aluno. 

 

Tudo depende de vontade. Nos próximos capítulos os temas aqui colocados 

serão detalhados e analisados de forma mais profunda.  



44 
 

  



45 
 

 A SALA DE AULA INVERTIDA 

4.1 A INVERSÃO 

A palavra “invertida” sugere que alguma coisa vai ser feita exatamente da 

forma contrária ao que era feita antes. Você está bem próximo da verdade. Mas 

ainda não está totalmente certo. Existem outras características decorrentes 

desta inversão de procedimentos.  

A sala de aula invertida é um ambiente imerso na tecnologia  que atua 

como coadjuvante no processo. Não é ela que determina a maior ou melhor 

qualidade da atividade de ensino e aprendizagem. O mais importante na sala de 

aula invertida é o desempenho dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem.  

O sucesso inicia com um bom desempenho:  

 

• dos professores;  

• dos tutores se a sua presença estiver prevista (incomum nestes 

ambientes) e;  

• dos alunos.  

 

Os professores, tutores e atividades projetadas devem atuar no sentido de 

transformar o aluno em um participante ativo. O ambiente deve ser centrado no 

aluno. A primeira coisa de importância é você compreender como será a sua sala 

de aula. A apresentação em formato gráfico vai colaborar para que você 

compreenda de modo mais fácil. A técnica utilizada será a montagem de mapas 

mentais que podem facilitar a compreensão do conceito. 

Antes de apresentar o mapa mental assinalado é importante observar  o 

que dizem Kopp, Ebbler and Restad (2013) (transcrição de vídeo, tradução 
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nossa). Para os autores  esta metodologia é caracterizada por “inverter” o ciclo 

típico de aquisição de conteúdos e aplicação. Os alunos adquirem o 

conhecimento que necessitam antes que a aula seja efetivada em alguma sala 

física ou eletrônica. Todos os participantes são orientados a interagir de forma 

ativa para esclarecer e aplicar o conhecimento que foi adquirido, quando da 

efetivação do encontro na sala de aula. 

A ideia é extremamente simples. A aceitação dos alunos revelada pelos 

professores e avaliadores é algo inesperado e que surpreende. Os sucessos 

preliminares incentivam e motivam outros professores. Nas avaliações ganham 

destaque como colaboradores para o sucesso:  

 

• a escolha e apresentação dos conteúdos (preparada com cuidados 

no projeto instrucional do curso); 

• a participação ativa dos professores ao efetivarem a sua presença 

social junto aos alunos; 

• o grau de satisfação apresentado pelos alunos. 

 

Estes são os fatos sobre os quais os pesquisadores devem se debruçar. 

Nosso trabalho neste sentido permitiu a montagem de um mapa mental aqui 

apresentado em dois de seus níveis. Ele irá permitir uma melhor visualização da 

orientação obtida da análise de iniciativas que apresentaram sucesso. O mapa 

apresenta os eventos de importância considerando pontos de inflexão que 

facilitam a comparação visual.  Foram escolhidos seis pontos básicos. O material 

está fundamentado nos trabalhos desenvolvidos por Kopp, Ebbler and Restad 

(2013) que foram adaptados pelo autor, com a criação dos mapas mentais para 

facilitar a visualização. Nas figuras seguintes você irá observar as conclusões 

apresentadas. 
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4.2 VISÃO GRÁFICA  

Os seis pontos escolhidos são: 

 

1. antes do encontro; 

2. início do encontro; 

3. encontro; 

4. depois do encontro; 

5. trabalho docente; 

6. final do processo. 

  

Observe o resultado do trabalho no primeiro nível: 

 

 

Pontos de inflexão para análise de atitudes e comportamentos. Fonte: o autor. 

 

Cada um dos pontos de ancoragem acima gera uma nova figura. É relatado 

o que era feito nas salas de aula tradicionais e o que agora é feito como 

preparação para o uso da sala de aula invertida. O comparativo visual pode ser 

então estabelecido.  
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Veja o detalhamento de cada ramo da figura base. A colocação descritiva 

das atividades permite ao leitor efetuar um estudo comparativo visual. Aqui 

vale a máxima que uma imagem vale mais do que mil palavras. Você irá 

encontrar algumas repetições nas palavras-chave destacadas. 

 

 

01 - antes do encontro. Fonte: o autor 

 

 Observe o destaque dado a algumas palavras-chave:  

 

• ambientes centrados no professor;  

• o professor como detentor universal do conhecimento;  

• ambientes centrados no aluno;  

• o aluno como receptor de conhecimentos;  

• aprendizagem independente; aprendizagem adaptativa.  
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É na alternância entre estas condições que se percebe, nesta introdução, 

um maior trabalho para os professores escolhidos para aplicação da 

metodologia da sala de aula invertida. 

 

As palavras-chave de destaque que merecem um estudo mais detalhado 

são:  

• o aluno médio;  

• falta de autonomia (que destaca a necessidade de 

empoderamento do aluno);  

• engessamento e;  

• baixo nível de flexibilidade (ignora necessidade de adaptações a 

alunos).  

02 No início do processo. Fonte: o autor. 

02 início do processo. Fonte: o autor. 
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Aqui também é possivel observar o trabalho diferenciado e mais volumoso, 

que deve ser desenvolvido pelo professor.  

 

03. durante o encontro. Fonte: o autor. 

 

 As palavras-chave de destaque são:  

 

• falta de tempo; 

• aceleração dos procedimentos;  

• preparação destinada apenas para avaliação;  

• uso extensivo de materiais multimídia aproveitando a tecnologia 

em benefício da qualidade do processo oferecido ao aluno;  

• aprendizagem pelos pares, incentivada pela utilização das salas 

de aula invertidas. 
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04 depois do encontro. Fonte: o autor. 

 

São colocadas em destaque:  

 

• o aumento do trabalho do professor;  

• o aumento da participação do aluno;  

• o aumento da utilização extensiva da tecnologia;  

• a necessidade presença social do professor junto ao aluno.  

 

Aos poucos, é construído o mosaico que mostra vantagens e traz as 

dificuldades do trabalho a ser desenvolvido para o uso da sala de aula invertida.   
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05 no desenvolvimento do trabalho. Fonte: o autor. 

 

Aqui está o coração do método utilizado. Ganham destaque:  

 

• falta de autonomia do professor;  

• efetivação da aprendizagem significativa;  

• efetivação da aprendizagem pelos pares.  

 

É nas atividades posteriores aos encontros presenciais que o ambiente 

pode ganhar mais ou menos eficiência o que exige rapidez no atendimento ao 

aluno. Não efetivar esta última condição pode colocar a perder todo um esforço 

de preparação. 
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São colocados como destaques: 

 

• materiais superados; 

• baixa renovação de materiais; 

• processo repetitivo e assistencialista; 

• aprendizagem significativa. 

 

Podemos finalizar os questionamentos e sugestões até aqui colocados 

sugerindo uma análise mais profunda do que foi apresentado pelo consórcio 

EDUCAUSE. Ele foi denominado - “Seven things you should know about flipped 

06 – no final do percurso. Fonte: o autor. 
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classrooms25” - uma boa indicação de leitura para que você possa aprofundar 

um pouco mais os conceitos iniciais sobre esta abordagem. Na leitura completa 

do relatório você poderá obter uma visão mais completa.  

São considerados elementos de destaque: 

 

• a proposta representa uma estratégia desenvolvida como um 

modelo pedagógico que inverte as atividades desenvolvidas em 

momentos presenciais e os momentos de estudo independente; 

• o estudo independente é reservado para o estudo teórico 

desenvolvido via arquivos digitais, pequenos vídeos ou outro 

elemento qualquer. É a fase de preparo para apresentação e 

atendimento das solicitações efetuadas nos materiais; 

• o momento presencial é considerado como aquele reservado para 

resolver o “dever de casa” no qual o aluno apresenta soluções ou 

traz as dúvidas para resolver com os outros alunos (peer 

instruction). 

 

O material base é aquele preparado pelos grupos. No relatório considera-

se então que:  

 

• a adoção do processo é simples; 

• a solução do problema é apresentada como uma forma de 

despertar no aluno a capacidade de formular os questionamentos 

iniciais que vão direcionar a aprendizagem nos próximos 

encontros; 

• ganha destaque  o crescimento da utilização do conceito por 

diversas instituições de ensino (nacionais e internacionais) de 

 
25 https://library.educause.edu/resources/2012/2/7-things-you-should-know-about-flipped-classrooms 

https://library.educause.edu/resources/2012/2/7-things-you-should-know-about-flipped-classrooms
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porte e incentivam o crescimento de uma modalidade de 

educação aberta que se efetiva na sociedade contemporânea 

como MOOCS – Massive Online Open Courses; 

• é recomendada a valorização da capacidade que tem os vídeos 

de apresentar conteúdo concentrado para o aluno e evitar perda 

de tempo com anotações; 

• o relatório alerta para que seja contido o entusiasmo inicial pela 

simplicidade do modelo que pode facilitar a ocorrência de erros;  

• ganha destaque a motivação contínua das equipes, o que 

recomenda o trabalho em grupo, evitando isolamento do aluno. 

A efetivação do peer instruction oferece apoio decisivo; 

• é incentivada a utilização do “aprender fazendo” colocada como 

uma das grandes vantagens da metodologia; 

• a recuperação do relacionamento entre professor e aluno também 

se demonstra como um dos resultados mais significativos.  

 

    (Fonte: relatório EDUCAUSE. Tradução, adaptação e arranjo do        

     autor sobre o texto de leitura integral recomendada). 

 

4.3 UMA VISÃO MAIS PRÓXIMA DA REALIDADE 

A forma como esta introdução foi apresentada pode fazer presumir que 

tudo são flores nos jardins das salas de aula invertidas. Esta é uma visão 

incorreta. Não é bem assim que as coisas acontecem. A proposta da inversão é 

simples. Ela tem se mostrada funcional em muitos casos. A contrapartida exigida 

é um trabalho inicial extensivo e uma participação ativa dos docentes. Há muitos 

casos em que o docente não se mostra inclinado a oferecer sua colaboração. 

Isto acontece devido ao fato que as IES não contabilizam para efeito de 

levantamento de comprometimento e pagamento, o tempo utilizado pelo 
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professor no ambiente virtual. Entre encontros e diversas idas e vindas a ação 

do professor representa uma atuação no sentido de efetivar sua presença social 

e da instituição de ensino na vida do aluno. É gasto um bom tempo nestas 

atividades.  

A metodologia pode ser desenvolvida no ambiente virtual. O b-learning é 

trocado pelo e-learning ou m-learning. Neste caso os tutores são necessários. 

Mas as questões de escalabilidade apresentam um problema com relação ao 

número de tutores que são necessários. A relação entre tutor e aluno nestes 

ambientes precisa ser tratada com cuidado. Ela é geralmente muito elevada e 

pode ocorrer perda de qualidade. Caso haja separação entre professores e 

tutores, ambos têm que receber o mesmo tratamento. 
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 DIFERENÇAS DA SALA DE AULA INVERTIDA 

5.1 A MIGRAÇÃO 

Qual a melhor maneira de apresentar uma proposta de migração para a 

sala de aula invertida? A teoria necessária você já tem em suas mãos. Ela é 

resumida porque a ideia é simples. A complexidade e os desafios acontecem 

durante o preparo e efetivação da proposta. A criação de uma sala de aula 

invertida exige alguns cuidados. Estes cuidados ficam evidentes frente à 

cobrança que irá existir devido ao fato de haver um rótulo colocado sobre o que 

está sendo feito. Muitos professores já utilizavam esta inversão de forma 

intuitiva e não estabelecida de forma oficial. Sem cobranças as coisas ocorriam 

de forma natural e funcional. Muitas coisas mudaram quando as atividades 

foram reunidas como uma metodologia inovadora.  

Em primeiro lugar você deve assumir o compromisso que vai correr riscos. 

Eles acontecem quando os alunos não foram devidamente informados. Desta 

forma podem não compreender o método. Outro elemento de riscos é encontrar 

fator resistência entre seus colegas acadêmicos. Muitos deles olham para você 

meio de lado. A crença é que aquilo que você está fazendo é “matar” aula e 

deixar os alunos por sua própria conta. Este é um dos grandes mitos que deve 

ser superado no trabalho com metodologias inovadoras. 

Muitos professores já fizeram isto intuitivamente. Você pode ter sido um 

deles. Resultados positivos ou negativos serão resultado do acaso. O uso de uma 

nova metodologia irá absorver todo o sucesso. A culpa por iniciativas que 

falharam continuará a ser culpa do professor . Esta é uma conta que já aceitou 

muitos débitos indevidos. É preciso que os professores encarem o problema de 

frente. É preciso compreender que a busca por um modelo flexível e funcional 

de sala de aula invertida ainda está em seu início. Qualquer ação que seja feita 

para criar um modelo adaptado às nossas características sociais e adequado à 

cultura de nossos alunos será bem recebida. Ao professor restará, como a 
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melhor das recompensas: o reconhecimento dos alunos; da comunidade 

acadêmica e; da sociedade como um todo. 

5.2 INTEGRAÇÃO COM A TECNOLOGIA 

Resta uma recomendação importante para professores que terão 

integração intensiva com a tecnologia educacional. Os programas de 

alfabetização tecnológica se mostram necessários para quem tem pouca prática. 

Uma preparação prévia evita pegar alunos e professores despreparados.    

Antes de dar continuidade ao estudo volte ao mapa mental e verifique com 

um pouco mais de lentidão o comparativo montado. Esta atividade pode facilitar 

sua compreensão para a lista apresentada na sequência como uma orientação 

mais especificamente voltada para a ação e prática docente de quem irá 

desenvolver trabalhos com a metodologia da sala de aula invertida. 

