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RESUMO 

 

Essa pesquisa se insere na linha de pesquisa de Novas Tecnologias na Educação do 

Programa de Pós-graduação em Educação: currículo da Pontifícia Universidade Católica 

(PUC-SP). Muitas escolas vêm implantando TDIC em suas salas de aula nas últimas 

décadas, porém a formação do professor para a utilização destas ferramentas digitais com o 

intuito de promoção da autonomia de seus alunos não tem acontecido de forma satisfatória. 

Neste sentido que este estudo objetiva identificar as etapas vivenciadas pelo professor ao 

implantar a sala de aula invertida na sua prática pedagógica com o uso de TDIC. Para 

atingir este objetivo, esta pesquisa foi fundamentada em um referencial baseado em alguns 

autores para definição do conceito de autonomia como Paulo Freire e John Dewey. Além 

disso, utilizou-se de Donald Schön para o entendimento sobre o processo de reflexão sobre 

a ação realizada pelos docentes e finalizou-se com José Moran, José Valente, Maria 

Elizabeth Bianconcini e outros para definir metodologias ativas e sala de aula invertida. Para 

realizar a investigação, a trajetória metodológica deste estudo perpassou pela realização de 

quatro encontros quinzenais em formato de sala de aula invertida com cinco professores do 

Ensino Básico do Colégio ECCOS de São José dos Campos (SP), onde discutiram os textos 

de apoio previamente trabalhados em casa, socializavam a prática aplicada na semana 

anterior e construíam novo plano de aula no modelo de sala de aula invertida. Desta forma, 

os relatos e o material produzidos pelos docentes ilustraram o caminho que percorreram no 

processo reflexivo para configurar sua prática no modelo de sala de aula invertida, 

colocando o aluno como sujeito do processo de ensino e aprendizagem. Concluiu-se com 

esta dissertação que a partir da implantação de metodologias ativas, o professor busca 

reelaborar sua função no processo de ensino e aprendizagem, entendo o papel de 

protagonismo do aluno e abrindo espaço para a construção da autonomia. 

 

Palavras-chave: Currículo, Tecnologias na educação, Sala de aula invertida, Reflexão 

sobre a ação 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is part of the research line of New Technologies in Education of the 

Postgraduate Program in Education: curriculum of the Pontifical Catholic University (PUC-

SP). Many schools have been implementing TDIC in their classrooms in the last decades, 

but the teacher training for the use of these digital tools in order to promote the autonomy of 

their students has not happened in a satisfactory way. In this sense, this study aims to 

identify the stages experienced by the teacher when implementing the flipped classroom in 

his pedagogical practice with the use of TDIC. To achieve this goal, this research was based 

on a reference in some authors to define the concept of autonomy as Paulo Freire and John 

Dewey. In addition, Donald Schön was used to understand the process of reflection on the 

action carried out by the teachers and concluded with José Moran, José Valente, Maria 

Elizabeth Bianconcini and others to define active methodologies and the flipped classroom. 

To carry out the research, the methodological trajectory of this study was followed by four 

biweekly meetings in a flipped classroom format with five teachers from the Basic Education 

of the ECCOS College of São José dos Campos (SP), where they discussed the previously 

worked support texts at home, socialized their practice applied the previous week and 

constructed a new lesson plan in the flipped classroom model. In this way, the reports and 

material produced by the teachers illustrated the path they have taken in the reflexive 

process to configure their practice in the flipped classroom model, placing the student as the 

subject of the teaching and learning process. The conclusion of this dissertation was that 

from the implantation of active methodologies, the teachers seek to re-elaborate their role in 

the teaching and learning process, understand the protagonism of the student and opening 

space for the construction of autonomy. 

 

Keywords: Curriculum, Flipped classroom; Reflection on action, Autonomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trajetória do pesquisador 

Desde minha adolescência gostava de estudar em grupo ensinando os demais ao 

invés de estudar sozinho. Ensinar e ver o sucesso no aprendizado dos outros é algo que me 

motiva até os dias de hoje. 

 Após a conclusão do Ensino Médio no ano de 2003, comecei a cursar graduação em 

Publicidade e Propaganda na Faculdade Cásper Líbero, São Paulo. Minha opção por esse 

curso foi por admirar o trabalho criativo dos produtores de comerciais de televisão e revista. 

Como tinha facilidade com comunicação interpessoal e gostava de desafiar minha 

criatividade em trabalhos escolares, sempre buscando alternativas e formas diferentes de 

apresentar o mesmo tema, optei por seguir uma carreira na qual pudesse colocar em prática 

minha criatividade e minha habilidade de comunicação. 

 Ao longo do curso, porém, a área criativa foi deixada em segundo plano, pois me 

interessei por duas disciplinas: Ciências Políticas e Planejamento. A primeira me chamou a 

atenção por possibilitar uma discussão mais aprofundada dos problemas sociais e políticos 

de nossa sociedade. Desde a infância mantenho uma inquietude quanto “as coisas como 

são”, criticando e buscando entender o motivo do mundo ser do jeito que é. Ciências 

Políticas me possibilitou um maior entendimento das macroestruturas de poder, me levando 

a reflexões sobre como encontrar caminhos para a transformação da sociedade. Já, 

Planejamento, mesmo sendo específico quanto a campanhas publicitárias, me chamou a 

atenção por ser uma matéria processual, na qual poderia construir um projeto do início ao 

fim, analisando todas as etapas e verificando possíveis falhas ao longo do processo. Este 

tipo de trabalho me interessa até os dias de hoje: poder identificar um problema, pensar 

numa possível solução, planejar o caminho de mudança e implementá-la, fase a fase. 

 Durante o curso de Publicidade e Propaganda comecei a me questionar se 

realmente era essa profissão que pretendia seguir. Sentia a necessidade de trabalhar em 

algo que pudesse impactar positivamente a vida de outras pessoas, que pudesse ajudar de 

alguma forma a transformar a vida dessas pessoas e, de forma indireta, a transformar a 

sociedade. Não conseguia enxergar isso na profissão que escolhera. 

 Meus questionamentos acerca da carreira de publicitário aumentaram após trabalhar 

em algumas empresas e, principalmente, quando me estabilizei na Embraer (de 2007 a 

2011), indústria aeronáutica. Nesta empresa, trabalhei por quatro anos na área de marketing 

digital, construí uma carreira promissora e com um bom salário, porém, a cada ano o 

trabalho que realizava e as perspectivas de futuro profissional não me possibilitavam 

encontrar um meio de afetar positivamente as pessoas. Percebi que meu trabalho tinha 
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apenas um propósito que era o de gerar lucro para uma companhia e, definitivamente, não 

era isso que buscava. 

 Em 2008, decidi que era hora de planejar minha mudança de carreira. Apesar de não 

ter muita noção de qual caminho seguir, busquei refletir ao máximo sobre as minhas 

habilidades e o que me atraía desde a infância. A preocupação com questões sociais e a 

busca por tentar transformar a sociedade e a realidade dos mais necessitados me 

aproximou do curso de História que decidi começar. Prestei novamente o vestibular e fui 

aprovado, dando início no ano seguinte a um novo curso e a uma nova profissão: professor 

de História. 

 No último ano do curso, após fazer um extenso planejamento financeiro, decidi me 

desligar da Embraer e me dedicar exclusivamente a nova carreira de professor. Comecei 

atuando como estagiário na Prefeitura Municipal de Taubaté (2011). Trabalhava como 

instrutor de informática em uma escola da periferia daquela cidade. Foi um ano de muito 

aprendizado, experiências novas e provações. Meu salário foi reduzido a um quinto e a 

estrutura de apoio ao meu trabalho que tinha na antiga empresa desapareceu. Tudo parecia 

precário, instável e o futuro incerto, mas me sentia realizado ao final de cada dia e cada 

semana de aula. Percebi que conseguia cativar os alunos e que, por algum motivo, eles se 

identificavam comigo. 

 Formado na segunda faculdade, agora em História pela Universidade de Taubaté, no 

ano seguinte passei em um processo seletivo temporário para atuar como professor de 

História em um bairro distante no sul do município de São Sebastião. O local, além de 

distante, era praticamente desabitado, com uma população muito carente e sem 

perspectivas de trabalho ou crescimento profissional, o que tornava o trabalho de “inspirar 

os alunos” em algo mais desafiador. Muitos alunos eram descendentes de retirantes 

nordestinos e tinham como objetivo trabalhar com os pais após o Ensino Médio. Como 

lecionava meio período, tinha tempo (mas sem recursos) para tentar inovar em minhas 

aulas. Na busca por diminuir a influência do método tradicional que vivenciei como aluno e 

como universitário do curso de licenciatura, planejei um trabalho com projetos com os 

alunos do 9º ano. Para tanto, fui buscar bibliografia sobre pedagogia de projetos em sala de 

aula e também experiências semelhantes. Neste momento, comecei a ter gosto pela 

pesquisa na área de Educação, conhecendo um universo de reflexões e metodologias que 

ainda não conhecia. Este trabalho foi finalista do prêmio Educador Nota 10, da Fundação 

Victor Civita no ano de 2012. 

 Em 2013, minha carreira como professor começou a se solidificar, pois fui aprovado 

no concurso público para professor de História do município de Taubaté, além de ingressar, 

também, como professor de História no colégio onde estudei toda a minha vida: Instituto 
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São José, em São José dos Campos, da rede salesiana de escolas. Apesar de cumprir uma 

carga de 43 aulas semanais em duas cidades diferentes, o entusiasmo pela profissão me 

levou a começar o mestrado em História na UNICAMP. Identifiquei que minha formação 

estava defasada e precisava de aprofundamento teórico para ter um olhar diferenciado e 

reflexivo sobre o meu tema de estudo. Apesar de concluir os créditos do curso e estar com o 

cronograma de pesquisa em dia, o curso optou para que eu apenas cursasse o mestrado e 

não trabalhasse, no entendimento de que o tempo despendido ao trabalho poderia 

prejudicar a qualidade de minha pesquisa. Com essa posição, fui obrigado a sair do curso. 

 Esta saída me fez tomar uma decisão que há muito sabia que teria que tomar: 

escolher entre ser um estudioso da História ou da Educação, minhas duas paixões. Decidi 

que era hora de estudar sobre a educação pública brasileira de forma autônoma para poder 

construir um projeto de pesquisa na área. Comprei alguns livros que me ajudaram a mudar 

alguns paradigmas sobre o tema e me aproximaram das questões mais prementes à 

educação pública. 