5.3 VOCÊ FOI CONVIDADO A DAR AULA 

Veja na tabela seguinte como as coisas acontecem. 

 

Tabela 1 - como tudo começou (Fonte: o autor) 

 

Qual a primeira atividade no 

ambiente tradicional? 

Qual a primeira atividade no 

ambiente da sala de aula 

invertida? 

Não há um planejamento 

extensivo. Na maior parte dos 

casos os planos de aula são 

desenvolvidos ligeiramente e 

de forma superficial. Não é 

Você vai ser instado a 

desenvolver um projeto 

educacional ou utilizar algum 

já estabelecido como padrão 

interno. Deverá desenvolver 
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construído um projeto 

instrucional consistente. Você 

parte do projeto político 

pedagógico, das ementas e 

relaciona uma bibliografia 

associada. Assim há pequena 

possibilidade de inovação e 

acontece a continuidade de 

um processo indesejado que 

ignora as características mais 

indicadas para as salas de 

aula invertidas. 

um projeto instrucional no 

qual, cada passo e cada 

atividade serão previamente 

analisados. Ao trabalhar neste 

projeto a proposta é privilegiar 

a atividade de aprendizagem 

ao invés de apenas se 

preocupar com o ensino. 

Certamente seu trabalho será 

mais extensivo. Mas as 

recompensas também o serão 

quando você perceber a 

diferença de comportamento 

do aluno. 

Como fazer para atender a expectativa nas salas de aula invertida? 

Prepare-se. Você deve adquirir conhecimentos básicos sobre os 

projetos educacionais. Eles representam a visão pedagógica que 

leva em conta quais as ideias pedagógicas são utilizadas pela 

instituição educacional. São utilizadas: Aprendizagem baseada em 

problemas; conectivismo; salas de aula invertidas; etc.). O objetivo 

é a determinação de atividades de estímulo-resposta que colaborem 

decisivamente com a efetivação da teoria na prática (aprender pela 

pesquisa, pelo erro,  aprender fazendo, etc.). Não se compreende 

que, em um estudo com estas características o professor que tenha 

apenas conhecimento superficial sobre cada uma destas propostas 

usuais na sala de aula invertida. 

 

Os projetos educacionais e instrucionais ainda são pouco utilizados ou 

utilizados de forma parcial no ambiente educacional. Deve partir da instituição 
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de ensino a iniciativa para que os professores desenvolvam tal atividade com 

planejamento e sem improvisação. Somente assim um estudo detalhado poderá 

conduzir à proposta de desenvolvimento das melhores práticas e técnicas para 

desenvolvimento do conteúdo. 

Em diversas instituições os projetos educacionais e projetos instrucionais 

são incorretamente considerados como a mesma coisa. Na realidade eles 

representam etapas separadas no tempo e têm diferentes funções. No projeto 

educacional é determinada a orientação didática e pedagógica geral. O projeto 

instrucional orienta as atividades que serão desenvolvidas no AVA – Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e equivale a um plano de aula.  

5.4 PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE OS AMBIENTES 

Tabela 2 - identificando os ambientes (Fonte: o autor) 

 

Como é o ambiente de sala de 

aula tradicional? 

Como é o ambiente de sala de 

aula invertida? 

A proposta utiliza ambientes 

centrados no professor. São 

mantidos todos os paradigmas 

superados que instalaram o 

desencanto os ambientes 

tradicionais. 

É recomendável o uso de 

ambientes de sala de aula 

centrados no aluno. Esta intenção 

sinaliza uma série de problemas. 

Eles ocorrem devido ao fato que 

muitos docentes não estão 

acostumados ao grau de 

liberdade que eles trazem 

consigo. 

Como fazer para atender a expectativa da sala de aula invertida?  Em 

primeiro lugar é preciso rever os conceitos pessoais sobre o ambiente 

centrado no professor. É preciso compreender sua incompatibilidade 
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com as características de uma sociedade digital. Em seguida é preciso 

rever os conhecimentos sobre as principais recomendações de 

trabalho no ambiente da sala de aula invertida. Você observou que ele 

envolve mudança de atitudes e comportamentos de todos os 

envolvidos com atividades de ensino e aprendizagem.  

 

Com relação ao ambiente Mizukami (2014) efetua considerações que 

pontuam uma realidade que se deseja mudar e que pressupõe que o docente de 

uma sala de aula invertida deve evitar: 

 

• adotar um comportamento autoritário; 

• conduzir os alunos através apresentação de conhecimentos acabados; 

• transmitir conhecimentos com alta intervenção do professor em atitude 

assistencialista; 

• defender uma visão de mundo onde a realidade é somente aquilo que 

foi transmitido pelo processo de educação, família, igreja e de forma 

exterior ao indivíduo;  

• efetivar uma proposta de educação bancária considerada como 

transmissão de conteúdo a um assistente passivo;  

• ignorar as diferenças individuais entre seus alunos; 

• trabalhar apenas no verbalismo com conteúdo altamente teórico; 

• apresentar estilo individualista; 

• efetivar relacionamento de poder no contato como os alunos. 

     (Adaptado de Mizukami, 2014). 

  

Há uma colocação de Semple (2000) que nos interessa sobremaneira 

destacar. O autor considera que nos ambientes centrados no aluno: 

 



62 
 

• o conhecimento é construído a partir da experiência do aluno;  

• o conhecimento reside na mente e não externamente;  

• a aprendizagem é uma interpretação pessoal do mundo onde suas 

crenças e valores são utilizados na interpretação de objetos e 

eventos;  

• a aprendizagem é um processo ativo e que somente faz sentido 

a partir da experiência;  

• a aprendizagem ocorre em contextos relevantes para o aluno;  

• a reflexão é uma parte essencial da aprendizagem;  

• a aprendizagem é um processo colaborativo em que múltiplas 

perspectivas são consideradas. 

          (Adaptado de Semple 2000. Tradução nossa). 

  

No ambiente centrado no aluno é ele quem importa. Todas as atividades 

devem estar voltadas para atender as suas necessidades observando o 

atendimento das especificações colocadas na pirâmide de Maslow (Maslow in 

CABRAL, s.d.). É possível considerar que poderá haver maior sucesso para 

alunos que se enquadram nestas condições.  Este cuidado revela a compreensão 

da importância do atendimento do aluno baseado no desenvolvimento humano. 

5.5 VOCÊ VAI INICIAR SEU TRABALHO 

Tabela 3 - o comportamento do professor (Fonte: o autor) 

 

O que faço no ambiente de 

sala de aula tradicional? 

O que faço no ambiente de 

sala de aula invertida? 

Você está com o plano de curso 

pronto. Tem os materiais a serem 

trabalhados escolhidos. Tem as 

Você sabe o conteúdo a ser 

trabalhado. Mas não tem ideia de 

como o aluno empoderado irá 



63 
 

datas das avaliações assinaladas e 

vai utilizar a mesma avaliação dos 

anos anteriores, para ver se o 

aluno “aprendeu” alguma coisa. 

Por aqui tudo continua como antes 

e o grau de insatisfação dos 

alunos permanece o mesmo. É 

uma repetição de coisas, algumas 

das quais se tornaram obsoletas, 

mas que ainda são ensinadas. Os 

alunos percebem o ranço do que 

está sendo tratado e se recolhem 

ainda mais em conversas nas 

redes sociais, com seus celulares 

escondidos embaixo da carteira. 

fazer isto. Logo no começo do 

processo você entregou ao aluno 

a responsabilidade pela 

aprendizagem. É preciso estar 

preparado para responder as 

dúvidas individuais ou dos grupos 

formados.  Eles têm os materiais 

e as indicações de localidades 

suficientes para desenvolver de 

forma independente a busca da 

solução do problema escolhido. 

O método utilizado é inovador e contraposto ao utilizado no ambiente 

tradicional. O que importa é o desempenho. Não somente do aluno, 

não somente do professor, mas de um trabalho conjunto que atua de 

forma sinérgica para produzir resultados positivos e que envolve 

elementos externos, tais como colegas de curso, de trabalho, família 

e sociedade. 

 

Com as considerações efetuadas você sabe o que fazer e o que não fazer. 

Se ainda é novo e vai enfrentar sua primeira turma. Certamente vai aplicar a si 

mesmo a abordagem do “aprender fazendo”. Será o trabalho com sua turma 

que irá lhe dar conhecimento suficiente. Ninguém está isento do fracasso, a lei 

de Murphy (Murphy in PERCILIA, 201426) é muito forte em todos os campos do 

conhecimento humano. Você irá ter oportunidade de testar todas as ideias 

 
26 ... Se alguma coisa pode dar errado, dará... 
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pedagógicas que o deixaram de cabeça quente durante o desenvolvimento dos 

projetos educacional e instrucional. Quem realmente irá lhe dar apoios será seu 

comportamento.  A aceitação da metodologia deve ser integral. No ambiente da 

sala de aula invertida a mentira parece ter as pernas mais curtas. 

5.6 COMO VOCÊ VAI COMEÇAR AS ATIVIDADES? 

Tabela 4 - o início das aulas (fonte: o autor) 

 

O que faço no ambiente de 

sala de aula tradicional? 

O que vou fazer no ambiente 

de sala de aula invertida? 

Você ajeita a sala de aula, 

organiza as carteiras 

ordenadamente em um formato 

matricial. Sempre que chega na 

sala, limpa cuidadosamente o 

quadro negro. Pega suas 

anotações suficientes para encher  

dois ou três quadros negros 

enquanto os alunos 

silenciosamente copiam tudo. Em 

seguida vem o dever de casa. O 

professor aplica com cuidado e 

não importa quem vai copiar de 

quem. O que ele espera é algum 

resultado.  Se alguém olhar para 

o interior logo saberá que aquilo 

é uma sala de aula tradicional. 

Alunos com caras de poucos 

Os alunos chegam na aula tendo 

assistido vídeos e lido textos 

diversos. Você indicou endereços 

de pesquisa confiáveis. Você 

somente interveio quando 

chamado. O principal papel do 

professor é acompanhar o aluno 

e esclarecer suas necessidades. A 

comunicação com os pequenos 

grupos e a comunidade é 

incentivada. Fóruns de discussão 

são indicados. Durante a sala de 

aula, a turma é separada em 

pequenos grupos. A sala é virada 

de ponta cabeça. Quem vê de 

fora jamais poderia imaginar que 

as pessoas estavam em uma sala 

aula, fazendo os deveres de casa 
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amigos, cansados, alguns 

bocejando sem ao menos tentar 

disfarçar. Vai poder observar 

professores taciturnos, de cara 

fechada. 

com o professor e com os colegas 

de classe.  

O comportamento recomendado descaracteriza o ultrapassado 

ambiente de sala de aula tradicional. Tudo tem o objetivo de 

aproximar o aluno e fazer com que ele recupere o prazer de vir para 

a sala de aula, o prazer por aprender e, principalmente, a alegria e um 

bom relacionamento com o professor. O rico momento da sala de aula 

é aproveitado para que o aluno tire as suas dúvidas sobre problemas 

ou questões que não soube responder. O estudo dos conteúdos é 

deixado para o “momento de reflexão” do aluno. 

 

O “dever de casa” deixa de ser uma atividade solitária que o aluno resolve 

sem nenhum apoio. Agora ele tem apoio do seu grupo, da comunidade de prática 

e de dos professores envolvidos. O “dever de casa” deixa o lugar que sempre 

ocupou. Ele é trazido para dentro da sala de aula. Só não  muda de nome por 

força do hábito. Reflita um pouco e pense como você reagiria em uma sala de 

aula com estas características. Se já é um professor com experiência aproveite 

para desenvolver iniciativas inovadoras. 

5.7 O QUE FAZER NA HORA DA AVALIAÇÃO  

Tabela 5 - a hora da avaliação (Fonte: o autor) 
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O que faço no ambiente de 

sala de aula tradicional? 

O que vou fazer no ambiente 

de sala de aula invertida? 

Esta é a hora de desenvolvimento 

de uma atividade punitiva. O que 

prevalece é a maior capacidade 

de “decoreba”. Qualquer vírgula 

fora do lugar representa a 

punição e perda de pontos. É 

uma das razões para a elevada 

evasão apresentada em todos os 

níveis do sistema de ensino. 

Esta é a hora da recompensa. Ela 

vem tanto para o aluno quanto 

para o professor.  Todo o esforço 

da montagem de uma estrutura 

proativa é recompensado. 

Quando se mensura a evolução 

do aluno resultados negativos 

não são comuns. 

Para o professor é a hora de confirmar a vantagem de uma mudança 

radical. O processo de avaliação desenvolvido é um ato contínuo. Ele 

não prevê momentos de inflexão para verificar se o aluno está fazendo 

tudo o que o professor deseja.  

 

O processo de avaliação é aplicado como tantos outros nos ambientes 

tradicionais. É bom fazer ressoar ecoando pelos corredores das salas de aula 

uma proposta simples de não mais efetivar a pedagogia do fingimento. Tal fato 

é confirmado com todas as considerações efetivadas nos parágrafos anteriores 

como posto por Werneck (1992). Nos parágrafos anteriores foram postas 

diversas críticas. Não é uma atividade prazerosa.  Quando tratamos da educação 

o melhor clima é aquele que favorece a unanimidade ou pelo menos discussão 

voltada para busca da melhoria da qualidade educacional. As resistências contra 

o uso da sala de aula invertida não são preocupantes. Ela é uma das diversas 

propostas para a adoção de um método alternativo. O que preocupa é enxergar 

muitos professores se lançarem em uma guerra sem quartel contra seus próprios 

colegas de profissão.  
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 Mas nem tudo são tristezas. Há recompensas para quem desenvolveu tudo 

o que era esperado. A possibilidade de ocorrer o comparativo apresentado na 

tabela seguinte é uma realidade. Se você procedeu assim, deve ter em mãos 

resultados que comprovam o que aluno efetivou. 

5.8 CALÇOS E PERCALÇOS 

Tabela 6 - calços e percalços (fonte: o autor) 

 

Resultados obtidos na sala de 

aula tradicional 

Resultados obtidos na sala de 

aula invertida 

Aprendizagem significativa, relevante e autêntica 

Os alunos aprenderam sem saber 

direito o que é como aplicar o 

que aprenderam. É comum que 

se entreolhem e perguntem, às 

escondidas do professor: para 

que estou aprendendo todas 

estas coisas? Como elas me 

serão úteis algum dia? A falta de 

respostas faz com que o aluno 

adote um papel que pode parecer 

“confortável” e gratificante, por 

sua promoção para um nível 

seguinte ser quase uma certeza. 

A pedagogia do fingimento para 

docentes sem ética e para alunos 

que não sabem desenvolver sua 

cidadania é funcional. Ela deixa 

A aprendizagem obtida é 

significativa ou autêntica. 

Acontece quando os alunos são 

engajados nas tarefas que 

desenvolvem. Os problemas 

escolhidos pelos próprios alunos 

são aproximados àqueles que os 

alunos irão enfrentar na vida 

real. O aluno toma contato com 

diferentes e múltiplas 

perspectivas de solução a estes 

problemas. Ele aprende a 

desenvolver processos 

colaborativos de construção do 

conhecimento, reflexão, 

articulação. No final se comprova 

um processo de avaliação 
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todos aparentemente felizes com 

o resultado final. A instituição 

manteve o aluno, o professor 

manteve o emprego e o aluno 

recebeu a certificação social. Ela 

atesta que ele sabe coisas que na 

realidade nunca aprendeu. 

autêntico. O professor atua como 

um coacher e o aluno o papel do 

coachee que atinge seus 

objetivos (coaching aplicado ao 

sistema educacional). 

Qualquer semelhança com a realidade é a própria e triste realidade 

que se apresenta nos ambientes tradicionais de ensino e 

aprendizagem e que justifica que novos métodos de ensino e 

aprendizagem sejam desenvolvidos.  

Aprendizagem colaborativa desenvolvida em grupos com 

participação ativa das redes sociais e outros agentes 

educacionais (professores, colegas de curso, colegas de 

trabalho, amigos, família e sociedade). 

É possível confirmar a existência 

do corporativismo docente que se 

sobrepõe ao interesse do aluno e 

ao atendimento de suas 

aspirações e necessidades. É um 

processo que incentiva a 

permanência do “professor 

auleiro”, um elemento estranho 

no tecido educacional que tem 

como única proposta ganhar 

algum dinheiro extra. Este fato 

descaracteriza o papel do 

professor como um intelectual 

A vitória da proposta de 

efetivação da aprendizagem 

colaborativa reafirma o sucesso 

da divisão da sala de aula 

invertida em pequenos grupos de 

alunos que trabalham juntos. 

Eles estão voltados para a 

solução de problemas 

aproximados àqueles que o aluno 

irá encontrar na vida real, 

completar alguma tarefa ou 

desenvolver um produto. O ponto 

de partida é a simplicidade e 
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transformador. Para eles a sala 

de aula efetiva permite a 

realização de ideais, que estão 

distantes de sua visão, 

economicamente pragmática, 

sobre a educação. 

reconhecimento que a 

aprendizagem é um ato social 

natural e que envolve o 

engajamento dos pares sociais 

do aluno. É um fato que pode 

acontecer em atividades face a 

face ou no ambiente online. 

Dillenbourg (1999) considera a aprendizagem colaborativa, junto 

com opinião de outros pesquisadores,  como o trabalho comum 

desenvolvido por um pequeno grupo de pessoas, 

interdependentes, com responsabilidade individual e que traz 

como benefícios: 

 

• o engajamento dos alunos; 

• o trabalho cooperativo;  

• a aprendizagem sobre como criar equipes eficientes; 

• a assimilação de diferentes visões sobre o mesmo 

problema; 

• a criação de responsabilidade para todos os 

participantes dos grupos os tornando responsáveis uns 

pelos outros;  

• o desenvolvimento de criação de estratégias de 

aprendizagem independente. 

                (Adaptado de DILLENBOURG, 1999. Tradução nossa). 

A aprendizagem reflexiva 

O principal objetivo do professor 

é se desincumbir das tarefas 

mínimas. A função que 

Os professores das salas de aula 

invertidas sabem o que é 

importante que os alunos. 
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desenvolve é a disseminação de 

um conjunto de conhecimentos 

prontos e acabados. Este parece 

ser seu único interesse. As 

preocupações com aprendizagem 

são delegadas para o processo de 

avaliação punitiva e processos de 

recuperação que descaracterizam 

totalmente o processo de 

avaliação. A proposta é promover 

os alunos ainda que não tenham 

as condições mínimas para a 

passagem de fase. 

Reconhecem a reflexão como a 

real promotora de uma 

aprendizagem mais profunda. O 

aluno é constantemente levado a 

analisar o que fez, o que está 

fazendo e o que irá fazer para 

solucionar problemas. Herdeiro e 

Silva (2008) pontuam a prática 

reflexiva como um dos principais 

aspectos na formação do 

professor e estendem esta 

formação para os alunos sob sua 

responsabilidade. 

Aprendizagem reflexiva permite aos alunos o conhecimento prévio. Ela 

torna possível construir, desconstruir e reconstruir o conhecimento. O  

aluno pode receber em troca diversos benefícios acumulados, que 

incluem o fato de: poder aprender com a experiência que o aluno 

adquiriu em sua vida pessoal e profissional; desenvolver habilidades 

metacognitivas e; exercitar a responsabilidade individual por sua 

própria aprendizagem e compartilhada pela aprendizagem do grupo. 

 

Adotando esta linha de atuação o perfil do aluno formado nas turmas de 

sala de aula invertidas tem algumas características que o tornam um excelente 

problematizador e solucionador de problemas. A atividade de aprender pela 

pesquisa tem destaque.   Esta é a forma da criação de novos conhecimentos. A 

capacidade de criatividade e iniciativa de disseminação dos conhecimentos para 

todos seus pares acadêmicos fecha o processo. Assim você pode montar uma 

tabela de dupla entrada permite a  comparação entre os dois métodos. 
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5.9 COMPARATIVO ENTRE AS METODOLOGIAS 

Tabela 7 - comparação metodologias (fonte: o autor) 

 

METODOLOGIA 

SALAS DE AULA 

TRADICIONAIS 

SALAS DE AULA INVERTIDAS 

Aula expositiva totalmente 

entregue à responsabilidade do 

professor e com baixo nível de 

participação do aluno. 

Aula desenvolvida com a 

proposta da efetivação da teoria 

na prática, junto com o grupo de 

trabalho, a turma e o professor. 

Demonstrações do professor para 

os alunos. Eles são considerados 

como assistentes que seguem 

roteiro inalterado e previamente 

preparado sem condições de 

discussão. Na sala de aula há um 

e somente um especialista. 

Os professores aprendem com os 

alunos ao estudar a estratégia 

que cada grupo propõe para se 

desincumbir da tarefa que lhe foi 

delegada como “dever de sala de 

aula”. 

O material de trabalho é 

conteúdo pronto trazido pelo 

professor, inalterável e sem o 

qual ele perde a perspectiva da 

aula. 

O professor não tem materiais 

prontos e enfrenta o desafio de 

trabalhar com de forma diferente 

a cada encontro que ocorre no 

ambiente. 

A proposta do professor é “dar a 

lição” e “tomar a lição” 

A proposta do professor é 

acompanhar a evolução do aluno, 

orientar no sentido do aprender a 

aprender de modo que ele possa, 
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sozinho, criar novos 

conhecimentos. 

O professor é o agente, o aluno é 

o ouvinte. Este papel é fixo e 

inalterado. Tudo está 

previamente preparado e 

qualquer questionamento fora do 

script tem solução postergada ou 

ignorada. 

Há momentos nos quais o aluno 

pode ser o professor. Isto ocorre 

na apresentação parcial dos 

resultados ou da solução final do 

problema. Os grupos podem 

assumir o controle da sala de 

aula. 

O professor mantém com o aluno 

um relacionamento baseado no 

poder que o cargo lhe confere. 

Esta condição é destacada em 

todos os momentos. 

O professor e o aluno mantêm 

um relacionamento aberto no 

qual trocam experiências e 

aprendem, um com o outro, os 

assuntos de interesse de cada 

um em particular. 

O ambiente é centrado no 

professor. Espera-se que neste 

momento você tenha a percepção 

de todas as suas desvantagens. 

O ambiente é centrado no aluno. 

Espera-se que neste momento 

você tenha percepção de todas 

as suas vantagens. 

A compreensão do aluno não 

importa. O que importa é que o 

professor desenvolva as tarefas 

que dele são esperadas. Aplicar 

conteúdos e promover alunos de 

fase. 

Utilizar a aprendizagem reflexiva 

e seus pressupostos está 

colocado na ordem do dia. É o 

caminho para que o aluno 

consiga aprofundar a 

compreensão dos conteúdos e 

superar os objetivos colocados 

para a atividade de 

aprendizagem. 
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A relevância dos conteúdos não é 

considerada importante. 

A relevância dos conteúdos 

privilegia um trabalho sobre 

problemas aproximados aqueles 

que os alunos irão vivenciar em 

sua vida pessoal e profissional. 

A avaliação visa a exatidão da 

reprodução do conteúdo 

apresentado em sala de aula. 

Não há preocupação em verificar 

a compreensão que o aluno teve 

dos conteúdos, mas apenas sua 

capacidade de retenção e 

reprodução do que foi ensinado. 

A avaliação mensura o grau de 

desenvolvimento do aluno em 

relação a um estágio inicial que, 

se não comprovado, pode ser 

retomado até que o aluno seja 

considerado apto. 

Os professores consideram que 

todos os alunos têm uma forma 

padrão de aprender. Todo o 

conteúdo é oferecido tendo em 

mente este “aluno médio” em 

uma visão que pode estar muito 

distante da realidade do aluno. 

Os professores respeitam ritmos 

próprios de aprendizagem e 

compreendem que cada aluno 

tem sua forma individual de 

desenvolver a atividade de 

aprendizagem. Desta forma 

buscam oferecer conteúdo de 

acordo com estas características. 

O caminho efetivado para 

aquisição do conhecimento não é 

levado em conta, os 

conhecimentos são apresentados 

de forma acabada. 

O processo de aprendizagem do 

mais simples ao mais complexo 

(bottom-up) tem o objetivo de 

oferecer ao aluno condições de 

saber como tal conhecimento foi 

construído. 
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A partir de agora, considera-se que você está capacitado a desenvolver os 

seus trabalhos nas salas de aula invertidas. Os três próximos capítulos vão 

trabalhar o que você deve fazer para cumprir o que deve assumir como uma 

missão: inovar de forma constante e adequada a sua ação e prática profissional 

(práxis docente).  
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 QUEM MUDA E MUDA O QUÊ? 

6.1 AGENTES EDUCACIONAIS ENVOLVIDOS 

Quais são os agentes educacionais envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem? Você deve ter a resposta na ponta da língua. Os agentes 

educacionais, que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem são: 

 

• o sistema de ensino; 

• as instituições de ensino; 

• o currículo; 

• o projeto educacional; 

• o projeto instrucional; 

• os professores; 

• os alunos; 

• a sociedade. 

           (Fonte: o autor). 

 

 

O sistema de ensino 

O sistema de ensino brasileiro tem nas diretrizes curriculares nacionais, 

recomendações sobre conteúdo mais indicado para algum processo particular. 

Em alguns casos este conteúdo supera críticas e se mostra de acordo com o 

que é indicado para formação das competências e habilidades no perfil do 

profissional do conhecimento (DRUCKER, 2002). Com relação a este aspecto 

as recomendações cessam neste trabalho inicial. O problema é que muitos dos 

gestores não sabem como aplicar a “Sala de Aula Invertida”. Focar o processo 

mais no aluno e menos no professor é simples. O que muda no sistema de 
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ensino  é privilegiar a adoção de uma linha de formação diferenciada para 

professores das séries iniciais. Ainda há muito receio com relação à inversão 

do fluxo de informações. Segundo Azevedo e Bergman (2014) a inversão do 

fluxo de informações pode ser proveniente do próprio  ambiente familiar do 

aluno. escola. que vem de casa (ambiente exterior) para a sala de aula.  

As instituições de ensino 

Para a instituição de ensino a migração do ambiente tradicional para as salas 

de aula invertidas representa o reconhecimento da falência dos modelos 

tradicionais e a abertura de suas portas para a comunidade subjacente ou 

global. Uma reestruturação de tal porte não pode ser efetuada à revelia da 

instituição escolar. Ela deve participar como apoio. Devem ser dadas condições 

para que os professores tenham a formação necessária para sua efetivação. A 

obtenção de melhor qualidade de ensino que pode ser obtida certamente irá 

reverter em seu benefício. 

O currículo 

Existem diversas propostas que incluem inclusive um processo de destruição 

criadora em toda a extensão como foi proposta por Schumpeter (Schumpeter 

em HADDAD, 2010) que abrange a mudança tecnológica em todas as áreas. 