 Neste caminho, a forma como ministrava minhas aulas me incomodava. Muitas 

vezes caía no método tradicional que tanto criticava, tornando as aulas em algo enfadonho e 

as avaliações em testes para simples verificação de assimilação de conteúdo. Foi neste 

momento que comecei a buscar cursos de qualificação de curta duração e também a ler 

blogs e sites sobre inovação na área de educação. Esta busca me fez encontrar a Fundação 

Lemann1 que estava iniciando um grupo de professores para testar e implementar o ensino 

híbrido no Brasil em 2014.  

 Não conhecia nada sobre o tema, mas me interessava por poder colocar em prática 

algo que poderia ser diferente das tradicionais aulas explicativas, além de envolver 

tecnologia, sobre o que tenho facilidade e curiosidade. Dentre mais de 1300 inscritos, fui 

selecionado juntamente com 16 professores para fazer parte de um grupo de 

experimentação sobre ensino híbrido.  Em abril de 2014, tivemos um workshop inicial com 

os fundadores do “Clayton Christensen Institute”, que tem provido a implantação deste 

modelo de ensino nos Estados Unidos. Deste workshop saímos com a missão de estudar e 

colocar em prática o ensino híbrido e participar de 16 desafios propostos pela Fundação 

Lemann. Todo o projeto durou 7 meses e incluiu reflexões teóricas, planejamento de aulas 

no método, aplicação das atividades-desafio e reuniões virtuais e presenciais para 

discussão dos resultados. 

 O projeto resultou em dois produtos principais: um curso e um livro.  Foi criado um 

curso online para disseminar o ensino híbrido para professores em todo o Brasil. O curso foi 

                                                           
1 Fundação Lemann é uma organização sem fins lucrativos fundada pelo empresário Jorge Paulo 
Lemann e tem como objetivo promover a melhoria da educação básica do país, além de possibilitar 
que jovens estudem no exterior em áreas estratégicas para o crescimento do Brasil. 
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montado baseado em nossas reflexões e práticas, sendo dividido em 8 módulos, com 

certificação ao final. No segundo semestre de 2015, fui tutor de uma turma de 53 alunos 

deste curso, incluindo professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, 

formadores de professores e editores de material didático. O segundo produto  foi a 

publicação de um livro2 no qual sou autor do capítulo “Espaços de aprendizagem”. O livro é 

fruto das reflexões teóricas dos participantes e práticas, compondo um material para quem 

estuda o modelo de ensino em questão e para o professor que pretende aplicá-lo. 

 O projeto, o curso online e o livro me instigaram a buscar uma nova etapa em minha 

caminhada na área da educação. Identifiquei que era necessário um aprofundamento 

acadêmico para poder discutir temas caros à educação com um olhar mais apurado. Muitas 

vezes entendia que minha argumentação na área acabava em generalizações que, muitas 

vezes, não contribuíam muito ao debate. A partir desse momento utilizei minha experiência 

recente com o ensino híbrido para construir um projeto de pesquisa. Escolhi a PUC-SP para 

apresentar meu projeto por ser uma universidade com tradição na área de pesquisa em 

educação, com corpo docente renomado e grandes trabalhos realizados e reconhecidos, 

além de seguir a linha de Paulo Freire, educador que me estimulou a refletir mais sobre o 

tema, ao ler sua obra.  

A temática “ensino híbrido”, mesmo em escolas que “mantêm o modelo curricular 

predominante – disciplinar – mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com 

metodologias ativas como o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar” (MORAN, 

2015), é bastante abrangente e há muitos pontos a serem discutidos. A princípio, a 

possibilidade de desenvolver a autonomia do aluno, tema em foco no processo de 

aprendizagem contemporâneo, a meu ver, foi que me instigou a pesquisar o método. Desta 

forma, busquei compreender a relação entre a prática do ensino híbrido, em especial da sala 

de aula invertida, e a autonomia dos alunos.  

Ao aprofundar os estudos, entretanto, passei a entender que a formação de 

professores é fundamental no processo de mediação pedagógica nas metodologias ativas e, 

em especial, no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação para a 

construção de autonomia nos alunos. Desta forma, o projeto de pesquisa voltou seu olhar à 

formação de professores no uso de ensino híbrido, a partir da sala de aula invertida. 

Nos últimos anos, continuei lecionando além de poder atuar como orientador 

educacional. Recentemente, assumi a coordenação pedagógica de um colégio recém-

inaugurado em minha cidade, experiências que vêm contribuindo para meu aprendizado. 

 

                                                           
2 BACICH, Lilian; TANZI, Adolfo; TREVISAN, Fernando. “Ensino Híbrido: personalização e tecnologia 

na educação”. Porto Alegre: Penso, 2015. 
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Levantamento bibliográfico 

 Um breve levantamento bibliográfico de pesquisas acadêmica realizadas no âmbito 

dos programas de pós-graduação stricto sensu, encontradas nos bancos de teses e 

dissertações da CAPES e PUC-SP, nos permite identificar que a formação de professores 

voltada ao ensino híbrido ou à sala de aula invertida é um vasto campo ainda pouco 

explorado nos estudos acadêmicos. 

 Os bancos pesquisados apresentam ao todo 2.371 pesquisas relacionadas à 

formação de professores com tecnologias de informação e comunicação, produzidas entre 

2009 e 2016. Os trabalhos foram localizados com base na busca por títulos e palavras-

chave, para os bancos da CAPES e da PUC-SP. Os descritores utilizados na pesquisa 

foram uma combinação das palavras “formação de professores”, “TDIC”, “TIC” e “sala de 

aula invertida” com palavras relacionadas às tecnologias. 

 Apesar de encontrar 2.371 pesquisas, dentre os trabalhos localizados, grande parte 

trata sobre ferramentas educacionais digitais ou sobre cursos de EAD, que não é o recorte 

desta pesquisa. Apenas 39 tratam exatamente sobre formação de professores para o ensino 

híbrido ou para a sala de aula invertida com foco na análise sobre o processo reflexivo do 

docente. Essas pesquisas foram destacadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Pesquisas acadêmicas sobre formação de professores para o ensino híbrido 

# Autor Título 
Instituição de 

ensino 
Ano Grau 

1 
TORRES, Aline 

Lima. 

Tecnologias da informação e 

comunicação na formação e atuação 

do professor de educação física. 

Universidade 

Estadual do 

Ceará 

2015 Mestrado 

2 

CRUZ, 

Sayonara 

Ribeiro 

Marcelino. 

O uso do computador nas aulas de 

história: contribuições e desafios. 

Universidade 

Federal de 

Lavras 

2013 Mestrado 

3 

SOUZA, 

Emmanuela 

Vitorino 

Carvalho 

Linguagem dialógica na formação de 

professores para práxis: um estudo de 

caso de EAD. 

Universidade 

Federal de 

Lavras 

2013 Mestrado 

4 
PINHEIRO, 

Joserlene Lima 

Formação continuada online de 

professores de matemática para o 

trabalho com adição e subtração. 

Universidade 

Estadual do 

Ceará 

2014 Mestrado  
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5 

VILAS BOAS, 

Valéria de 

Alvarenga 

Pimenta 

A professora e o uso do computador 

na alfabetização. 

Universidade 

Federal da 

Lavras 

2014 Mestrado  

6 
TENÓRIO, 

Rafel Gomes 

Delineamentos de um curso para 

professores em formação sobre as 

TDIC como ferramentas para o ensino 

de língua estrangeira. 

Universidade 

Federal de 

Lavras 

2014 Mestrado 

7 
OLIVEIRA, 

Alberto Lima de 

Aprendizagem colaborativa em 

ambiente virtual de aprendizagem: a 

pesquisa do professor da educação 

básica. 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

2015 Mestrado  

8 
COSTA, Aline 

Tavares 

Interação professor-aluno em ambiente 

virtual de aprendizagem: uma análise 

da linguagem em cursos B-Learning. 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

2016 Mestrado 

9 

RODRIGUES, 

Ligia Michele 

Alves 

Proinfo e formação continuada de 

professores da rede pública  municipal 

de Campina Grande-PB. 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

2014 Mestrado 

10 

SILVA, 

Wellington de 

Brito 

Letramento digital e prática docente: 

um estudo de caso do tipo etnográfico 

numa escola pública. 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

2014 Mestrado 

11 

GURJAO, Elis 

Teresinha 

Basilio 

Formação de professores em 

tecnologias digitais: contribuições para 

a prática pedagógica. 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

2014  Mestrado  

12 
SERRA, Glades 

Miquelina Debei 

Estudo de caso referente a uma 

formação continuada de docentes para 

uso de TIC no ensino de ciências da 

natureza. 

Universidade 

de São Paulo 
2013 Doutorado 

13 

COSTA, 

Karoliny 

Bárbara Bichara 

Menezes da 

O trabalho docente e as tecnologias no 

Programa Ginásio Experimental 

Carioca. 

Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

2015 Mestrado 

14 BEZERRA, 

Gisele Cristiane 

Formação continuada docente na 

escola para o uso pedagógico de 

Universidade 

do Estado do 

2015 Mestrado 
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Pinto Moreira tecnologias digitais: vozes dos 

professores. 

Pará 

15 
MENDES, 

Pablo Eugênio 

Tecnologia, expressão e significado 

nas práticas educativas e nas 

construções de conhecimentos de 

professores do ensino médio. 

Centro 

Universitário La 

Salle 

2013 Mestrado 

16 
ALVES, Rozane 

da Silveira 

Práticas dos professores universitários 

na UFPEL: utilização das TIC no 

ensino. 

Universidade 

Federal de 

Pelotas 

2014 Doutorado 

17 

PONTES, 

Evellyn Ladya 

Franco 

Cultura digital na formação inicial de 

pedagogos. 
PUC-SP 2016 Mestrado 

18 

SANTOS, 

Jussara Gabriel 

dos 

Desenvolvimento profissional docente 

para as tecnologias de informação e 

comunicação. 