Segundo esta linha de pensamento a sala de aula invertida abre a possibilidade 

com algumas universidades. Elas podem abolir disciplinas e adotar a 

aprendizagem baseada em projetos que engloba a aprendizagem baseada em 

problemas como forma de efetivação (KALENA, 2014). O currículo e a forma 

como é organizado na maior parte dos cursos na área de ensino superior 

parece ter os seus dias contados. É possível considerar que na medida em que 

as salas de aula invertidas e outras metodologias forem se avolumando as 

coisas mudem de forma radical. Sayad (2014) considera que existe grande 

possibilidade que venham a ser implantadas ferramentas e métodos de 

curadoria para que cada escola. É uma forma para que todos se situem dentro 
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do  mar de siglas que deve inundar o mercado educacional e que já tratamos 

no início de nosso estudo. Trevelin, Pereira e Neto (2013) consideram que 

novas metodologias podem permitir que o aluno e o professor desenvolvam 

atividades que permitem a superação de visões reducionistas do assunto. 

O projeto educacional 

A inexistência de projetos educacionais está para ser superada. Definir teorias 

e ideias pedagógicas é sua responsabilidade: o trabalho com inteligências 

(múltipla, coletiva, criativa, competitiva, etc.); o trabalho com formas de 

aprender (a aprender, pela pesquisa, pelo erro, fazendo, etc.); a efetivação de 

aprendizagens (aprendizagem colaborativa, aprendizagem significativa, 

aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem em salas de aula 

invertidas, etc.).  Frente a importância dos temas é mandatário que a 

instituição tenha seu projeto educacional, ele deve ser: consistente; flexível; 

escalável; e estabelecer de forma clara o que e em que condições os 

professores poderão utilizar técnicas e práticas mais indicadas para a 

disseminação do conhecimento referente a pontos específicos de cada 

disciplina. 

O projeto instrucional 

A necessidade do uso de projetos instrucionais é crescente. O espaço de sala 

de aula sofre uma mudança radical. Momentos antes utilizados para 

aprendizagem de conteúdo são trocados. A aprendizagem se dá de forma mais 

significativa. A prática assume importância vital devido às exigências que o 

mercado faz. Projetistas instrucionais estão sob a imposição de formar novas 

competências e habilidades. Os projetos devem apresentar elevado nível de 

flexibilidade como importo pela necessidade da aprendizagem adaptativa. A 

aprendizagem independente exige novas formas de definir as atividades a 

serem desenvolvidas. A construção do conhecimento acontece em maior 

escala na sala de aula invertida. Os projetos instrucionais devem dar 
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continuidade à proposta de ser o ponto crucial para que a atividade de ensino 

e aprendizagem em ambientes enriquecidos com a tecnologia e que utilizam 

novos métodos de ensino e aprendizagem que se opõem às metodologias 

tradicionais venham a ser desenvolvidas de forma eficaz. 

Os professores 

Os professores são os mais afetados pela proposta de utilização das salas de 

aula invertidas. O ambiente centrado no aluno, exige mudanças de práticas 

seculares. Muitas delas estão de tal forma encalacradas na cultura docente, 

que qualquer mudança de atitudes e comportamentos, é uma tarefa complexa 

e demorada. Alguns consideram que o que acontece é uma espécie de 

redenção da ação e prática profissional. O professor poderá ser posto como o 

intelectual transformador. É na prática extensiva nestes ambientes que o 

docente deve adquirir a sensibilidade para trabalhar o relacionamento com o 

aluno. O controle da sala de aula sai da mão dos professores e passa para a 

mão dos grupos de trabalho. Bergman e Sams (2012) consideram esta 

mudança como radical e que a implantação e utilização deste modelo pode não 

ser fácil de realizar, devido à inexistência de modelos estáveis e seguros. Há 

muita inovação, mas deve-se evitar improviso. Há todo um grupo de situações 

impõem ao professor um desafio constante. Ele nunca sabe o que vai 

acontecer imediatamente em seguida e, menos ainda, o que vai acontecer ao 

final do percurso. Sams (2011) coloca que os professores adquirem uma nova 

visão sobre a sua ação e prática docente. 

O aluno 

Mudar de ouvintes passivos para alunos ativos é uma proposta de alta 

complexidade . Ela depende da menor ou maior experiência do aluno com 

metodologias inovadoras. Tem sentido total a pergunta efetuada por muitos 

educadores: “como este objetivo pode ser atingido? ”.  Ebben (2014) tem 

posições firmes e conselhos que podem fazer significado para os professores 
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que manifestam esta dúvida. Ele não é mais o responsável único. Isto ao invés 

de simplificar o processo, tende a aumentar a complexidade. Os alunos têm 

se mostrados flexíveis à proposta de serem utilizados em projetos 

experimentais e a principal razão para tanto é que gostam de assumir a 

responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem. Para eles “estar no 

controle” é importante. Os alunos escolhem seus materiais de estudo. A partir 

daí desenvolvem estes estudos em ritmo próprio de aprendizagem. Há poucas 

limitações associadas a questões de tempo para desenvolvimento das 

disciplinas. O fato de os alunos gostarem do método é um bom indicativo inicial 

de possibilidade de sucesso na iniciativa. A utilização extensiva da tecnologia 

parece agradar aos alunos. O envolvimento das redes sociais parece ser o tiro 

de misericórdia em toda e qualquer resistência. Os conteúdos transformados 

em “dever de casa” e o dever de casa transformado em “dever da sala de aula” 

parece agradar aos dois lados. Tanto os professores acabam por dar 

preferência a este tipo de abordagem, quanto os alunos se sentem mais à 

vontade com sua utilização. Em conversas com algumas turmas Ebben (2014) 

relata que há alunos que comentam que parece que as coisas sempre foram 

assim e com isso revelam que seu processo de aprendizagem teria sido 

diferente. A educação de forma mais prazerosa. Pedroza (2014) relata 

pesquisas nas quais alunos revelam grau de aprovação quase total ao ter: 

maior interação com os colegas de classe; maior interação com os professores; 

observar maior relevância nos conteúdos oferecidos; observar maior 

objetividade e; poder vivenciar a efetivação da aprendizagem significativa. A 

aprovação pode apresentar altos percentuais de aprovação (superiores a 

noventa por cento). A eliminação da avaliação punitiva foi outro grande 

destaque observado. Pedroza (Op. Cit.) concluiu sua pesquisa com 

recomendações específicas sobre a adoção da metodologia das salas de aula 

invertidas. O importante é destacar, como estamos fazendo em diversos 

momentos, que todo este sucesso tem um fator comum: o desempenho dos 

alunos, dos professores e de todos os agentes educacionais envolvidos. O 
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índice de faltas nos momentos presenciais caiu a zero. Pedroza destaca um 

posicionamento de Graham (Graham in PEDROZA, 2014) onde este 

pesquisador em sua tese de doutorado assinalou que a sala de aula invertida 

deve ser considerada por todos, mais como um estado de espírito do que uma 

pedagogia, uma colocação que consideramos interessante e com a qual 

aproveitamos para fechar esta parte de nossas considerações. 

A sociedade 

É possível observar que a inserção da metodologia da sala de aula invertida 

há uma maior participação:   

 

• das redes sociais;  

• dos colegas de sala; 

• dos participantes da tribo digital; 

• dos colegas de emprego;  

• dos colegas da vida pessoal; Dos familiares; 

• da sociedade como um todo. 

 

Esta participação ativa do círculo social do aluno se demonstra como eficiente. 

É uma das melhores formas para engajar o aluno no processo e apresente 

melhor rendimento. Incentivar esta situação dentro do ambiente da sala de 

aula invertida é desejável. As redes sociais e as redes de relacionamento 

pessoal, voltadas para os momentos de lazer e para os momentos de trabalho, 

estão a influenciar os seus membros de forma decisiva em diversos aspectos 

da vida pessoal, social e profissional dos alunos. 

 

Aos poucos você se aproxima da parte final de seu estudo. Todo o material 

que você em mãos foi desenvolvido com o propósito específico de permitir que 

você adote em seu trabalho uma das metodologias mais recentes, pelo menos 

de forma oficial, que está sendo utilizadas por escolas e docentes de todo o 

mundo. 
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 COMO AVALIAR O RESULTADO? 

7.1 O QUE VAMOS AVALIAR E COMO? 

Antes de iniciar a avaliação é importante perguntar: Sabemos exatamente 

o que queremos avaliar?  O método da sala de aula invertida pode ser visto sob 

diversos aspectos e é importante avaliar cada um deles de forma detalhada. É 

um caminho para se chegar a um modelo particular para cada instituição. A 

proposta leva em consideração o contexto, os cursos e o público-alvo com quem 

a instituição de ensino trabalha. 

A avaliação não se restringe ao aluno. É necessário levar em conta a 

infraestrutura, a estrutura e a superestrutura sobre as quais ela foi montada. 

que foram montadas. Veja na lista abaixo o significado de cada um destes 

elementos: 

 

• a infraestrutura diz respeito ao ambiente virtual de 

aprendizagem;  

• a estrutura diz respeito ao processo, aos materiais em múltiplas 

mídias e ao desenvolvimento do curso;  

• a superestrutura envolve o pessoal administrativo, o pessoal 

envolvido com atividades didáticas (professores e tutores) e, 

aquela que é considerada como o principal elemento do processo, 

a avaliação do aluno.  

 

Somente chegamos ao ponto de este material estar em suas mãos devido 

às falhas apresentadas pelos modelos tradicionais de ensino e aprendizagem. 

Estas falhas podem ser relacionadas como elementos que devem ser avaliados. 

A avaliação deve ser efetivada via enquetes e questionários com questões 
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abertas. Se necessário são marcadas entrevistas, quando algum aspecto se 

mostrar excessivamente complexo. 

Aqui vamos apresentar quais os itens a serem avaliados. Os documentos 

(enquetes, questionários e entrevistas) estão colocados em confidencialidade 

por fazerem parte de um projeto relacionado com este estudo e, desta forma, 

não serão detalhados em sua estrutura. Precisamos evitar as razões que podem 

atuar como obstáculo ao bom funcionamento do ambiente. 

Todos os formulários podem ser respondidos mantendo o sigilo, sem 

revelar a identidade do avaliador em foco. Eles são aplicados como enquetes, 

questionários e entrevistas. 

As entrevistas são gravadas e analisadas pela equipe de avaliação. Os 

questionários são apresentados no formato de questões abertas, com permissão 

para que sejam colocadas opiniões individuais que não pesam em qualquer outro 

ponto da atuação do entrevistado.  Para as enquetes cada item vem previamente 

assinalado. Os valores indicam, a partir de uma escala de valor similar àquela 

denominada escala de Likert que é adaptada a cada item em particular e 

permitem que sejam assinalados os seguintes valores: 

 

• 0 = o objetivo não foi atingido;  

• 1 = o objetivo foi atingido parcialmente;  

• 2 = o objetivo foi atingido, mas no mínimo aceitável;  

• 3 = o objetivo foi atingido de forma completa;  

• 4 = o objetivo foi superado. 

 

 Uma avaliação com base neste modelo é denominada técnica de avaliação 

por escala de valores . Ela representa uma escala de opinião, exatamente o que 

se quer saber  diretamente a partir dos agentes educacionais envolvidos no 

processo. A avaliação é sobre desempenho pessoal ou desempenho de 



83 
 

elementos tecnológicos. Cada item relacionado é submetido a esta pontuação. 

As faixas de valores podem ser trocadas o mesmo ocorrendo com as valorações. 

7.2 O QUE DEVE SER AVALIADO 

Conforme colocamos anteriormente não apresentaremos enquetes, 

questionários e palestrar por questões de confidencialidade. Mas o itens a serem 

avaliados podem ser sugeridos de acordo com a lista abaixo: 

 

• Avaliar todos elementos tecnológicos utilizados: fórum; chat; 

podcasts; webcasts; screencast, lives e videoconferências);   

• Avaliar os elementos do projeto educacional. Considerar se cada 

elemento possível está sendo e como está sendo utilizado (por 

exemplo, analisar se o conectivismo está sendo aplicado com 

abertura para o uso das redes sociais no ambiente da sala de aula 

invertida; verificar uso de redes sociais; ideias pedagógicas tais 

como formas de aprender; inteligências; adaptação de atividades 

às formas que tem o aluno de aprender entre outros elementos); 

• Avaliar os elementos do projeto instrucional: Considerar se cada 

elemento possível está sendo e como está sendo utilizado (por 

exemplo: analisar a qualidade do processo de acesso ao ambiente 

virtual de aprendizagem, o conteúdo, a relevância do currículo);   

• Avaliar elementos de comunicação multidirecional e acesso ao 

ferramental tecnológico em cada um de seus elementos; 

• Avaliar questões logísticas de atendimento (materiais entregues 

a tempo, tempo de retorno ao aluno entre outros)  

• Desempenho individual. Verificar cada um dos elementos que 

atuam como agentes educacionais (por exemplo: como 

comportamento da secretaria; comportamento dos 
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coordenadores de curso; comportamento dos professores; 

comportamento dos tutores entre outros). 

 

Diversos outros elementos poderiam estar citados e para cada um deles, 

com maior ou menor importância deve haver um elemento de avaliação como 

foi inicialmente apresentado. 

É importante colocar em destaque um trabalho desenvolvido por Schell 

(2013). Este pesquisador destaca a necessidade de que sejam levados em conta 

os sete mitos que revelam erros de avaliação do que seja um ambiente de sala 

de aula invertida. Ele considera que assim como qualquer fenômeno popular o 

ambiente de sala de aula invertida cria alguns mitos. Eles podem não impedir 

seu progresso, mas podem colaborar para uma demora maior na sua aceitação 

e até na obtenção de resultados positivos. Considera o autor do trabalho que os 

erros mais comumente cometidos pelas pessoas que vão efetuar avaliação do 

ambiente de sala de aula invertida são: 

 

1. nas salas de aula invertidas o vídeo substitui as aulas presenciais 

ministradas nos ambientes tradicionais de ensino; 

2. para que o processo de inversão funcione ele deve ser total e 

atingir todos os procedimentos desenvolvidos no ambiente 

tradicional; 

3. os estudantes vão adorar não ter aulas expositivas em sala de 

aula; 

4. as salas de aula invertida são a última tendência educacional e 

devem substituir todas as demais abordagens; 

5. existem diversas maneiras de inverter uma sala de aula; 

6. as salas de aula invertidas substituem os professores por 

computadores; 



85 
 

7. os estudantes não irão trabalhar fora da sala de aula mesmo que 

isto conte como parte da avaliação do aluno. 

           (Fonte: SCHELL, 2013. Tradução nossa). 

 

 Como forma de tornar mais compreensiva a tabela anteriormente 

apresentada vamos colocar como exemplo o questionário aplicado à atuação de 

cada um dos agentes educacionais (secretários, professores, tutores e outros). 

O modelo foi desenhado como um questionário com questões abertas, conforma 

apresentado na tabela abaixo: 

 

Superestrutura – atuação dos agentes educacionais 

1. Como você descreve o seu papel na sala de aula invertida? 

 

2. Como você classifica a sua experiência com a sala de aula invertida? 

 

3. Como você classifica os resultados obtidos no término do processo? 

 

4. O que você considera que ainda é possível mudar no método após 

desenvolver uma experiência completa nas salas de aula invertidas? 

 

5. A conjugação da metodologia de inversão com a abordagem da 

aprendizagem baseada em problemas foi produtiva? 

 

6. Qual a sua opinião sobre o direcionamento do processo para uso da 

abordagem da aprendizagem em grupos, desenvolvida de forma 

colaborativa e com responsabilidades compartilhadas? 

 

7. Como você classifica a inversão da sala de aula tradicional? 

 



86 
 

8. Como foi seu grau de satisfação com a solução de problemas e efetivação 

da prática diretamente na sala de aula? 

 

9. Qual o seu grau de satisfação com a interatividade que percebeu no 

ambiente? 

 

10. Como você classifica o seu grau de satisfação com os vídeos 

apresentados como disseminação do conteúdo e apoio ao estudo em casa? 

 

11. Como foi seu sentimento com relação à divisão e aproveitamento de 

tempo no ambiente da sala de aula invertida? 

 

12. Em que grau o processo mudou a sua atitude com relação à aceitação 

da proposta sala de aula invertida? 

 

13. Em que nível você avalia a sua vontade em participar de outras 

iniciativas com este novo método de ensino e aprendizagem? 

 

14. Como você avalia o seu grau de satisfação individual como participante 

de uma proposta inovadora? 

 

 

 Esta proposta pode ser mostrar eficiente caso aplicada com sem finalidade 

de busca de culpados. Seu objetivo deve buscar obter insumos para uma análise 

mais detalhada e que permita uma correta avaliação do que está sendo feito em 

termos de aplicação das salas de aula invertidas.   
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 A PROPOSTA DE UM PLANO DE AÇÃO  

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A sala de aula invertida não é um modismo passageiro. Também não é 

uma solução universal para todas as mazelas educacionais. O método deve ser 

encarado como mais uma ferramenta com a qual o professor conta para 

contornar o grave problema desencanto presente nas salas de aula tradicionais. 

O relacionamento entre professor e aluno está próximo de atingir seu limite de 

insatisfação. 

Durante muito tempo a sala de aula invertida representou uma proposta 

não estruturada adotada com sucesso por muitos professores. Atualmente ela 

recebe uma nova roupagem sendo transformada em uma metodologia 

inovadora. Novos bordões se estabelecem no meio educacional para revestir o 

processo com uma nova terminologia apoiada na evolução da tecnologia 

educacional. Desde o início ela acendeu discussões e debates entre educadores. 

Hoje ela ocupa seu lugar como uma das muitas metodologias inovadoras 

utilizada como estratégia educacional com algum objetivo específico. 

Esta visão não invalida a discussão da sala de aula invertida. Desde que 

Lage, Platt e Treglia (2000) lançaram a ideia de forma sistemática foram 

efetivadas diversas pesquisas. Todas elas estão confirmadas no texto citado. A 

metodologia ganha um referencial de sustentação teórica.  Ele pode oferecer aos 

professores pretendentes o suporte que necessitam e atingir resultados 

altamente positivos em seu objetivo principal. Levar o aluno a desenvolver a 

aprendizagem ativa. 

Cabe a cada professor analisar as vantagens que seus alunos possam 

usufruir uma nova forma de ensinar e aprender que é considerado como capaz 

de afastar o fantasma do desencanto que ronda os ambientes de salas de aula 

tradicionais. O que vai ser apresentado se aplica tanto aos ambientes onde se 
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efetiva ao ambiente tradicional, ao ambiente blended learning e a suas 

sucessoras  virtuais (o e-learning e o m-learning). Não há necessidade de 

diferenciação dos ambientes. Pesquisas desenvolvidas por Lage, Platt e Treglia 

(2000) já demonstraram que as técnicas têm funcionalidade em todos os 

ambientes.  

8.2 SALA DE AULA INVERTIDA: SEQUÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO 

Preste atenção na sequência que relata os procedimentos para 

implantação da sala de aula invertida: 

 

• tudo começa com você trabalhando de forma ativa com o 

projetista instrucional para a definição das atividades a serem 

desenvolvidas;  

• utilize a atividade brainstorming para levantamento de ideias 

interessantes sobre o assunto. Insira pessoas de fora e não 

envolvidas com o processo em particular; 

• Obtenha uma visão gráfica com uso de mapas conceituais ou 

mapas mentais; 

• Procure quebrar a complexidade do conhecimento curricular 

necessário em objetos de aprendizagem. Eles são pequenos 

pedaços de informação que permitem a reconstrução do 

conhecimento, na segunda parte de uma abordagem dialética 

(desconstrução – reconstrução). A aprendizagem poderá ser 

desenvolvida do mais simples ao mais complexo (MUNHOZ, 

2001); 

• Analise o projeto educacional e escolha elementos didáticos e 

pedagógicos que serão utilizados; 

• Analise o projeto instrucional e escolha as atividades que serão 

desenvolvidas; 
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• Analise a logística envolvida e veja se todos os elementos estarão 

disponíveis; 

• Acompanhe o desenvolvimento do projeto passo a passo não 

deixando de prever o atendimento diferenciado, flexível e rápido 

ao aluno. 

 Estes itens compõe a parte inicial. Na sequência está detalhado como a 

proposta pode prosseguir, com a descrição de itens que podem ser apropriados 

para acompanhamento da evolução do processo: 

 

• Montar um primeiro objeto de aprendizagem “introdução” que  

detalhe a proposta “sala de aula invertida”. É o material de boas-

vindas ao curso;  

• O aluno pode acessar este conteúdo como um vídeo; um áudio; 

uma pequena animação; textos de leitura para serem estudados 

em casa, antes da sala de aula; a oferta de um Flip-book, que 

replica o texto com características de animação; um pequeno 

jogo; atividades supervisionadas junto com o professor (tutor) e 

atividades pedagógicas, que neste caso é o trabalho desenvolvido 

em sala de aula, de acordo com a proposta de inversão da sala 

de aula; a avaliação e se necessária, está aberta a possibilidade 

para alguma proposta complementar; 

• Orientar cada aluno e grupo a definir um avatar por meio do qual 

será conhecido no ambiente interno e nas redes sociais; 

• Orientar que cada aluno crie seu perfil no Facebook se ainda não 

tiver e na rede profissional Linkedin e nas outras que tiver 

interesse; 

• Criar para a disciplina uma comunidade de prática que poderá ter 

continuidade, mesmo depois que a sala de aula invertida for dada 

como completada; 
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• Disponibilizar na nuvem, alguns programas de utilização 

recomendada e que irão facilitar a que o aluno (mapas mentais, 

mapas conceituais, editores, diagramadores, etc.) na forma de 

softwares livres ou licenciados como shareware para instituições 

de ensino superior; 

• Podemos começar, ainda de forma tímida, a gamificar o ambiente 

da sala de aula invertida. O grupo que desenvolver e entregar as 

atividades de análise da proposta efetivada nos itens anteriores e 

seu desenvolvimento ganha um ponto de bonificação na avaliação 

final. O uso desta outra metodologia é opcional e fica como 

sugestão com sua recompensa; 

• No material desta primeira aula está preparado todo o conjunto 

do curso e o cronograma de atividade e dicas sobre as criações; 

• A cada vídeo assistido das aulas posteriores é interessante que o 

professor poste no site da disciplina (algo que muitos ainda não 

criam, deixando a cargo de blogs pessoais dos participantes), 

algum questionamento que incentive o aluno a escrever algumas 

linhas sobre o assunto. É bom ir preparando o aluno para a 

apresentação final da solução do problema proposto; 

• Inicie a inserção das redes sociais no processo; 

• A próxima atividade é orientar os alunos na solução de um 

problema. Para tanto separe a sala de aula em pequenos grupos. 

Busque o maior grau de diversidade cultural possível e o maior 

nivelamento possível de capacidade cognitiva; 

• Alguns autores consideram importante assinalar que cada aluno 

ou grupo grave um pequeno vídeo para inserção no site da 

disciplina (se não existir substituir por blogs particulares ou de 

grupos) como forma de apresentação de todos para todos; 

• Em todas as semanas e antecedendo a todos os encontros um 

pequeno áudio, vídeo ou ambos deve ser postado no site da 

disciplina com dicas e cobranças; 
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• Em todos os encontros na sala de aula “presencial” os grupos 

devem postar um resumo das atividades da semana. Este resumo 

deve ser publicado para que todos os alunos possam saber uns o 

que os outros estão fazendo; 

• Montar com cada grupo, um chat, fora do horário do encontro 

presencial e estimule que os alunos façam o mesmo, agora entre 

si; 

• Crie um fórum de discussão permanente. Torne obrigatório pelo 

menos uma postagem a cada semana. Nela deve estar 

esclarecido pontos que o professor ou outros alunos consideram 

complexos; 

• É interessante criar no site da disciplina ou em blogs existentes 

uma área alternativa de postagem de fóruns para os alunos; 

• Incentivar a divulgação nas redes sociais dos resultados e 

chamadas siga-me com hashtag de interesse geral. Este é um 

bom caminho a seguir e pode movimentar socialmente o 

ambiente da sala de aula invertida; 

• Semanalmente cada grupo deve ser responsável pelo 

levantamento das dúvidas que surgiram durante a semana e 

postar em uma área de perguntas mais frequentemente 

efetuadas (FAQ) todas as dúvidas que alunos ou grupos tiveram. 

As respostas serão dadas pelo grupo que na semana postou as 

perguntas. Esta tarefa pode ser premiada (motivação extrínseca) 

com algum brinde a ser determinado pelo professor com a 

colaboração dos alunos. A equipe que não tiver todas as respostas 

aceitas pelos demais grupos será “punida”. Ela terá que repetir a 

mesma tarefa na semana seguinte até atingir o objetivo da 

aceitação total; 

• Sugerir a criação de um guia de referência, onde os alunos ou 

grupos postem pequenos temas (uma a duas páginas); 
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• Sugerir a criação de um glossário, desenvolvido da mesma forma 

como foi efetivado com o FAQ, com a mesma premiação e punição 

lá estabelecidas; 

• Orientar aos alunos que coloquem sua alimentação do Twitter 

diretamente na página do curso, de modo que todos possam ver 

a alimentação de outros alunos e de outros grupos; 

• Utilizar screencast para explicar aspectos do trabalho individual 

de cada um transformando a atividade em pequenos vídeos. 

Comentários que um grupo faça sobre o trabalho de um grupo, 

aceito por um terceiro grupo recebem uma premiação a ser 

definida (peer instruction). A não aceitação acarreta a punição de 

repetir a tarefa na próxima semana; 

• Procurar com utilização de algum sistema mensageiro manter os 

alunos em contato para que o grupo ou aluno saiba o que os 

outros grupos ou alunos pretendiam com a postagem; 

• Configurar o sistema mensageiro anteriormente citado como um 

chat síncrono onde apenas entra o líder do grupo como 

conferencista e os vídeos gravados podem ser assistidos por 

todos os outros grupos; 

• Orientar a criação de sumários entre os grupos. Cada um faz um 

sumário das atividades do outro grupo. A avaliação do trabalho 

por um terceiro grupo acarreta, da mesma forma, em premiação 

ou punição; 

• Colocar pequenos enigmas, jogos de adivinhação, capturados na 

rede ou desenvolvidos a partir da criatividade dos alunos como 

elementos esparsos no site da disciplina. Grupos e alunos podem 

ganhar pontos. É similar algo similar a uma atividade de caça-

moedas de um videogame comum. Estas moedas podem ser 

trocadas por notas, dispensa de tarefas, ou qualquer outra 

atividade, durante o desenvolvimento do curso; 
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• Criar enquetes e pequenos processos de avaliação na forma de 

testes espalhados pelo texto. Eles não são acionados pelo aluno 

ou pelo grupo. A sua aplicação depende diretamente da 

intervenção do professor; 

• Criar brincadeiras on-line que um grupo propõe para o outro. É 

um desafio e que oferece uma punição ao perdedor e uma 

recompensa ao ganhador (perda ou ganho de moedas, por 

exemplo); 

• Orientar a produção de podcasts em diversos formatos (áudio, 

vídeo, foto, apresentação desenvolvida com o software de 

apresentação, como por exemplo o programa prezi27) utilizando 

um feed RSS. A transformação dos alunos e grupos e alunos em 

podcasters é o principal objetivo;  

• Imaginar alguma forma sob a qual os alunos ou grupos possam 

avaliar uns aos outros. Na dependência da nota os participantes 

podem ganhar moedas que poderão ser utilizadas para 

pagamento de punições por outras tarefas não desenvolvidas com 

sucesso; 

• Criar o momento de “auto avaliação” onde o aluno avalia a si 

mesmo e tem um “analista” que verifica o acerto desta avaliação. 