Universidade 

Federal do 

Triângulo 

Mineiro 

2016 Mestrado 

19  

LOPES, 

Rosemara 

Perpétua 

Concepções e práticas declaradas de 

ensino e aprendizagem com TDIC em 

cursos de licenciatura de matemática. 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

2014 Doutorado 

20 

AGUIAR, 

Natalia Jimena 

da Silva 

Discurso docente sobre a inserção das 

tecnologias digitais no cotidiano 

escolar: professores tecendo sentidos. 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

2013 Mestrado 

21 

FERREIRA, 

Kenia 

Amazonita 

Souza 

Tecnologias da informação e 

comunicação no trabalho docente em 

uma escola da rede pública estadual 

paulista do município de Piracicaba. 

Universidade 

Metodista de 

Piracicaba 

2015 Mestrado  

22 

GONÇALES, 

Rosefran 

Adriano 

O uso pedagógico das tecnologias da 

informação e comunicação na 

formação de professores: uma 

experiência na licenciatura em 

matemática. 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

2015 Doutorado 

23 

BORDINI, 

Rogério 

Augusto 

Formação de Professores e Tecnologia 

Digital: Um Estudo Sobre a Utilização 

do Jogo Musikinésia na Educação 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

2016 Mestrado 
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Musical. 

24 
LANZARINI, 

Joice Nunes 

Educação, tecnologias e narrativas 

pibidianas: a incorporação das TIC nas 

experiências de professores em 

formação. 

Universidade 

de Santa Cruz 

do Sul 

2015 Mestrado 

25 
SILVA, Judith 

Ferreira. 

Formação de professores para o uso 

das tecnologias digitais de informação 

e comunicação nos cursos de 

pedagogia em Campo Grande - MS: 

marginalização ou inclusão. 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

do Sul 

2016 Mestrado 

26 
TELLES, Edna 

de Oliveira 

Inovação de práticas, mudança 

educativa e o uso de computadores 

portáteis na escola pública: a visão dos 

professores. 

Universidade 

de São Paulo 
2016 Doutorado 

27 

JOAQUIM, 

Bruno dos 

Santos 

As TDIC na Educação de Jovens e 

Adultos: estudo de caso na formação 

continuada em serviço de professores 

da EJA para o uso educacional das 

tecnologias digitais da informação e 

comunicação. 

Universidade 

Federal de São 

Paulo 

2016 Mestrado  

28 
SALGADO, 

Ronaldo Fidalgo 

TICS em sala de aula: mediação para 

novas práticas de ensino e 

aprendizagem. 

Universidade 

Católica de 

Santos 

2016 Mestrado 

29  

MARQUES, 

Fabricio 

Rodrigo 

Formação inicial para uso de TDIC em 

educação: análise da experiência do 

curso de Pedagogia da PUC-SP. 

PUC-SP 2016 Mestrado 

30 

SILVA, Selma 

Colonna de 

Oliveira 

Formação inicial de professores e as 

Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação: busca de padrões 

orientadores. 

PUC-SP 2014 Mestrado   

31 

PASINATO, 

Nara Maria 

Bernardes 

Integração das TDIC na formação de 

professores em Cingapura: entre 

intenções, ações e concepções. 

PUC-SP 2017 Doutorado 

32 
GERARDI, A importância da formação do 

PUC-SP 2010 Mestrado 
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Viviane de 

Oliveira Souza 

professor para o sucesso da 

implantação das TIC`s na educação. 

33 
FERNANDES, 

Clarice Silva 

Uso de recursos da internet para o 

ensino de matemática: WebQuest - 

uma experiência com professores do 

ensino médio. 

PUC-SP 2008 Mestrado  

34 

ARRUDA, 

Heloisa Paes da 

Barros 

Planejamento de aula e o uso de 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação: percepção de docentes 

do Ensino Médio. 

PUC-SP 2012 Doutorado 

35  
FARIAS, Fábio 

Douglas 

Uso de softwares educativos para o 

ensino de Matemática: contribuições 

de um processo de formação de 

professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

PUC-SP 2015 Mestrado 

 

 Importante notar que, dentro deste quadro, 19 dessas pesquisas tratam da formação 

no Ensino Superior, nos cursos de Licenciatura e Pedagogia, enquanto 16 delas referem-se 

à formação continuada do professor do Ensino Básico. Ressalta-se que todas elas têm 

como objetivo a análise da reflexão docente na formação com o uso de tecnologias digitais 

de informação e comunicação. 

 Conclui-se, a partir da análise da produção acadêmica sobre o assunto, a 

necessidade de novas pesquisas que abordem o tema sob a ótica do professor em sala de 

aula, durante uma formação continuada para verificação de como acontece o processo de 

reflexão sobre a ação desse docente já inserido no contexto escolar e com o processo de 

ensino em andamento. 

 

Apresentação  

 

Muitas vezes, a partir da possibilidade de utilizar as TDIC (Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação) em sala de aula, os docentes têm a possibilidade de produzir 

reflexões sobre sua prática didática e a repensar seu papel nesta nova configuração no 

processo de ensino e de aprendizagem. Não se trata apenas de introduzir ferramentas 

tecnológicas em sua aula, mas de repensar seu método de ensino com foco em garantir um 

aprendizado mais personalizado e um desenvolvimento da autonomia no aluno, por meio do 

uso dessas ferramentas. 
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 A partir de uma vivência de tutoria de um curso online sobre aplicação de ensino 

híbrido3 foi perceptível que, neste momento de reflexão dos professores, existem algumas 

lacunas a serem preenchidas. Muitos deles apresentam dificuldade em elaborar um plano 

de aula e estabelecer diferenças entre o objetivo, as estratégias e a forma de avaliação. 

Outros mantinham um modelo padrão de plano de aula, sem realizar a reflexão e a 

adequação necessárias quando defrontados com a inserção de TDIC em suas aulas. Por 

meio da orientação realizada, identificou-se que havia lacunas na formação desses 

professores para a realização da atividade de maneira a atingir o objetivo do curso, o que 

dificultou a apropriação do ensino híbrido por parte dos professores. 

 A partir desta indicação, percebeu-se a necessidade de observar, analisar e entender 

os motivos que levam o professor a não se apropriar de maneira efetiva do uso de TDIC, 

mesmo muitas delas fazendo parte de sua vida pessoal, além da forma como se dá o 

processo de reflexão deste docente ao repensar sua prática didática quando defrontado com 

a necessidade de utilizá-las em sua aula. 

 Como acontece esse processo do docente em refletir sobre sua prática ao aplicar 

uma ferramenta tecnológica, sendo que em muitos casos, estas ferramentas demandam 

uma remodelação da prática? Mesmo percebendo que, com o uso dessas ferramentas, 

podem dinamizar o processo de ensino, tornando-o mais personalizado e podem 

desenvolver maior autonomia em seus alunos, por qual(is) motivo(s) os docentes não 

realizam uma mudança profunda em sua prática didática? O receio para tal mudança seria 

oriundo da precária formação inicial promovida pelos cursos de graduação, ou teriam outros 

fatores dentro do espaço escolar que o impediriam de tal ato? E como romper este ciclo de 

apropriação das TDIC realizando uma reflexão para a mudança das práticas didáticas? 

Esta pesquisa integra o debate sobre o papel da escola no desenvolvimento da 

autonomia dos alunos; debate que já ocorre desde o início da escola moderna durante o 

século XVIII e ganha força no século XX, principalmente a partir das reflexões de John 

Dewey, com os pioneiros da escola nova no Brasil e, posteriormente, com Paulo Freire. 

 Incomodado com a massificação do processo de ensino e de aprendizagem, John 

Dewey (1959) propôs um modelo de escola democrática, onde os sujeitos ali atuantes se 

relacionem de maneira integracionista e não de forma hierarquizada como no modelo 

tradicional. Para este autor, o homem é um ser social por natureza e, por isso, busca 

constantemente a relação com outros membros de sua comunidade, até como uma forma 

de auto-renovação. Este processo de relacionamento acontece por excelência por meio da 

comunicação que, por sua vez, só acontece quando há uma relação ativa entre os membros 

                                                           
3 Curso online de ensino híbrido promovido pela Fundação Lemann e Instituto Península no qual fui 

tutor de uma turma de 59 professores de várias regiões do país de setembro a novembro de 2015. 
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que se comunicam. Não há comunicação, em um sentido dialético platônico, sem a 

interação ativa de ambas as partes. É neste ponto crucial para o ser humano em que, para 

Dewey (1959) a educação se faz presente, pois ela é a responsável principal por ensinar a 

se comunicar. Se, cabe à educação esta função, nada mais lógico que ela precise ser 

fundamentada em um processo onde ambos os participantes sejam sujeitos ativos e que a 

relação entre eles seja de cooperação e não de submissão de um pelo outro. 

 Partindo deste pressuposto, entende-se que para a educação desenvolver seu papel 

primordial de promover o ensino do ato de comunicar-se é necessário que ela promova em 

primeira instância a autonomia nos alunos. Enquanto autônomos, os alunos passam a ser 

sujeitos do seu aprendizado, dialogando com seus professores que, por sua vez, passam a 

direcionar seus esforços para a orientação do processo de aprendizagem, deixando de atuar 

como mestres detentores do conhecimento universal. 

 A tecnologia, ou mais especificamente a TDIC, possui papel importante na 

construção de uma educação autônoma e personalizada, pois ela facilita a dinâmica do 

trabalho do professor desde a seleção de atividades que possibilitem um aprendizado 

personalizado do aluno até a avaliação contínua neste processo. A tecnologia, quando bem 

empregada, contribui não só para a dinâmica cotidiana do professor, mas promove uma 

educação mais democrática, inclusiva e possibilita ao aluno uma maior autonomia sobre seu 

aprendizado, como afirma José Moran (2000, p. 36): 

 
A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 
linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de 
expressão e as possíveis manipulações. E é importante educar para usos 
democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que 
facilitam a evolução dos indivíduos. 
 

 Quando se aborda o impacto que o uso bem definido da TDIC em sala de aula 

ocasiona, a questão da autonomia acaba sendo aprofundada e entendida sob uma 

perspectiva mais atual. No fundo, o tema se torna mais praticável, facilitando a 

compreensão por parte dos docentes de como promover o desenvolvimento da autonomia 

em seus alunos. 

 Para essa aplicação, existem várias formas de introduzir ferramentas tecnológicas 

com o intuito de eliminar o ensino massificado. Dentre elas, para esta pesquisa, foi 

escolhido o ensino híbrido (ou blended learning) e uma de suas formas de aplicação que é a 

sala de aula invertida. É importante ressaltar que essas práticas não são novas, mas 

readaptações de antigas metodologias, porém com a introdução de TDIC que potencializam 

a personalização e autonomia no aprendizado do aluno, como afirma Prensky (2010, p. 

211): “(...) o papel da tecnologia – e seu único papel – deveria ser o de apoiar os alunos no 

processo de ensinarem a si mesmos (obviamente com a orientação de seus professores).” 
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 Isto posto, verifica-se que o trabalho do docente de repensar sua prática para 

implementação de TDIC com o intuito de promover autonomia em seus alunos é o ponto 

chave desta “quebra de paradigmas” na educação tradicional. De um período inicial de 

resistência ao uso dessas ferramentas tecnológicas de informação e comunicação em sala 

de aula por parte dos docentes passamos para uma ampla inserção das mesmas no 

cotidiano escolar. Porém, percebe-se que ainda falta um passo importante a ser dado por 

este docente para utilizar de maneira efetiva a TDIC na transformação de sua prática e na 

forma como o aluno poderá ser sujeito neste processo. Para Donald Schön (2000, p. 32), 

quando aprendemos a fazer algo, em um primeiro momento, realizamos a tarefa sem pensar 

muito a respeito, somos aptos a nos impulsionar espontaneamente à realização das tarefas, 

sem muito o trabalho de refletir sobre ela. 

 Esse é o ponto importante desta pesquisa: entender qual o caminho que o professor 

percorre para aplicar as ferramentas tecnológicas no sentido de promover a autonomia no 

aluno. O entendimento desse ponto é crucial para o avanço do trabalho de transformação de 

uma educação centrada no professor para uma educação centrada na dialética entre 

professor e aluno, tendo os dois personagens como sujeito da ação educadora. Há a 

oportunidade de alcançar esta mudança por meio da popularização e inserção da TDIC na 

sala de aula, mas ainda é necessário entender o percurso do docente para que tal inserção 

seja voltada para a mudança da prática e não para a mera reprodução do mesmo modelo de 

educação que vigora há mais de um século. 

A formação do professor para utilizar TDIC em sua prática pedagógica pode vir 

acompanhada de uma abordagem que o estimule a refletir sobre sua atuação em sala de 

aula, uma vez que essas tecnologias possuem lógicas de uso diferentes das dos materiais 

didáticos convencionais.  

A prática de refletir sobre a ação, ou mesmo a reflexão-na-ação (SCHÖN, 2000) 

possibilita ao docente constante adaptação do seu trabalho às necessidades de seus 

alunos, ampliando seu espectro de práticas, mas também é quando “a teoria ganha outro 

significado, pois ao mesmo tempo em que elucida os questionamentos sobre as práticas 

desperta para outras maneiras de interpretá-las e compreendê-las” (PRADO; SILVA, 2009, 

p. 65). 

Este processo também ocorre quando o professor passa a refletir sobre sua prática 

com a introdução de TDIC. Em um primeiro momento, ao ser apresentado às TDIC, o 

docente passa a refletir sobre como se dará sua ação em sala de aula com o uso desses 

artefatos tecnológico-digitais. Mas é também a partir dessa reflexão da práxis que ele passa 

a elaborar questionamentos que vão a fundo no campo teórico, pois “nessa interação que a 

análise dos fatos pode suscitar dúvidas, questionamentos, incitando o educador a buscar 
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novas compreensões e relações, bem como diferentes formas de pensar, de agir e de 

equacionar problemas” (PRADO; SILVA, 2009, p. 66). 

As TDIC contribuem para a possibilidade de reflexão sobre sua ação como docente e 

sobre sua relação com os alunos, possibilitando oportunidades de ressignificação da prática 

e do seu papel como docente no processo de ensino, além de papel do aluno no processo 

de aprendizagem. 

As tecnologias, principalmente a digital, propiciam um contínuo fluxo de 

transformações tanto da realidade onde estão inseridas, quanto das próprias tecnologias ao 

se defrontar com a realidade e que criam “novas formas e canais de comunicação, 

moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (CASTELLS, 1999, p. 22). 

 Dentro dessa seara, a pesquisa TIC Educação 2015, promovida pelo CGI (Comitê 

Gestor de Internet no Brasil), aponta que 99% das escolas públicas e privadas de área 

urbana brasileira possuem computadores. Em relação aos docentes, o gráfico abaixo ilustra 

os equipamentos que os professores possuem para acesso às ferramentas digitais: 

 

Gráfico 1: Tipos de equipamentos para uso de TDIC pelos docentes. 

 

Fonte: TIC Educação 2015 

 

 O computador portátil já supera o uso em computadores de mesa, talvez por conta 

dos programas governamentais que forneceram notebooks e tablets aos docentes da rede 

pública do país. Isso possibilita maior mobilidade do trabalho docente, inclusive abrindo a 

possibilidade de levar seu equipamento para a sala de aula e trabalhar com os alunos.  

Destes que utilizam computadores e outros recursos digitais, o gráfico seguinte desenha o 

perfil de uso para objetivos profissionais: 

 

 



28 
 

Gráfico 2: Perfil de uso de TDIC pelos docentes. 

Fonte: TIC Educação 2015 

 

 Outro dado importante para conhecer a realidade dos docentes brasileiros quanto ao 

uso de TDIC é que 98% dos docentes acessaram a internet nos últimos três meses4, além 

da informação sobre os objetivos de uso da internet tanto para vida pessoal quanto para o 

trabalho em sala de aula: 

 

Gráfico 3: Perfil de uso de internet pelos docentes. 

 

 Fonte: TIC Educação 2015 

 

A pesquisa também traz informações sobre o perfil de uso de TDIC pelos alunos: 

 

                                                           
4 Considera-se usuário aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a 

entrevista.  
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Gráfico 4: Tipos de equipamentos para uso de TDIC pelos alunos. 

 

Fonte: TIC Educação 2015 

 

Desses alunos, 96% dos alunos já acessaram, sendo que os objetivos de uso para 

fins educacionais variam entre as diversas ferramentas, conforme ilustra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 5: Perfil de uso de internet pelos alunos. 

 

Fonte: TIC Educação 2015 
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O mais relevante para esta pesquisa é a forma como os professores utilizam as 

TDIC no contexto educacional, seja no planejamento da aula ou na própria aplicação em 

sala. Neste quesito, os usos pedagógicos de computadores e internet mais comuns pelos 

professores foram: 

- Pediu para que os alunos realizassem trabalhos sobre temas específicos: 

59% 

- Solicitou trabalhos em grupos para os alunos: 54% 

- Deu aulas expositivas: 52% 

- Solicitou a realização de exercícios: 50% 

- Tirou dúvidas de alguns alunos individualmente: 45% 

- Promoveu debates ou apresentações com os alunos: 43% 

- Realizou interpretação de textos com os alunos: 42% 

- Fez pesquisa em livros e revistas com os alunos: 42% 

- Solicitou que os alunos produzissem textos, desenhos e maquetes: 39% 

- Trabalhou com jogos educativos com alunos: 31% 

- Elaborou planilhas e gráficos com os alunos: 22% 

Os dados acima propiciam algumas reflexões sobre o perfil da relação dos docentes 

com as TDIC. Os quatro primeiros itens da lista estão mais voltados ao modelo de aula 

expositiva (pesquisa e exposição de conteúdos) e treino por meio de exercícios. Assim, são 

mais usuais em ensino tradicional e pouco voltados ao uso das TDIC para propiciar o 

desenvolvimento da autonomia no aprendizado pelos alunos. Destaca-se nesta lista que um 

terço dos professores já trabalha com jogos educativos e utiliza das ferramentas digitais 

para que os alunos possam produzir material de estudo como textos, desenhos, maquetes e 

gráficos indicando a possibilidade mais autoral de uso das TDIC. 

Outro dado que vale destacar da pesquisa TIC Educação 2015 é que 39% dos 

professores diz utilizar a internet pelo telefone celular com os alunos durante suas aulas e 

15% também utiliza a internet, mas em outros aparelhos, ou seja, mais da metade dos 

docentes pesquisados trabalha com a internet em sala de aula. 

Com base nos dados levantados pela pesquisa TIC Educação 2015 pode-se 

observar que os professores e alunos possuem contato com recursos digitais em atividades 

diversas, sendo que o uso de internet para fins educacionais tem espaço em suas práticas. 

Pelos dados obtidos na TIC Educação 2015, pode-se inferir que grande parte utiliza 

a internet e os computadores disponíveis como ferramentas de pesquisas individuais ou 

coletivas, ou mesmo como instrumentos de apresentação e exposição de informações, ou 

seja, as TDIC são utilizadas pela maioria desses professores como complementos à prática 
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educativa e não como parte integrante do planejamento da aula. Um exemplo disso é a, 

ainda, baixa utilização de softwares educacionais e jogos (31%) e planilhas eletrônicas 

(22%), em contrapartida à larga utilização de buscadores para pesquisas (59%) e o uso de 

recursos tecnológicos para exposição de aula (52%). 

Pasinato e Vosgerau (2011) realizaram pesquisas sobre a apropriação da tecnologia 

da informação e comunicação e, a partir dos dados coletados, propuseram seis níveis de 

apropriação, interação e recursos utilizados por professores, alunos e gestores, da não 

utilização, familiarização, conscientização, implementação, integração e evolução.   

 Seguindo a classificação organizada por Pasinato e Vosgerau (2011), o 

estágio de apropriação (Integração) sugere que o docente não só tenha domínio da 

variedade de recursos e da diversidade de suas funções, mas, principalmente, entenda que 

as TDIC devem estar integradas ao seu planejamento, e que o uso dessas ferramentas 

passa a ser comum e necessário ao aprendizado de seus alunos. Este estágio propõe uma 

reflexão do docente sobre seu ato de ensinar, o qual passa a enxergar as tecnologias de 

informação e comunicação não como suporte às aulas, mas como parte essencial do 

processo  de aprendizagem com vistas à construção da autonomia nos alunos. 