Nesta etapa do processo nomes de alunos e avaliadores não 

podem ser conhecidos um pelo outro. O resultado está associado 

a uma rotina de premiação ou punição; 

• Criar um acumulador de energia a nível individual e de grupo que, 

junto com as moedas ou outras recompensas, flutuem de acordo 

com a qualidade do trabalho desenvolvido. Quando o aluno ou 

grupo atingir determinado nível baixo, ele perde uma de suas 

muitas vidas ou perde moedas e pode ter que desenvolver 

 
27 Gerador de apresentações com aspectos lúdicos diferenciados e que pode ser utilizado sem custo em 
iniciativas educacionais. 
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novamente algum trabalho adicional, ou que já foi anteriormente 

desenvolvido; 

• Dentro do possível, inserir pequenos vídeos de autoridades no 

assunto e que de alguma forma esteja relacionada, na área 

profissional, com o problema que está sendo resolvido pelo aluno; 

• Propor enigmas ou quebra-cabeças, cuja solução traz a resposta 

a algo complexo, uma sugestão de atitude ou comportamento, 

não aplicando neste momento prêmios ou punições; 

• Junto com a técnica de aplicação constante de atividades no 

formato de testes (quizzes), buscar aplicar pequenas avaliações 

que devem ser propostas de um grupo para outro grupo, de forma 

inesperada, em momentos distribuídos no curso. Se o grupo 

acertar ganha um prêmio, se errar deve pagar uma punição; 

• Trabalhar com o conceito de linha de tempo, adicionada no curso 

de forma similar ao que é feito no Facebook, limitada ao tempo 

de início e término do curso e que seja atualizada de forma 

constante e participe da avaliação final; 

• Faça com que os grupos entrevistem pessoas que são 

profissionais que atuam na área de conhecimento onde está 

proposto o problema a ser resolvido pelos alunos e deixar como 

podcasts esporádicos; 

• Fazer com que pessoas estranhas ao curso avaliem o trabalho 

desenvolvido por grupos ou alunos e na dependência do grau de 

avaliação, aplicar o conceito de premiação e punição ao aluno, 

incluindo a possibilidade de diminuição do nível de energia e 

perda de alguma vida ou moedas acumuladas; 

• Orientar, se o conteúdo do curso facilitar esta atividade, que os 

alunos contem “histórias” sobre a forma como tal conhecimento 

construído se desenvolveu, material este que pode ser 

apresentado nos momentos de salas de aula presenciais; 
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• Facilitar a que os alunos, dependendo do nível do público-alvo, 

que submetam pequenos artigos de opinião. É recomendável que 

sigam as normas ABNT para produção de trabalhos científicos; 

• Fazer com que estes artigos componham uma área específica da 

disciplina e que, ao final de seu desenvolvimento, sejam 

carregados para um local diferenciado, indexados de forma que 

possam ser consultados por alunos das turmas seguintes. A 

finalidade é criar uma memória da disciplina e o registro de novos 

conhecimentos que possam ser criados no interior da comunidade 

criada com o curso; 

• É interessante, para tornar a comunidade de prática conhecida 

nas redes sociais, criar, a partir de trabalhos, dos artigos, das 

avaliações um portfólio de conteúdo para a disciplina. Este 

material pode juntar-se a um portfólio geral de todas as 

disciplinas para divulgação do curso como um todo. Divulgar este 

trabalho nas redes de relacionamento profissional; 

• Orientar alguém da estrutura administrativa ou dividir a tarefa de 

forma circular entre os grupos, a assumir a responsabilidade pela 

criação de um sumário de tudo o que acontece na disciplina, sua 

divulgação nas redes. 

          (Fonte: o autor). 

 

As atividades relacionadas na lista apresentada são as que podem produzir 

maior impacto no ambiente. Existem aspectos complementares que, quando são 

de interesse particular de algum professor, ou relevantes para o estudo 

desenvolvido pelos alunos, podem ser acrescidos a esta lista.  

O conjunto de sugestões para a implantação da sala de aula invertida não 

é um modelo pronto e algumas destas sugestões são operacionais em alguns 

contextos, mas não apresentam bons resultados em outros contextos. Esta 
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possibilidade recomenda que o ambiente seja flexível para possibilitar uma 

mudança de rota caso este fato seja percebido.  

Você pode observar um posicionamento de comprometimento total do 

aluno e dos grupos com o ambiente. O único cuidado a tomar é evitar que 

aconteça qualquer tipo de sobrecarga seja ela laboral, psicológica ou cognitiva. 

É uma situação que pode provocar o desligamento do aluno, com prejuízos tanto 

para a instituição de ensino, como para o aluno. 

 Como um guia de orientação mais específico que o apresentado na lista 

anterior e procurando uma indicação mais objetiva para o docente, algumas 

pesquisas e instituições de ensino que estão migrando para esta modalidade 

consideram um decálogo para o docente, como aplicável em sua prática diária: 

 

• Participar ativamente do desenvolvimento do projeto 

instrucional. Se ele não existir em nível de curso, desenvolva por 

sua conta um modelo para a sua disciplina; 

• Solicitar cópias de softwares educacionais e monte uma bateria 

de programas que lhe permitam: 

o A montagem de apresentações (PowerPoint; prezi; etc.); 

o A gravação de screencast (snagit, camtasia, etc.); 

o Editores de texto (word e similares); 

o Editores de imagens (Gimp e similares); 

o Editores de vídeo (magisto e similares); 

o Programas para gravação de vídeo aulas e colocação no YouTube 

ou em provedor similar (hypercam e similares); 

o Editores de áudio (Audacity e similares); 

• Montar a sua comunidade de prática (solicite algum tutorial e 

aplique antes de iniciar a sua sala de aula invertida); 

• Efetivar seu registro nas redes sociais (Facebook e similares); 
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• Efetivar seu registro nas redes de relacionamento (Linkedin e 

similares); 

• Aprender a utilizar a rede mundial de comunicações e todas as 

suas ferramentas (desenvolver pesquisas; navegar na rede; 

utilizar programas mensageiros; trabalhar com Skipe, google 

hangout, twitter, download de programas, e similares); 

• Estar preparado para assumir a troca do papel de gênio ou 

detentor do conhecimento pelo de orientador e companheiro de 

estudos dos alunos. 

 

Se nada disto é novidade ou representa alguma dificuldade para você, 

parabéns: você está pronto para assumir uma sala de aula invertida com 

grandes possibilidades de obtenção de bons resultados. Se não sabia de todos 

estes conceitos e possibilidades, isto significa que atingimos nosso objetivo, de 

lhe transmitir novos conhecimentos sobre um método que traz expectativas 

interessantes sobre a mudança dos ambientes de sala de aula tradicional.  

Existem casos, e você deve aproveitar se esta situação, em que na sua 

sala de aula invertida, os alunos sabem mais que o professor. Muitos destes 

professores acabam por compensar as suas falhas neste aspecto. O professor 

deve compreender que o processo de inteligência coletiva, nestes casos, ainda 

que inverta de mão, como tudo o que acontece na sala de aula invertida, deve 

ser aceito com naturalidade e aproveitado de forma integral. 

A formação do professor para utilização das tecnologias e da mediação 

tecnológica ainda representa uma lacuna sensível nos cursos de pedagogia. 

Grande parte deles deixam a encargo do próprio professor arcar com os custos 

de seu processo de formação permanente e continuada. Qualquer 

impossibilidade reflete na perda da qualidade do processo. 

Sempre é bom lembrar que, apesar de toda a tecnologia utilizada no 

processo, ela é apenas uma auxiliar e não é determinante no sucesso da 

proposta de criação de salas de aula invertida, como forma de substituir a prática 
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nas salas de aula tradicionais. Nestes ambientes o que importa é o seu 

desempenho e o desempenho que você vai tentar extrair dos alunos que estão 

sob sua responsabilidade. O sentimento mais importante no ambiente é a 

afetividade e a empatia, eles são os principais motores para a motivação do 

aluno. 
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 ESTUDOS COMPLEMENTARES 

9.1 INTRODUÇÃO 

É possível desenvolver um trabalho eficiente nos ambientes das salas de 

aula virtuais. Para tanto é importante compreender que  esta proposta é afetada 

diretamente pelo meio ambiente externo. O material produzido pode ser 

considerado um guia de trabalho para  criação de algo similar a um diário de 

bordo. Os principais elementos a considerar são: 

 

• Uma análise das características da geração digital; 

• A importância de conhecimento de aspectos psicológicos e 

emocionais que podem afetar de forma benéfica o resultado 

esperado com a implantação das salas de aula invertidas; 

• Uma visão abrangente sobre a tecnologia educacional; 

• O trabalho de casa; 

• Considerações sobre a influência que podem ter as mídias sociais 

e comunidades nas salas de aula invertidas; 

• Aprofundar consultas e leituras iniciais que você possa ter sobre 

o conectivismo, considerado como a teoria de aprendizagem que 

mais se aproxima das características da geração digital; 

• O bom resultado que atividades de brainstorming podem produzir 

no ambiente dos pequenos grupos montados para solução de 

problemas, como uma das maneiras mais eficazes de abordagem 

do processo de ensino e aprendizagem no ambiente das salas de 

aula invertidas; 

• A funcionalidade da utilização dos mapas mentais e conceituais 

como elemento de apoio à organização do trabalho dos grupos, 

no interior das salas de aula invertidas; 
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• Uma digressão sobre formas de aprender; tipos de aprendizagem 

e influências das inteligências na atividade de aprendizagem. 

          (Fonte: o autor). 

  

 Há outros aspectos que podem ser citados, todos de similar importância 

mas que ocorrem com menor frequência e que nos levam a recomendar a 

releitura do texto preparado até este momento. 

A necessidade de recolocar estes elementos em discussão é a necessidade 

de chamar a atenção dos envolvidos para novas ideias que circulam no ambiente 

acadêmico e ainda encontram muitas portas fechadas. Ainda que isto possa 

representar referência circular vamos apresentar um glossário teórico dos temas 

tratados nos capítulos anteriores. 

9.2 GLOSSÁRIO TEÓRICO 

Tema Considerações 

Geração digital 

Para ensinar alguma coisa para alguém é preciso que compreendamos este 

alguém e porque ele é como ele é. A presença da empatia é destaque nos 

ambientes educacionais. É assim que acontece com a geração digital. Para que 

um professor que vem de fora desta geração, tão diferente da sua, possa 

ensinar alguma coisa aos seus componentes, é necessário o conhecimento das 

mudanças sociais que a fizeram ser como ela é. No contato com esta nova 

geração é preciso eliminar qualquer sentido de crítica, trocado pela aceitação 

do que elas são e que de acordo com as condições de vida que lhe foram 

oferecidas não poderiam ser diferentes. A geração que chega aos bancos 

escolares das nossas universidades cresceu em um mundo diferente. O que os 

professores observam como modificações importantes (Facebook, twitter, 
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etc.) faz parte de suas vidas e é com estas ferramentas que eles têm que ser 

educados. Jukes, McCain and Crocket (2010) consideram que sem conhecer 

as suas características, é impossível educar esta nova geração. Somente 

depois de conhecer as suas características é possível manter um diálogo 

produtivo com ela. A este fato soma-se a complexidade do mundo atual, onde 

paradigmas caem e outros surgem em seu lugar com uma velocidade 

espantosa. Não é incomum saber de casos de educadores que param, por 

algum tempo, para se perguntar a si mesmos: para que mundo estou 

educando esta geração? Não bastasse a complexidade da geração digital, o 

mundo atual também se mostra complexo, cada vez mais complexo. A sala de 

aula invertida, ao adotar o conectivismo como teoria de aprendizagem mais 

indicada para a geração digital, abre uma linha de comunicação que não pode 

ser ignorada e cujo limiar precisa ser atravessado por iniciativa do professor. 

Para tanto é necessário estar preparado.  

Aspectos psicológicos e emocionais que afetam a educação 

Não somos adeptos fanáticos do psicologismo28. Mas não podemos ignorar 

algumas considerações importantes quando estamos prestes a entrar, ou 

felizmente já entramos, no mundo das salas de aula invertidas. A grande 

maioria não quer mais retornar aos ambientes tradicionais. Isto, por si só, já 

é um fenômeno psicológico. A efetivação do ensino e aprendizagem em 

ambientes centrados no aluno recomenda que os corações entrem desarmados 

no processo. As crenças e ideias preconcebidas devem ser deixadas na porta 

de entrada destes ambientes. A partir deste posicionamento favorável inicial é 

possível dar início a um processo de resgate da riqueza que sempre teve e 

nunca deveria ter sido perdida, no relacionamento professor aluno. Corações 

desarmados e mentes abertas é  melhor combinação possível. Esta 

consideração resulta dos bons resultados obtidos quando estas são as 

 
28 Tendência filosófica que subordina a lógica e a epistemologia à psicologia que procura explicações para 
acontecimentos sociais pela ótica de um viés psicológico. 
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condições iniciais de um processo de interação. Boruchovitch & Bzuneck 

(2004) analisam de forma mais detalhada a proposta de envolver o processo 

de ensino e aprendizagem de forma psicológica. Os autores inserem a 

afetividade e a emoção no processo de ensino e aprendizagem. A emoção e 

afetividade têm a capacidade de afetar o processo de aprender. O que pode 

acontecer de forma positiva ou negativa na dependência da intervenção 

humana no processo. Os pesquisadores consideram que quando o aluno deixa 

de ser tido e havido apenas como receptor passivo e passa a ter uma 

participação ativa no próprio processo de aprendizagem há uma mudança 

inicial significativa. O sentimento inicial pode ser de desamparo e sensação de 

incapacidade de arcar com a responsabilidade que lhe está sendo delegada. 