 

Questão Problema 

 

Ao refletir sobre sua prática na metodologia sala de aula invertida os docentes 

identificam que podem promover a autonomia no aprendizado do aluno? 

Entende-se que a reflexão sobre a prática do professor ao planejar suas atividades 

para na metodologia de sala de aula invertida é o ponto chave desta pesquisa.  

  

Objetivo 

Para responder a questão problema, esta pesquisa tem por objetivo identificar as 

etapas vivenciadas pelo professor ao implantar a sala de aula invertida na sua prática 

pedagógica com o uso de TDIC. 

 

Objetivos específicos 

 Para tal, estabeleceu-se quatro objetivos específicos: 

1. Realizar a formação de um grupo de cinco professores do ensino básico a partir 

do modelo de sala de aula invertida; 

2. Identificar se e como elaboram e colocam em ação o plano de aula incorporando 

a metodologia de sala de aula invertida; 
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3.  Analisar se há relação entre o nível de apropriação de TDIC do professor, a sua 

formação inicial e a apropriação pela prática da sala de aula invertida.  

  

Como processo de uma pesquisa científica, este projeto propõe iniciar-se pela 

revisão bibliográfica das obras clássicas e teses já construídas a respeito do tema e 

subtemas que se pretende abordar. 

 Nesta primeira etapa, dentre tantos pensadores da educação que foram abordados, 

vale o destaque para dois nomes fundamentais: John Dewey (1959) e Donald Schön (2000). 

O trabalho de Dewey teve como objetivo principal contextualizar a importância da educação 

no desenvolvimento da autonomia no aluno; sendo este o recorte temático utilizado nesta 

pesquisa. Em cima de sua defesa, foi revisitado o conceito de autonomia para este autor e a 

importância desta autonomia para o processo de aprendizado. Além disso, ainda no trabalho 

de revisão bibliográfica e conceituação da pesquisa, foi utilizada a abordagem de Schön 

quanto à importância de um professor reflexivo. Para entendermos qual a importância da 

reflexão no processo de planejamento com o uso de tecnologias em sala de aula é essencial 

abordar a importância da “reflexão-na-ação” e o conceito de ensino prático reflexivo deste 

autor. 

 Após esta etapa de reflexão sobre conceitos gerais pretende-se iniciar a abordagem 

de conceitos mais específicos e técnicos sobre a temática desta pesquisa. Para tanto, 

optou-se por abordar estes conceitos sob duas perspectivas (ambas refletidas sobre a 

inserção de TDIC no processo de ensino e de aprendizagem): a importância das TDIC na 

busca pela autonomia no aprendizado do aluno e também (e de maneira concomitante) qual 

a sua importância no processo de formação reflexiva do professor.  

 A primeira perspectiva necessita de aprofundamento teórico sobre metodologias 

ativas e sua importância neste processo, além de conceituação técnico-metodológica sobre 

o ensino híbrido e também sobre a prática da sala de aula invertida. O objetivo desta 

reflexão teórica é solidificar a hipótese de que com o uso de TDIC no processo de 

aprendizagem o aluno tem a possibilidade de deixar de ser passivo e passa a ser sujeito da 

ação, possuidor de autonomia sobre o próprio aprendizado. Já para a segunda perspectiva, 

esta pesquisa pretende debruçar-se sobre como a introdução das TDIC está relacionada à 

mudança de postura do professor, de apenas explanador de conteúdos para propositor de 

situações-problema. Desta forma, busca-se refletir como se dá este processo de formação 

do docente para o uso de tecnologia de informação e comunicação em sua prática e como 

pode ocorrer a transformação de sua prática após este momento. 

 Com isto, acredita-se que a pesquisa está bem fundamentada teoricamente e pode 

partir para um terceiro momento: estudo de caso por meio de uma aplicação prática. Para 
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tanto, pretendeu-se como aplicação prática a criação de um workshop de formação para os 

docentes com o objetivo de proporcionar reflexão sobre suas práticas com o uso de TDIC 

em sala de aula. Este workshop forneceu respostas a duas perguntas essenciais para este 

estudo de caso: 

 1. Qual caminho o professor costuma seguir ao tentar utilizar TDIC em sua aula? 

 2. Que tipo de trabalho de replanejamento o docente precisa fazer para conseguir ter 

êxito no modelo de ensino híbrido? 

 Com as respostas, foi possível analisar quais são as reflexões necessárias ao 

professor para repensar sua atuação na sala de aula, após a utilização de TDIC, objetivo 

principal desta pesquisa. 

 Para ser possível esta análise o workshop foi estruturado em quatro encontros 

presenciais. Para iniciar, cinco professores foram previamente selecionados de acordo com 

um questionário preliminar (Apêndice A) que teve como base de construção a extensa 

pesquisa “TIC Educação”5. Cada encontro foi estruturado no modelo de sala de aula 

invertida, onde cada professor recebia uma atividade teórica a ser realizada em casa para 

posterior discussão em grupo durante o encontro. Também durante essas reuniões de 

formação em grupo, cada professor ficou responsável por construir um plano de aula 

aplicando seu conteúdo com o formato de sala de aula invertida. Essas aulas foram 

aplicadas durante a semana, filmadas e auto-avaliadas pelo próprio professor. Os relatos 

eram trazidos para o grupo na reunião subsequente para discussão, realimentando o 

processo de reflexão na ação. 

 A partir desta aplicação, analisou-se todo o material produzido: planos de aula, 

comentários e reflexões dos docentes durante os encontros formativos e, principalmente, os 

comentários reflexivos realizados pelos professores por meio do formulário online (diário 

reflexivo). Foi realizada uma análise desta gama de informações para identificar como se 

deu o processo reflexivo sobre as práticas dos professores envolvidos. 

 Desta forma, a dissertação que se apresenta está dividida em quatro partes 

essenciais. O Capítulo 1 traz a revisão bibliográfica, conceitual e teórica descrita acima 

como forma de construir um embasamento sólido para o entendimento do tema abordado. 

Definem-se neste capítulo inicial os conceitos de autonomia no processo de aprendizado e a 

importância da reflexão sobre a ação para o trabalho docente, mas também abordam-se 

conceitualmente o que são metodologias ativas, ensino híbrido e sala de aula invertida, 

relacionando-os à importância que têm para o desenvolvimento dois conceitos iniciais. 

 No Capítulo 2 explica-se toda a estrutura da pesquisa prática, ou seja, do workshop 

de formação dos professores selecionados: a abordagem escolhida, os instrumentos de 

                                                           
5 Pesquisa TIC Educação 2013. CETIC. Disponível em: <www.cetic.br>. 
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aplicação e de avaliação, a escolha dos sujeitos e a forma como se foi realizada a análise 

dos dados, contendo a justificativa para cada etapa. 

 O Capítulo 3 apresenta um amplo quadro com os dados obtidos a partir dos quatro 

encontros de formação com os professores, além de uma análise de como se deu o 

processo reflexivo dos professores envolvidos, parte fundamental para esta pesquisa. A 

partir do capítulo 3 se tornou possível a elaboração da conclusão deste trabalho, 

relacionando o estudo de caso com a teoria abordada. 
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1 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  

A arte de interrogar é bem mais a arte dos mestres do que a dos discípulos;  

é preciso ter já aprendido muitas coisas para saber perguntar  

aquilo que se não sabe. 

Jean-Jacques Rousseau6 

 

Para o desenvolvimento da fundamentação teórica desta pesquisa, será apresentada 

um breve  panorama histórico do conceito de autonomia, iniciando o trajeto pelos filósofos 

antigos, passando pelo renascentistas e iluministas até chegar nos pensadores modernos e 

críticos. Isso se faz necessário para elucidarmos as diferentes concepções que o termo 

autonomia possuiu ao longo da história e das correntes filosóficas, selecionando aquele que 

mais cabe aos propósitos desta investigação.  

É importante a definição do que se entende por autonomia para que a análise sobre 

o processo realizado pelo professor, de reflexão sobre sua prática, ao utilizar de TDIC e a 

abordagem “sala de aula invertida” estejam coerentes com aquilo que se acredita ser um 

importante benefício das metodologias ativas que é a construção da autonomia nos 

educandos. 

 

1.1 Autonomia 

 

 Para discutir os conceitos de autonomia e apontar qual desses conceitos será 

abordado nessa pesquisa, esse capítulo começa pela etimologia da palavra por meio dos 

estudos filosóficos e etimológicos de Abbagnano (1998).  

 A partir da definição do termo, pretende-se fazer uma passagem histórica para 

observar as transformações que o conceito de autonomia apresentou ao longo do tempo, 

iniciando-se com a análise do que Aristóteles (1991) em “Ética a Nicômaco” defende como 

autonomia, passando pelos iluministas como John Locke e Immanuel Kant, considerado o 

fundador da concepção moderna de autonomia, além de Jean-Jacques Rousseau que 

também serviu como inspiração para o olhar de Karl Marx e, futuramente de Paulo Freire 

sobre o conceito. 

 Além das principais obras dos autores citados, foram  consultadas outras obras para 

o entendimento e contextualização dos diversos conceitos de autonomia para a área de 

                                                           
6 ROUSSEAU, Jean-Jacques. La nouvelle Héloïse. Volume 4, Página 44, 1788. 
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educação, tais como Cassirer (1992) em “A filosofia do iluminismo”, Caygill (2000) em 

“Dicionário Kant” e Zatti (2007) em “Autonomia e educação em Kant e Freire”. 

 Para o entendimento da autonomia na construção da modernidade e do modelo de 

escola que conhecemos utilizou-se “A criança e a educação para a maioridade” de Muhl 

(2005), “A invenção da autonomia” de Schneewind (2001), além de “O discurso filosófico da 

modernidade” de Habermas (2002), sem esquecer de “Democracia e educação” de John 

Dewey (1959) que se localiza no espectro conceitual entre uma defesa do projeto de 

autonomia construído pelos iluministas e liberais e a crítica sobre esse modelo. Não 

podemos também deixar de lado aqueles autores que propuseram críticas à ideia de 

autonomia inserida no modelo burguês liberal de escola que surgiu no século XVIII e XIX e 

se consolidou no século XX. Para tanto, Karl Marx e Paulo Freire são essenciais, sendo 

esse último abordado por meio de “Educação como prática da liberdade” (1977), “Pedagogia 

do oprimido” (1981) e “Pedagogia da autonomia”(1996). 