Neste momento a intervenção do professor é de grande importância. Quando 

o envolvimento com a afetividade e a emoção é inserida no contexto da sala 

de aula invertida aumenta a presença social do professor na vida do aluno. O 

mesmo acontece com a presença social da própria instituição de ensino. 

Segundo a teoria da interação social de Holmberg (1994) dar início a um 

sentimento de pertencer a algo. A partir daí se torna facilitada atingir o 

objetivo de aumentar a participação do aluno no processo. É o resultado do 

aumento de sua motivação. Ela passa a ser uma constante. 

A tecnologia educacional 

A tecnologia educacional é uma das vertentes da tecnologia pura e trata da 

aplicação de recursos tecnológicos nos processos de ensino e aprendizagem. 

Não importa o tipo de oferta. Sua utilização sempre foi colocada como algo 

que pode beneficiar o processo de aprendizagem quando ele é efetivado com 

extensivo acesso a um grande volume de informações. O processo já foi 

dissecado sob diversos ângulos. Sua utilização já enfrentou todos os fatores 

de resistência possíveis. As resistências foram vencidas e sua utilização 

apresenta estabilidade e aceitação acadêmica. Alguns redutos pedagógicos 

ainda olham a tecnologia de esguelha e somente a utilizam em último caso. 
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Brito e Purificação (2011) destacam com eficiência a influência da tecnologia 

educacional sobre o processo de ensino e aprendizagem. As autoras 

consideram a mediação tecnológica como um valioso elemento didático e 

pedagógico. Ela pode ser extensivamente utilizada em benefício do processo 

de ensino e aprendizagem. É preciso aceitar que a tecnologia é uma 

ferramenta assessória no processo. É preciso que os professores não se 

tornem tecnófilos ou tecnofóbos. Eles devem agir como um elemento neutro. 

É preciso conhecer os instrumentos (Facebook, twitter, blog, etc.) que 

compõem a tecnologia educacional para fazer bom uso deles. 

O trabalho de casa 

Uma das formas pelas quais o método de sala de aula invertida é mais 

conhecido diz respeito à mudança do “trabalho de casa”. Levar esta tarefa de 

casa para a sala de aula parece ter caracterizado o método. Mas ele não se 

resume a isto. A inversão do sentido do fluxo traz toda uma série de mudanças. 

O estudo do que é necessário para solucionar o problema se torna o “dever de 

casa” e os momentos presenciais para discussões e apresentações, com uso 

do “peer instruction” e outras técnicas ganham destaque. Com o decorrer do 

tempo e das experiências os alunos aceitam o novo método. Muitos deles 

encontram dificuldades de retornar ao estudo nas salas de aula tradicionais. 

O conectivismo 

Siemens (2005) e mais atualmente Downes (2012) perceberam a evolução da 

web como manifesto na evolução do conceito Web 2.029. Na esteira das 

inovações os autores enxergaram um método diferenciado de ensino e 

aprendizagem que acontecia com apoio das redes sociais. Era possível 

observar a interação extensiva como apoio (inteligência coletiva). A partir daí 

os autores perceberam que no ambiente virtual de aprendizagem acontecia 

 
29 Segunda geração de comunidades e serviços estabelecidos na rede mundial de comunicações (internet) 
de elevada interação e estabelecimento das grandes redes sociais que nos dias atuais representam o maior 
fenômeno de comunicação. 
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uma simbiose entre o virtual e o físico; entre o mundo da educação e o mundo 

do trabalho e entre a aprendizagem formal e informal. O conceito se aplica de 

forma integral às características de uma geração digital que tem seu modo de 

vida desenvolvido as redes sociais. É um processo de comunicação 

diferenciado, intensivo e extensivo. As tribos digitais, a comunicação extensiva 

e a possibilidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo (ubiquidade) 

os levaram a criar um novo conceito denominado conectivismo. A sua 

apresentação como teoria de aprendizagem suscitou discussões no meio 

acadêmico. Aos poucos os obstáculos foram removidos.  O conectivismo 

passou a ser discutido ombreado às principais teorias de aprendizagem 

(behaviorismo, cognitivismo, construtivismo). Como base para uma teoria de 

aprendizagem Siemens (2005) e Downes (2012) consideram que a 

aprendizagem ocorre distribuída em uma rede social. O processo é 

tecnologicamente potencializado e ocorre em nível individual. O conhecimento 

não se transmite, mas é construído a partir de uma rede de informações, nas 

quais acontece a conexão por meio da qual as informações são transferidas. A 

aprendizagem é complexa e obtida a partir de diversas fontes de 

conhecimento. Qualquer semelhança com a forma como a geração digital cria 

os seus conhecimentos não é mera coincidência. A teoria parece talhada para 

esta nova geração. Os autores consideram que a teoria surge frente a uma 

necessidade de se apresentar uma alternativa aos processos de ensino em 

ambientes tradicionais. 

As redes sociais e comunidades de prática 

É importante conhecer a influência que as redes sociais e comunidades de 

prática podem ter no processo de aprendizagem. Esta importância decorre do 

fato que tanto a linguagem como a comunicação podem ser considerados 

elementos fundamentais de qualquer proposta educativa. A evolução destes 

campos na atualidade se expande. Os efeitos sobre a aprendizagem se 

manifestam no interior das redes sociais. São os locais nos quais estudantes 
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buscam os componentes de sua tribo digital. Pessoas especialistas não se 

furtam a desenvolver atividades cooperativas. Os próprios professores utilizam 

para efetivar conceitos diversos, entre os quais é possível citar a inteligência 

coletiva30 (Lévy, 2007). Cresce o reconhecimento que está sendo criada uma 

nova sociedade. Processos de formação permanente e continuada são 

necessários a todos.  

O brainstorming 

A criatividade é um dos principais insumos para o uso de salas de aula 

invertidas. A criação de novas ideias é importante. Uma das ferramentas mais 

importantes e simples de utilizar para atingir este objetivo é chamada 

“tempestade mental”. O método é definido por Ormandy (2012) como “(...) 

um processo utilizado para descobrir um determinado tópico ou ângulo de 

visão para uma determinada proposição. Isto implicava permitir que o cérebro 

agisse livremente durante as reuniões (...)”. A citação ao tema permite que o 

professor conheça uma das formas mais eficazes de orientar os alunos no 

desenvolvimento de ideias para estabelecer estratégias adotadas para solução 

de problemas. O uso de produtos gráficos pode facilitar obter a solução de 

problemas e são utilizados os mapas conceituais ou mapas mentais. Eles são 

recomendáveis. A soma destas técnicas pode auxiliar em casos em que os 

problemas apresentam mais de uma solução. Juntas elas estimulam a 

criatividade de forma livre, sem coerções, onde qualquer ideia é importante e 

não deve ser abandonada.  

Os mapas mentais e os mapas conceituais 

Informações sobre mapas conceituais podem ser obtidas em 

http://cmap.ihmc.us/. Outra ferramenta similar você pode obter ou conhecer 

em – Freemind  http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page. 

 
30 Aquisição de conhecimentos em redes de compartilhamento. 

http://cmap.ihmc.us/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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Buzan (2013) é considerado o criador do conceito dos mapas mentais. Ele 

define a ferramenta como tentativa de replicar como o cérebro humano pensa 

e o caminho que ele segue para absorção da ideia. Se você é um motorista e 

se depara, em alguma esquina com um semáforo, imediatamente o seu 

cérebro o conecta com outras imagens e traz para você o seu significado. As 

interligações indicam que é algo em que você deve prestar atenção. Quando a 

cor é verde sua passagem é permitida. Quando sua cor é amarelo indica que 

você deve prestar atenção. Quando sua cor é vermelho indica perigo ao 

executar a travessia para o outro lado da rua. Estas informações reunidas 

trazem para o cérebro algum significado. Um mapa mental bem construído 

registra de forma clara para quem está interessado em aprender. A utilização 

da combinação brainstorming e mapas (conceituais ou mentais) apresenta 

resultados satisfatórios a partir da primeira utilização. Sua utilização em um 

ambiente onde ideias são valorizadas e podem representar a solução de um 

problema é altamente recomendada. 

As formas de aprender 

Em diversos pontos deste material foram citadas como ideias pedagógicas a 

efetivação de diferentes formas de aprender. São iniciativas pontuais e que 

podem ser efetivadas de uma forma simples e direta. É importante que o 

professor que vai utilizar e rotular o ambiente saiba do que está falando e 

como efetivar a ideia na prática. Por exemplo, quando falamos em aprender a 

aprender, falamos de uma abordagem que movimenta diversas habilidades 

que envolvem: saber ouvir; saber falar; saber dialogar; saber observar; saber 

ler e; outras competências e habilidades. Poderíamos utilizar outras tais como: 

aprendizagem independente; aprender pela pesquisa; uso do senso crítico, 

criatividade e inovação; aprender pelo erro e; outras estratégias educacionais. 

As aprendizagens 
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No desenvolvimento do material, em diversos pontos foram citadas como 

ideias pedagógicas a efetivação de diferentes formas de aprendizagem: 

aprendizagem em grupo; aprendizagem baseada em problema; aprendizagem 

significativa; aprendizagem reflexiva; aprendizagem independente;  

aprendizagem ativa e; diversas outras formas tratadas no desenvolvimento do 

texto 

As inteligências 

Há diversos estudos que assinalam a importância que as inteligências 

apresentadas pelos alunos sejam levadas em consideração. Elas serão 

utilizadas como direcionamento das formas como as atividades previstas nos 

projetos instrucionais serão desenvolvidas. O conhecimento sobre: 

inteligências múltiplas; inteligência emocional; inteligência criativa; 

inteligência competitiva e; inteligência coletiva. Os estudos de Gardner (1995) 

sobre as inteligências múltiplas indicam formas alternativas sob as quais as 

atividades podem ser desenvolvidas. Uma mesma atividade pode ser 

apresentada: em vídeo; em tema para leitura e; em áudio. A inteligência 

emocional (GOLEMAN, 2001) tem aplicação direta na gestão de conflitos em 

grupos. A inteligência criativa é outro aspecto importante. A inteligência 

competitiva diz respeito às formas de pesquisar a internet e como atuar como 

um observador atento. O conhecimento destas estratégias educacionais pode 

melhorar a prática de alunos e professores nas salas de aula invertidas.  

 

Neste capítulo foram tratadas diversas e variadas ideias pedagógicas. Elas 

compõem um arsenal de alternativas para tornar o ambiente da sala de aula 

invertida um local mais agradável e flexível para desenvolvimento de iniciativas 

educacionais.  
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 CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

Todo e qualquer processo ou método utilizado pelas pessoas para atingir 

algum objetivo tem uma fase crítica: a fase de avaliação. Nesta fase é que você 

vai ser colocado frente ao resultado do trabalho que desenvolveu. Esta avaliação 

não será você quem vai fazer, são as pessoas que de uma forma ou outra, 

participarem do processo e assim, tem condições de falar sobre os resultados 

apresentados. 

Na caminhada existem obstáculos que devem ser superados e é possível 

assinalar como eventuais dificuldades no uso da sala de aula invertida. Voltamos 

a reapresentar conceitos anteriormente apresentados, cujo isolamento em um 

único capítulo permitem maior concentração nos estudos dos aspectos 

relacionados: 

 

• A utilização da sala de aula invertida, via de regra, exige maior 

preparação do docente e o desenvolvimento de projetos 

instrucionais que dediquem parte de seu trabalho, na orientação 

mais efetiva ao aluno, sobre o desenvolvimento do processo 

adotado; 

• A utilização da sala de aula invertida requer um esforço adicional 

de esclarecimento ao aluno, logo nas fases iniciais; 

• A metodologia produz um impacto inicial que deve ser 

suficientemente absorvido de modo acostumar os alunos, o mais 

cedo possível ao processo para que a sala de aula invertida não 

sofra solução de continuidade, com perda da confiança dos alunos 

com o processo; 

• Há necessidade de um grande volume de ferramentas e 

estabelecer velocidade no processo, pode exigir que o professor 
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e o aluno tenham conhecimento e saibam como operar estas 

ferramentas; 

• O modo como o fluxo de informações é invertido, pode colocar na 

mão do aluno, ainda inexperiente, a localização de conteúdo com 

uma expertise para a qual ele não está preparado; 

• Exige do aluno um senso crítico, criatividade e iniciativa que 

claramente não são competências e habilidades às quais ele está 

acostumado nos ambientes de sala de aula tradicionais. Uma 

mudança com este nível de radicalidade pode assustar o aluno, 

ou não ter o efeito desejado; 

• O processo de preparação do curso exige muito mais trabalho do 

professor e seu envolvimento durante a efetivação de todo o 

programa, que podem trazer um custo maior para o ambiente; 

• A tecnologia deve estar disponível em uma visão 24 x 7 x 365 

(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e 

sessenta e cinco dias por ano.), o que da mesma forma pode 

encarecer o ambiente e exigir recursos mais eficazes; 

• As atividades de retorno devem receber um cuidado adicional e 

serem oferecidas ao aluno em tempo hábil e com um nível de 

clareza que evite problemas de compreensão do conteúdo da 

orientação fornecida; 

• Alguns alunos se posicionaram a favor da diminuição da 

quantidade de materiais que tinham que tratar, no espaço 

antecedente a algumas aulas. A dosagem correta é um parâmetro 

que somente o professor, conhecedor da área de conhecimento 

pode determinar e o acontecimento deve ser monitorado para que 

repetições do fato aconteçam; 

• Há necessidade de estruturas para disponibilização de materiais 

que podem elevar o custo total dispendido para a efetivação da 

proposta de inversão da sala de aula tradicional; 
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• O custo de acompanhamento individualizado pode se tornar uma 

realidade indesejável se a comunicação entre grupos e no interior 

do grupo não for incentivada; 

• A utilização de diferentes abordagens capazes de atender a 

alunos com diferentes formas de aprender, foi considerada como 

uma das vantagens oferecidas pela metodologia. 