 O termo “autonomia” provém da junção de duas palavras gregas: autós, que significa 

próprio, si mesmo e nomos que designa normas, regras, ou seja, trata-se da ação de criar 

normas para si mesmo, distanciando-se do senso comum que, muitas vezes, associa a ideia 

de autonomia à de fazer escolhas independentes de quaisquer regras. 

 Há uma sutil diferença entre o que o senso comum apregoa para a raiz do significado 

da palavra. Ao exercer autonomia, diferente de anomia, o ser não se liberta de normas, mas 

adquire a capacidade de criar suas próprias regras para conduzir seu caminho afastando, 

desta forma, a influência de normas de outrem. A autonomia está na capacidade de se 

autorregular para impedir a dominação alheia. Desta forma, a liberdade não é pré-requisito 

para conquistar a autonomia, mas consequência do ato de libertar-se de normas externas a 

partir do momento que se possui a capacidade de auto dominação (ABBAGNANO, 1998, p. 

97). 

 Autonomia sempre foi um conceito discutido entre os filósofos, desde a Grécia 

clássica socrática, os renascentistas René Descartes e Francis Bacon, passando pelos 

iluministas como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, até os mais 

contemporâneos, sejam liberais como John Dewey ou críticos como Marx e Paulo Freire. 

Neste primeiro capítulo faremos uma passagem pelas diversas formas que o termo 

autonomia assumiu para cada um desses expoentes da filosofia, para tentarmos entender 

como o conceito foi sendo construído ao longo do processo histórico até tomar as 

proporções e importância no discurso pedagógico atual. 

 Tendo a autonomia como uma das ações primordiais da busca do ser humano em 

libertar-se, encontra-se na educação espaço principal para esta busca. É a escola o local 

onde, nos tempos modernos, concentrou-se a produção de conhecimento científico para os 
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primeiros anos de idade, transformando-se consequentemente em “espaço do saber”. Saber 

que, para Kant principalmente, é extremamente necessário para alcançar o esclarecimento 

e, portanto, a autonomia das amarras sociais. A escola passa a ser o passaporte para 

possibilitar um ser autônomo, capaz de regrar-se a si mesmo e alcançar seus projetos 

pessoais, independente de controles externos. Desta forma, “é papel da escola promover 

uma educação que leve o educando a pensar livremente e, também, capacitá-lo para 

realizar os projetos que estabelece para si” (ZATTI, 2007, p. 10). 

 É a partir de Kant (2007) que o termo autonomia ganha notoriedade, quando na 

defesa da busca pela razão para atingir o esclarecimento, o filósofo alemão concede 

importância à busca ativa pelos seres humanos ao conhecimento, que deve ser realizada a 

partir da vontade racional e não pelos desejos. A vontade racional, por sua vez, é capaz de 

estabelecer para si leis que a regulam e a orientam rumo ao objetivo do conhecimento, 

consolidando-se como leis universais. Portanto, ao estabelecerem-se leis para regular a 

vontade na busca pelo conhecimento, cessam-se quaisquer possibilidades de interferência 

externa neste caminho, atingindo a autonomia e, portanto, a liberdade. A máxima kantiana 

“age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei 

universal” (KANT, 2007) para descrever o que aquele autor entende por moral acaba 

abrangendo também o conceito de autonomia. 

 Nesse sentido, Paulo Freire (1987) enxerga na escola um espaço por excelência 

para desenvolver a capacidade de ser autônomo. Ninguém nasce propenso a atingir a 

autonomia, mas ela pode ser construída ao longo da vida e a educação é, talvez, a 

ferramenta mais poderosa para isso. Este autor acredita que a autonomia é o principal 

objeto para a superação da contradição entre opressor e oprimido, pois possibilita que o ser 

se liberte de sua situação de opressão sem desejar se tornar um opressor, mas alguém que 

caminha e constrói sua vida sem precisar subjugar outros seres (FREIRE, 1987, p. 60). 

 Kant (2007) e Freire (1987) são os expoentes quando se trata de autonomia e sua 

relação com o espaço escolar. Os abordaremos ao longo deste capítulo, mas vale iniciar 

com aqueles pensadores que criaram a palavra e definiram seu conceito: os gregos. 

 

1.1.1 Gregos 

 

 Entre os gregos, pais do termo “autonomia”, o conceito muitas vezes se mistura às 

questões políticas, ao “politikós”. Autonomia está ligada ao bem público, às cidades (centros 

de afirmação do prazer máximo dos gregos: a prática da política) e, portanto, a uma questão 

cara aos gregos: a autodeterminação de suas unidades políticas, ou seja, uma cidade 
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autônoma é aquela que não depende de suas vizinhas e, portanto, não se subjuga a elas, 

mas encontra possibilidades de subjugá-las (ZATTI, 2007, 13). 

 São os socráticos que começam a admitir o conceito de autonomia também para o 

indivíduo. Platão, mais preocupado em definir as questões que levariam à autonomia das 

pólis gregas, acaba por admitir que os seres possam possuir características que os levem a 

se autogovernarem em meio ao caos da vida. Para uma cidade ser autônoma 

economicamente deve possuir cidadãos que ajam de maneira que a razão os governe e não 

as emoções. Um ser que faz escolhas por meio da razão é capaz de atingir o autodomínio e, 

portanto, ser autônomo de esferas de poder externas (TAYLOR, 1997, p. 155). Platão 

distingue o homem em um conjunto formado por dois elementos: corpo e alma. O corpo 

seria responsável pela finitude humana, pelas suas limitações e, também, pela criação de 

uma “falsa” realidade, quando somos enganados pelos nossos sentidos. Quanto à alma (e 

sua parte mais elevada, a inteligência) responde pela completude do ser humano, pela 

perfeição e capaz de atingir a realidade inteligível. A inteligência, por meio da razão, produz 

ideias que, para Platão, são as essências das coisas. As coisas são como são pelas ideias 

que somos capazes de produzir sobre elas. Estaria aí a capacidade do ser humano de 

entender o mundo a partir de sua própria inteligência e, portanto, não dependendo de 

“verdades reveladas” por outrem (REALE; ANTISERI 1997, p. 136-137). 

 Mas é Aristóteles que circunscreve a ideia de autonomia na dimensão moral. Para 

este filósofo há um bem comum e objetivo máximo do ser humano: a felicidade. Todos os 

seres almejam, de certa forma, atingir a felicidade que ele chama de “sumo bem”. “Se, pois, 

para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é 

desejado no interesse desse fim; (...) evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo 

bem” (ARISTÓTELES, 1991, p. 6-7). Para atingir tal bem supremo é necessário que o 

indivíduo busque por toda a vida seu aperfeiçoamento no controle dos desejos, pois são 

esses os responsáveis por atitudes impensáveis, incalculadas e, portanto, geradores de 

discórdias e tristeza. A felicidade está na faculdade de usar a razão antes de tomar qualquer 

decisão. Um indivíduo racional toma ações saudáveis e, consequentemente, encontra a 

felicidade, sendo esta última, objetivo em si mesma. Um ser feliz é um ser completo: “A 

felicidade, todavia, ninguém a escolhe tendo em vista algum destes, nem, em geral, 

qualquer coisa que não seja ela própria” (ARISTÓTELES, 1991, p. 14). 

 Partindo da ideia de que a felicidade é o bem maior a ser alcançado pelos homens, 

cabe a Aristóteles estabelecer que caminhos deve esse homem trilhar para atingir tal 

felicidade. E neste ponto, o filósofo grego toca no conceito de “autossuficiência”. Para ele, “o 

bem absoluto é considerado como autossuficiente” (ARISTÓTELES, 1991, p. 14), não 

necessitando de interferência ou complemento de nenhum outro tipo de sentimento ou ação 
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humana. Para se atingir esse bem absoluto o indivíduo deve buscar encontrar meios de se 

autodeterminar para que não necessite de ajuda de nenhuma outra pessoa ou meio para 

atingir o sumo bem, afinal, ele só será atingido se esse indivíduo estiver liberto da 

necessidade de se apoiar em qualquer outro meio que não sejam suas próprias regras. 

Trata-se de uma questão de interdependência, como mesmo explica Aristóteles (1991, p. 

15) ao definir “a autossuficiência como sendo aquilo que, em si mesmo, torna a vida 

desejável e carente de nada. (...) A felicidade é, portanto, algo absoluto e autossuficiente, 

sendo também a finalidade da ação”. 

 Mas a autonomia (ou autossuficiência) pode ser atingida pela aprendizagem ou é um 

privilégio daqueles escolhidos pelos deuses para possuí-la? Ao fazer essa pergunta, 

Aristóteles acredita que pelo fato da felicidade ser uma dádiva só pode se tratar de uma 

providência divina, mas não descarta o fato de que a autossuficiência pode ser aprendida ao 

longo da vida, levando o homem à felicidade. Se pode ser aprendida, cabe aos mestres e à 

escola que propicie meios para que o indivíduo substitua crenças e regras determinadas ao 

longo de sua vida por outros indivíduos pela sua própria forma de caminhar, encontrando 

meios de se sentir completo e autossuficiente. Neste ponto, Aristóteles afirma que “(...) o 

homem que foi bem educado já possui esses pontos de partida ou pode adquiri-los com 

facilidade” (ARISTÓTELES, 1991, p. 8). 

 A importância dada por Platão e, principalmente, por Aristóteles à autonomia para 

que o homem determine seus próprios passos e liberte-se de “verdades reveladas” por 

outros indivíduos ou instituições é a base para, mais de um milênio depois, novos filósofos 

façam defesa semelhante da autonomia para o alcance do conhecimento e da emancipação 

humana. 

 

1.1.2 Renascentistas e Iluministas 

 

 Talvez a importância que nossa sociedade concede à autonomia tenha se iniciado no 

período conhecido como “Renascimento” (séculos XIV, XV e XVI). Torna-se necessário 

salientar, logo de princípio, que a virada intelectual ocorrida durante os séculos finais da 

Idade Média é parte do reflexo produzido pela ascensão da burguesia como grupo social e 

econômico importante. Este grupo de poder recém estabelecido traz consigo uma forma de 

enxergar o mundo diferente da mentalidade medieval; no lugar do sistema coletivista feudal 

abre-se espaço para o modo de produção e enriquecimento individual. O enriquecimento 

burguês é, antes de tudo, uma ação solitária. 

 A importância dada pelos filósofos socráticos à autossuficiência (autonomia) acaba 

por declinar-se ao longo do final do Império romano e da Idade Média. É importante 
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destacar que há uma diferença básica entre a autossuficiência para a filosofia grega e a 

autonomia para o pensamento burguês. Como salientado, Aristóteles defende que o homem 

deve estabelecer normas para si mesmo com o intuito de se libertar de normas formuladas 

por agentes externos, atingindo plena liberdade e responsabilidade sobre suas escolhas e, 

consequentemente, alcançando o bem supremo que é a felicidade. Para a burguesia do final 

da Idade Média, a autonomia é necessária para contrapor um sistema coletivista de trabalho 

e enriquecimento, garantindo assim, a maximização do lucro individual e, 

consequentemente, a sua ascensão social. A autonomia é importante para a burguesia 

como uma forma de garantir liberdade econômica para seus negócios. 

 O pensamento cristão tem grande responsabilidade por promover este declínio. O 

cristianismo surgiu para ser organizado em pequenas comunidades de fiéis que, por conta 

de serem constantemente perseguidos pelos romanos ou judeus, precisavam se ajudar 

mutuamente. Os irmãos, como eram chamados os membros de cada comunidade possuíam 

laços religiosos, mas também de dependência econômica entre si. Desta forma, as bases do 

cristianismo estão assentadas sob a ideia de interdependência da comunidade, pautando-se 

mais do coletivismo do que no individualismo, diferenciando-se da religião, da cultura e da 

organização social romana da época que valorizava mais as ações dos indivíduos do que o 

pensamento coletivo. 

 Há um fator a ser considerado neste momento histórico de declínio da importância do 

“ser que se regula” em detrimento do “ser que compartilha”: a cultura germânica. Dentre as 

tribos germânicas que tomam o Império romano a partir do século IV e que fixam grandes e 

poderosos reinos durante a Idade Média há também um peso elevado à cultura do 

coletivismo. Estas tribos eram formadas basicamente de aldeias familiares, como grande 

parte das civilizações primitivas, tendo um guerreiro como o pater que governa seus 

familiares. Geralmente essas aldeias eram constituídas por laços sanguíneos e seus 

membros se relacionavam não por contratos escritos como os romanos, mas por relações 

de fidelidade, onde a palavra ou o fio do bigode tinham mais valor do que a letra da lei. A 

produção agrícola, base da economia germânica, era coletivista, onde os membros 

trabalhavam não para enriquecimento próprio, mas para sustento da aldeia. Ter status 

político era mais uma condição de liderança militar em tempos de guerra do que por 

questões de enriquecimento individual ou por conveniência política como costumavam fazer 

os romanos. Assim sendo, o comunitarismo cristão encontrou no coletivismo germânico o 

berço perfeito para gestar um modelo de sociedade mais voltada para o crescimento 

conjunto de seus membros do que para o enfoque nas especificidades e necessidades de 

seus indivíduos. 
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 Para além dos fatores da mentalidade cristã-germânica, mas também como 

consequência dela, formatou-se durante este período um modo de produção e de sociedade 

calcados em modelos de autossuficiência e partilha de responsabilidades sociais. Os 

feudos, nada mais eram, que unidades independentes de produção, objetivando alcançar a 

sua autossuficiência para não depender de feudos vizinhos que ora eram aliados, ora 

inimigos7. Desta forma, dentro de cada feudo estabeleceu-se uma comunidade organizada 

para que todos pudessem garantir a autossuficiência daquela unidade. Cada grupo social 

tinha sua função bem delimitada e estas funções se entrelaçavam em relações de 

dependência. 

A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três: uns 
oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que 
coexistem não suportam ser separadas; os serviços prestados por uma são 
a condição das obras das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se 
de aliviar o conjunto… Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz 
(ALDALBERON DE LAON, In: ESPINOSA, 1997). 
 

 Este caminhar pela cultura, mentalidade e organização social, política e econômica 

medieval que realizamos foi necessário para justificar a tese de que durante mil anos a ideia 

de autonomia e individualidade aparentemente perdeu força dentro da Europa. O 

coletivismo primitivo das tribos germânicas aliado à noção de irmandade católica e às 

estruturas de organização da sociedade feudal criou a necessidade de abandonar o olhar 

para si e incentivaram o olhar para a comunidade. Este homem medieval pouco ansiava 

pela liberdade ou pela autorrealização. Ser pleno era poder contribuir para sua comunidade, 

fosse o feudo ou fosse a paróquia. 

 A inversão neste pensamento começa a acontecer com o surgimento da burguesia 

como grupo de poder. Os mercadores, antes grupos renegados à marginalidade em uma 

Europa feudal dos séculos VIII ao XIII, passaram, após as Cruzadas a enriquecerem 

rapidamente, controlarem as rotas terrestres e marítimas que ligavam o Ocidente ao Oriente 

e a desenvolverem as cidades. Esta burguesia, assim como suas cidades, estiveram 

sempre libertas do jugo do senhor feudal e, por conta disso, adquiriram outra lógica de 

pensamento enquanto grupo social. 

 Há de se citar que o próprio modelo de negócio do mercador lhe exigia certa 

liberdade individual. Ele era responsável por garantir que o excedente agrícola dos feudos 

não fosse destinado ao lixo, mas à obtenção de recursos monetários e materiais para o 

próprio feudo. Com isso, o objetivo do comerciante não era a sobrevivência de uma 

                                                           
7 Por conta da relação de suserania e vassalagem, base das relações políticas da Idade Média, um 

senhor feudal poderia ser parceiro de outro senhor feudal, mas ter que travar uma guerra contra ele. 
Se o suserano de um feudo entrasse em guerra com o suserano de outro feudo, necessariamente, 
por serem vassalos de seus suseranos, estes feudos deveriam entrar em batalha, mesmo que 
fossem parceiros comerciais. 
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comunidade (até porque, por seu caráter itinerante, ele não fazia parte de nenhuma 

comunidade), mas a obtenção de recursos cada vez mais voluptuosos. O bom comerciante 

era aquele que conseguia negociar a maior quantidade de produtos em um determinado 

local, garantindo um bom volume de recursos para os donos daqueles produtos, além de 

obter um volume expressivo de lucro para si. E é neste ponto, do lucro, em que está 

encerrada a mentalidade burguesa que, por conseguinte, traz novamente à tona a ideia de 

autonomia. 

 Com o aumento das transações comerciais, o lucro passa a ser algo cada vez mais 

perseguido pelos burgueses. E para ampliar sua margem de enriquecimento, o comerciante 

procura olhar para seu trabalho e analisá-lo em suas especificidades, buscando perdas e 

ganhos possíveis. Inicia-se, então, uma racionalização dos processos produtivos e 

comerciais. Não é mais cabível estar entregue aos caprichos da natureza, ter que aguardar 

as intempéries e, consequentemente, ver seu lucro ser reduzido. Passa a ser necessário 

encontrar meios e mecanismos que, de certa forma, controlem a natureza ou possibilitem ao 

comerciante fugir desses imprevistos naturais. 

 Nos séculos finais da Idade Média, a burguesia já detém certa parcela do poder 

econômico dentro da Europa, enquanto que, em contrapartida, a nobreza feudal se vê em 

declínio por conta de crises agrícolas e perda de sua mão de obra servil. Muitos 

camponeses passam a migrar para as cidades atrás de maior liberdade e de melhor 

qualidade de vida, como bem afirmava o provérbio alemão: “o ar da cidade liberta”. Com o 

aumento do contingente populacional das cidades, a forma de enxergar o mundo dos 

burgueses passa a ser disseminada e, no espaço urbano, preponderante. Aos poucos, a 

velha mentalidade coletivista rural feudal cede espaço para uma ideia de sociedade onde o 

trabalho individual possibilita a ascensão social, o enriquecimento e, com isso, o acúmulo de 

poder. O trabalho do comerciante, agora burguês, prova que cada indivíduo pode ser capaz 

de deixar sua condição social precária e atingir um patamar de maior prestígio. O dinheiro 

passa a ser símbolo de status social e para conseguir volumes expressivos de dinheiro é 

necessário utilizar-se de seu intelecto para racionalizar sua atividade laboral e negociar com 

seus clientes a ponto de obter cada vez lucros maiores. A lógica da cooperação é 

substituída pela lógica da competição, afinal para um indivíduo lucrar ou enriquecer, o outro 

precisa necessariamente perder dinheiro e empobrecer. Não há espaço para o “nós”, mas 

somente para o “eu”. 

 Desta forma, lentamente vai se alterando a mentalidade medieval coletivista. O 

homem e seu intelecto passam a ser o centro das preocupações em uma sociedade que 

busca racionalizar cada vez mais seu trabalho e, consequentemente, sua vida. O dia deixa 

de ser marcado pelos fenômenos naturais e passa a ser controlado pelo relógio, ditando as 
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horas, os minutos e os segundos perdidos com atividades não lucrativas. A cultura de 

buscar em instâncias superiores as explicações para os fenômenos naturais cede espaço 

para uma forma de pensar mais voltada a “culpar” o homem pelas suas escolhas e ações. O 

mundo é do jeito que é por conta das opções dos homens e não por conta dos caprichos de 

Deus. Esta visão antropocêntrica é reflexo direto do modo de vida burguês: pautado em uma 

atividade econômica onde o trabalho do indivíduo é mais importante do que o trabalho 

coletivo e onde o esforço individual leva a ganhos superiores do que a promessa de 

equilíbrio social. 

 Sendo assim, se o homem não está mais preso ao corpo social e, pelo contrário, se 

precisa se desprender deste corpo social para conseguir alcançar sucesso individual, lucros 

maiores e prestígio social tornam-se fundamentais à ideia de autonomia. No mundo burguês 

que se inicia no renascimento, fortalece-se no iluminismo e nas revoluções liberais do 

século XIX e chega até nossos dias, a competição entre indivíduos é motor primaz para que 

esse sistema funcione. Não há como conseguir cada vez mais lucro sem ter que tirar de 

alguém, portanto, a visão coletivista feudal não cabe neste modelo. E, para se libertar deste 

corpo social que atrasa o enriquecimento e a ascensão social individual é necessário trazer 

novamente à tona a noção de autonomia. 