         (Fonte: o autor). 

 

São tidas como vantagens que podem ser melhoradas ou aumentadas com 

novas propostas: 

 

• O programa dos cursos, de forma geral, devido ao cuidado 

tomado desde o projeto instrucional, quando a atividade é 

desenvolvida da forma correta, apresenta-se bem estruturado e 

facilmente compreensível pelo aluno, também caso ele tenha sido 

preparado para enfrentamento do desafio que representa esta 

abordagem; 

• Há uma melhor preparação do aluno para o mercado devido à 

relevância dos conteúdos e efetivação de um processo de 

aprendizagem significativa; 

• A diferença de comportamento entre turmas similares da mesma 

disciplina, que desenvolvem a metodologia tradicional e a 

metodologia de inversão da sala de aula é significativa, o 

comportamento dos alunos é sensivelmente mais proativo no 

ambiente de sala de aula invertida; 

• O grau de interação entre os alunos aumenta a aceitação do 

multiculturalismo e aumenta o respeito e valorização profissional 

entre os alunos participantes; 
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• A transformação do professor de “detentor universal do 

conhecimento” em um companheiro de estudos do aluno, 

demonstrou-se ser capaz de recuperar um relacionamento que no 

ambiente presencial estava decadente; 

• A eliminação do sentido punitivo adotado no processo de 

avaliação, com relação ao aplicado nos métodos tradicionais de 

ensino e aprendizagem, se demonstrou uma das principais 

vantagens apresentadas pela metodologia de inversão da sala de 

aula invertida; 

• A proposta da transformação do material de aula em “trabalho de 

casa” e do “trabalho de casa” em solução de problemas na sala 

de aula, recupera o nível de participação do aluno no processo, 

inexistente quando ele era tido e tratado como um elemento 

passivo; 

• A atitude com relação às tarefas de casa melhorou quando ela foi 

trazida para o interior da sala de aula e o fluxo de informações foi 

invertido. 

         (Fonte: o autor) 

 

O método da sala de aula invertida ainda é combatido em alguns círculos. 

Ele tem sido criticado, desprezado e mesmo satirizado e ridicularizado por 

pessoas que ainda trabalham com os métodos de ensino tradicionais. Hattie 

(2008) considera inoportunas colocações de contraposição que se baseiam 

apenas em fator resistência. Devem ser consideradas aquelas que tragam 

justificativas que se contraponham com apoio em referencial teórico consistente. 

As tentativas de contrariar o método podem ocasionar a sua melhoria. Schwerdt 

e Wuppermann (2010) que ainda defendem alguns aspectos do comportamento 

dos professores que atuam de forma tradicional. Em contrapartida estes autores 

consideram que o docente que optou pela sala de aula invertida adotou um 

comportamento. Os resultados obtidos podem recomendar mudanças na forma 
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de trabalho com as salas de aula invertidas. A possibilidade de recuperação do 

encanto no relacionamento aluno e professor surge como um dos grandes 

benefícios. É uma proposta que consegue angariar simpatia e atrai a muitas 

instituições de ensino. 

Para o professor surge no horizonte a possibilidade de vir a ser um 

“docente on-line” ou um “docente digital” que vai ter de forma direta, o 

reconhecimento, tanto na forma financeira como na parte intelectual e de 

reconhecimento de esforços, em um processo de valorização como meritocracia. 

Para o aluno surge no horizonte a capacidade de se tornar um efetivo 

solucionador de problemas, o verdadeiro profissional do conhecimento, 

elemento desejado no mercado e procurado pelos caçadores de talento. 

Para a instituição de ensino surge no horizonte a capacidade de finalmente 

obter um processo educacional mais estável, não sujeito a processos de alta 

evasão e o reconhecimento da instituição como uma ilha de excelência 

educacional, objetivo estabelecido como uma missão a ser cumprida. 

Assim a sala de aula invertida surge como um novo método para se 

contrapor a um estado de calamidade, como ele se apresenta no ambiente 

presencial tradicional, onde tudo é cada vez menos valorizado: a instituição, o 

professor, o currículo, o aluno. 

Quando é possível observar nos resultados publicados pelo “Learning 

Network Flipped” publicados em 2012 (http://flippedclassroom.org/) a 

participação de pessoas em seu site cresce de um número de 2.500 professores 

cadastrados em 2011, para um número de 9.000 professores em 2012. É uma 

estatística que não se pode ignorar e que descaracteriza a abordagem da sala 

de aula invertida como um modismo passageiro em educação. 

Ainda não há uma extensa base de estudos sobre o método. Aos poucos 

ele cresce e logo deveremos ter para consulta diversos manuais, orientação e 

livros de cabeceira sobre o assunto. Na comunidade é possível captar dados 

isolados e esparsos que poderão compor uma base suficiente. 

http://flippedclassroom.org/
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O fato da inexistência de um vasto material de suporte teórico não indica 

que os professores não devam adotar o método. Muito menos devem de 

considerar que ele não representa uma iniciativa válida de busca de melhoria no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Greengerg, Medlock & Stevens (2011) destacam o grau de satisfação do 

aluno que participa de experiências em salas de aula invertidas e que não mais 

querem retornar ao ambiente tradicional de ensino e aprendizagem, o que é 

reforçado nos estudos de Beesley e Aptrhorp (2010) desenvolvido diretamente 

com alunos envolvidos com a metodologia. O grau de satisfação do aluno é 

confirmado de modo a justificar o otimismo que muitos apresentam com relação 

à metodologia. 

A validade da tentativa de uso da sala de aula invertida pode ser 

confirmada. Alunos satisfeitos quando questionados sobre a experiência 

respondem com um sorriso e afirmam que sentem-se bem em um local no qual 

encontraram a sua turma e pessoas que falam a sua linguagem. 
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 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Diversos pesquisadores foram  citados diretamente no corpo deste 

trabalho. A maioria desenvolve atividades práticas e atuam no planejamento, 

montagem e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos nas salas de aula 

invertidas. Estes pesquisadores estendem as suas análises sobre novos métodos 

de ensino e aprendizagem desenvolvidos para superar o ambiente de sala de 

aula tradicional. As expectativas são grandes e de forma geral são esperadas 

mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem. Eles se recusam 

a aceitar o paradigma de uma sociedade sem escolas (IILICH, 1997). É uma 

visão para alguns apocalíptica e para outros consequência de uma série de erros 

sobre os quais a escola foi exaustivamente alertada. 

A aprendizagem on-line é a que apresenta as expectativas mais presentes 

e numerosas onde a inversão do processo de ensino e aprendizagem está posto 

como o paradigma presente. Todos os pesquisadores concordam que os 

sistemas de ensino se encontram em um grande grau de experimentação e as 

iniciativas contabilizam sucessos e insucessos a serem eliminados nas tentativas 

subsequentes.  

A modificação do futuro ou invenção de um novo futuro para o setor 

educacional passa de forma direta por uma aceitação definitiva da intervenção 

da tecnologia educacional nos processos de ensino e aprendizagem. Este fato 

acontece não somente por imposição do capital. Ele é resultado de exigência da 

própria sociedade. Conhecimentos sobre a tecnologia estão colocados como 

necessários como forma de sobrevivência em uma sociedade altamente 

tecnologizada. 

Mensuração de resultados, desempenho e retorno ao aluno, são os 

parâmetros para determinação do grau de qualidade de todas as iniciativas em 

abordagens do processo de ensino e aprendizagem. As abordagens didáticas e 

pedagógicas irão conter considerações sobre as influências positivas e negativas 
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da tecnologia no processo. Interação homem-computador, estudos cognitivos e 

metacognitivos, avanços da neuropedagogia e influência cada vez maior de 

estudos sociológicos estão relacionados como principais destaques nas linhas de 

pesquisa. Grande parte delas trabalha de forma intensiva com a tecnologia, seja 

ela como instrumento de apoio ou o próprio objeto de estudo. 

O futuro virtual tem uma perspectiva convergente: o desenvolvimento de 

trabalhos em conjunto, entre todos os envolvidos no processo, colocados em 

condições de igualdade. Outra convergência que revela uma preocupação 

constante diz respeito à inserção de propostas humanistas em todas as 

iniciativas. Alguns sociólogos consideram importante incluir a análise deste fato 

sempre que a tecnologia está presente. A alienação parece ter sido varrida da 

face dos ambientes, pelo menos dos acadêmicos. 

 Inversão das salas de aula tradicionais é um dos métodos cujo estudo 

está na ordem do dia na agenda de muitas instituições de ensino superior. Todas 

estão instadas à adaptação dinâmica para atender as transformações do 

mercado de trabalho. A utilização da tecnologia torna possível expor os alunos 

a uma grande variedade de oportunidades de aprendizagem que não pode ser 

ignorado no ambiente da academia. 

A influências das redes sociais no processo de ensino e aprendizagem; a 

emergência dos MOOC – Massive Online Open Courses; a perspectiva da 

educação aberta representam temas frequentes. Eles são tratados de forma 

aberta personalizada de acordo com características individuais. A convergência 

está na suplementação tecnológica embutida nas considerações didáticas e 

pedagógicas. 

O vídeo em múltiplas formas recebe diversas nomenclaturas e assume o 

papel de principal mídia. Junto com as mídias sociais se revela o panorama 

futuro da educação. Algumas iniciativas educacionais tomadas nos dias atuais 

se apoiam completamente nos vídeos e nas redes sociais. As comunidades de 

prática podem definir novas formas de comunicação entre as pessoas. Estamos 
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entrando em um contexto onde tudo se difere fundamentalmente, de forma 

intensiva e extensiva, de tudo o que se viu até hoje em termos de 

relacionamento das pessoas. Fica viável a construção de pequenas comunidades 

de pessoas interessadas para  formar um grupo e montar um curso sobre um 

assunto de interesse comum. O mercado é quem irá certificar e dar o 

reconhecimento social. Esta possibilidade não é bem aceita pelos órgãos 

reguladores da educação em nosso país. Mais cedo ou mais tarde eles terão que 

se curvar frente às exigências da sociedade. 

É possível observar: um novo papel para os professores; novas formas de 

reconhecimento e; aumento da valorização financeira e profissional. São 

expectativas favoráveis para docentes que resolverem abraçar as propostas 

efetivadas nos métodos inovadores.  Aos poucos deverá diminuir a existência de 

ambientes exclusivamente presenciais. Algum tipo de contato online entre as 

pessoas vai estar inserido entre as atividades. 

Parece que o grande desafio será o de trabalhar com as capacidades 

cognitivas dos alunos de forma a que existem níveis de cursos adaptados a 

diversos níveis de educabilidade cognitiva. Não haverá mais uma única medida, 

que seja utilizada para processos de avaliação. De punitivos eles se transformam 

em uma mensuração da evolução do aluno.   

O que deixa muitos educadores mais tranquilos é que parece que os alunos 

estão recuperando o prazer de ir até a sala de aula quando se usa a sala de aula 

invertida. Uma educação mais prazerosa assume definitivamente o lugar da 

educação punitiva e um futuro promissor se desenha com cores mais suaves. 

Parece que o ambiente educacional passa a aceitar o paradigma da 

experimentação controlada. Sem que seja forçada a aceitação do determinismo 

como direcionador. A inserção e retirada de ambientes externos permite avaliar 

de forma mais definida os indicadores tanto os positivos quanto os negativos, 

que influenciam o processo de ensino e aprendizagem. 
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Por muito tempo os consórcios educacionais foram recusados. Não haviam 

justificações . Eles tem sido recomendados no sentido inverso que identifica uma 

febre pela construção conjunta de conhecimento. É preciso evitar o 

mascaramento de resultados. 

De uma forma geral é esperado que as pesquisas na área de novos 

métodos de ensino e aprendizagem não parem nas salas de aula invertidas. 

Estas ainda têm muito o que mudar. As adaptações à evolução tecnológica 

derrubam quase todas as previsões. O que importa no final de contas é a mente 

aberta para que estas inovações sejam submetidas ao senso crítico e avaliadas 

em seus aspectos de criatividade, sem que o fator resistência de mostre 

novamente presente.  
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A obra apresenta a teoria e prática para aquisição dos 

conhecimentos necessários para utilizar a sala de aula 

invertida como uma estratégia educacional voltada para 

conseguir que o aluno atue como elemento ativo nos 

ambientes nos quais ela venha a ser utilizada. 