 São os filósofos iluministas, refletindo esses ideais burgueses, que retomaram a 

discussão sobre autonomia. Na tentativa de derrubar o Antigo Regime, os valores medievais 

baseados no poder e controle realizado pela nobreza, pelos reis e pela Igreja, os iluministas 

exacerbaram o potencial do indivíduo de se autorregular perante a vida. Para este trabalho, 

destacou-se Immanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau, expoentes deste período e que 

contribuíram para a definição e importância da autonomia de formas diferentes. 

 

1.1.3 Kant 

 

 Em “Sobre a pedagogia” (2002), Kant afirma que o ser humano em seu estado 

“selvagem” tem inclinação especial à liberdade, sendo uma característica inata. Cabe à 

escola, no processo civilizatório, incutir a disciplina logo cedo para que, já criança, este ser 

possa se adequar às leis e às regras sociais, deixando de lado a busca selvagem por 

satisfação pessoal. 

A selvageria consiste na independência de qualquer lei. A disciplina 
submete o homem às leis da humanidade e começa a fazê-Io sentir a força 
das próprias leis. Mas isso deve acontecer bem cedo. Assim, as crianças 
são mandadas cedo à escola, não para que aí aprendam alguma coisa, mas 
para que aí se acostumem a ficar sentadas tranqüilamente e a obedecer 
pontualmente àquilo que lhes é mandado, a fim de que no futuro elas não 
sigam de fato e imediatamente cada um de seus caprichos (KANT, 2002, p. 
11) 
 



44 
 

 Porém, para Kant, não basta o cuidado da disciplina para tirá-lo do estágio da 

selvageria. O homem é o único animal que necessita também de formação ou instrução, 

como ele mesmo denomina. “A disciplina, porém, é puramente negativa, porque é o 

tratamento através do qual se tira do homem a sua selvageria; a instrução, pelo contrário, é 

a parte positiva da educação” (KANT, 2002, p. 10). Esta educação deve ser feita por meio 

de outros seres humanos mais elevados no campo das ciências e do conhecimento para 

que possam guiar com sabedoria os mais novos na construção da disciplina e da instrução. 

“Quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto; quem não tem disciplina ou 

educação é um selvagem” (KANT, 2002, p. 13). 

 Educação, portanto, passa a ser um fenômeno externo ao indivíduo e que perpetua a 

cultura comum por meio de regras e instruções definidas por Kant como “civilização”. O 

educando só será instruído por meio de predecessores mais estudados e capacitados 

cientificamente para tal fim. Isto posto, Kant questiona como deveria ocorrer esta instrução: 

“deve a educação do indivíduo imitar a cultura que a humanidade em geral recebe das 

gerações anteriores?” (KANT, 2002, p. 15). 

 Na visão deste filósofo, “não se deve educar as crianças segundo o presente estado 

da espécie humana, mas segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é, segundo a 

idéia de humanidade e da sua inteira destinação” (KANT, 2002, p. 16). A instrução por meio 

da educação tem por finalidade buscar atingir uma ideia de mundo e de humanidade, tendo 

como “ideia” um projeto racionalizado daquilo que se deseja para o futuro. 

 Kant sintetiza que a educação tem por função a disciplina e a instrução, sendo que 

esta última tem por finalidade o direcionamento dos educandos. Esse direcionamento pode 

ser feito pelo “professor - que é simplesmente um mestre - e o governante, o qual guia. O 

primeiro ministra a educação da escola; o segundo, da vida” (KANT, 2002, p. 17). Na defesa 

de Kant, a disciplina é responsável por uma educação passiva que busca a sujeição e a 

obediência, porém necessária para que o indivíduo saiba como lidar com sua liberdade em 

sociedade, enquanto a instrução, seja pelo professor ou pelo “governante”, abre espaço 

para a reflexão e a liberdade do educando. 

 A instrução que a escola pode propiciar para crianças e jovens cabe especial 

atenção de Kant não somente pelo papel civilizador que esta tem, mas pela questão latente 

da construção da autonomia. 

 Autonomia para Kant assume a denominação de “esclarecimento”. “Esclarecimento é 

a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado” (KANT, 2011). 

Menoridade, por sua vez, é o estágio em que o indivíduo ainda precisa de tutores e regras 

estabelecidas por outrem. Kant afirma que o próprio homem é culpado de sua menoridade, 

pois muitos, mesmo tendo plenas condições de agirem por conta própria e de buscarem 
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respostas paras as próprias perguntas, preferem pagar ou esperar que pessoas mais 

instruídas digam o que esse indivíduo deve fazer. A menoridade é resultado, segundo Kant, 

da preguiça e da covardia (KANT, 2011). 

 Para Kant (2011, p. 8), “um público se esclareça a si mesmo é perfeitamente 

possível; mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável”, ou seja, a 

autonomia ou “esclarecimento” pode ser alcançado por qualquer indivíduo que tenha espaço 

de liberdade de atuação. A opressão daqueles que detêm o controle do conhecimento ou 

mesmo o controle político, familiar, educacional é um fator dificultador do alcance do 

esclarecimento, mas não impossibilitador, pois para Kant, a busca pela autonomia é um 

processo que parte do indivíduo e não somente do ambiente externo em que ele está 

inserido: “para este esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade” (KANT, 

2011, p. 9). 

 

1.1.4 Rousseau 

 

Para esses pensadores iluministas a autonomia era uma questão que se refere à 

racionalidade científica e estava ligada à felicidade. Rousseau foi além e formulou uma nova 

concepção de autonomia, de um homem que não é apenas corpo, mas também espírito, se 

distanciando daqueles filósofos e gerando, inclusive, embates acadêmicos (TAYLOR, 1997, 

p. 456). 

Diferente de Locke, Kant e dos demais iluministas, Rousseau acredita que o mal 

humano não pode ser compensado pelo aumento do conhecimento ou do “esclarecimento”. 

Ele se baseia na filosofia de Agostinho de que o homem pode ter "dois amores", ou seja, 

duas orientações básicas da vontade: o amor de si mesmo e o amor-próprio. O amor de si 

mesmo é o sentimento naturalmente bom, pois nasce com o ser humano, enquanto o amor-

próprio é o sentimento de paixões "repulsivas" que surgem com a socialização. Como é de 

conhecimento, Rousseau repudia a ideia de socialização, afirmando que ela é a responsável 

pela deturpação da natureza boa do ser humano. Logo, a socialização e o consequente 

aumento do amor-próprio levam o homem à alienação, pois passa a comparar-se com os 

demais e perde a busca de viver bem consigo mesmo. Para Rousseau, ambas as 

orientações de vontade, se permanecerem fechadas em si mesmas, serão vontades 

heterônomas.  "Rousseau não pode aceitar a noção naturalista do Iluminismo de que o que 

precisamos para nos tornar melhores é de mais razão, mais cultura" (TAYLOR, 1997, p. 

459). 

Para ele, o calculismo da razão é um dos indícios da corrupção: 

Ora, é do sistema moral formado por essa dupla relação consigo mesmo e 
com suas relações com seus semelhantes que nasce o impulso da 
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consciência. Conhecer o bem não é amá-lo: o homem não tem o 
conhecimento inato dele. Mas logo que sua razão o faz conhecer, sua 
consciência o leva a amá-lo: este sentimento que é inato (ROUSSEAU, 
1995, p. 337-338). 

 

Para Rousseau, a autonomia não é uma característica inata de cada indivíduo, ela 

apenas existe pois somos membros de um tipo especial de sociedade. Segundo 

Schneewind (2001, p. 559), quando o contrato social cria uma nova ideia de bem comum o 

pensamento ativo em cada indivíduo um amor inato que permite controlar os desejos 

privados e agir como membros de um todo moral. Por conta disso, só nos tornamos livres e 

autônomos porque podemos romper com as exigências dos nossos desejos e viver sob uma 

lei que criamos e condicionamos a nós mesmos. Na ideia de contrato social rousseauniana 

o homem renuncia a liberdade natural em favor da liberdade civil, que é limitada pela 

vontade geral. Essa liberdade civil é também liberdade moral, já que ele passa a obedecer à 

lei que ele instituiu a si próprio em vez de seguir o impulso (ROUSSEAU, 1973, p. 43).  

Desta forma, o papel da educação seria de elevar a natureza do homem para além 

da animalidade, numa esfera onde existem leis, auxiliando-o a deixar seus interesses e 

vontades primitivas (e nocivas) para produzir uma liberdade civil. Assim, o filósofo está na 

origem de concepções morais que fazem da liberdade autodeterminante a chave para a 

virtude. Dentre elas, a de moralidade como autonomia desenvolvida por Kant. Mas a 

concepção de autonomia de Rousseau é para Kant heterônoma. Para este, a lei moral não 

pode ser definida por qualquer ordem externa, nem pelo impulso da natureza em mim. Para 

que haja autonomia, a moralidade não pode estar fora da vontade racional do homem. Este 

conceito é base para a ideia de autonomia e heteronomia dos filósofos críticos, onde 

encontramos Marx e Paulo Freire. 

 

1.1.5 Modernos e críticos 

 

 1.1.5.1 Karl Marx 

 

Em “A ideologia alemã, Marx e Engels (2007) discutem sobre o pensamento 

filosófico alemão, baseado nas premissas de Hegel. Fugindo do determinismo histórico, 

Marx e Engels entendiam que a autonomia era essencial para que o ser humano pudesse 

decidir e fazer escolhas que afetariam sua vida. Para que a práxis aconteça é necessário 

um estágio anterior que é a tomada da decisão e esta tomada de decisão só acontece por 

conta da consciência do indivíduo e da sua capacidade de fazer escolhas. Marx entende 

ontologicamente o ser humano como “senhor de seus atos e responsável pela criação de 
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sua realidade” (RZATKI, 2008, p. 26), como agente sobre o meio e não determinado por ele, 

desta forma, como ser autônomo. 

Vale entender que para Marx, as ações e escolhas humanas não acontecem 

somente por um desejo individual ou  oriundo da “essência humana” como defendia Hegel, 

mas por suas interações com o meio em que vive. A práxis marxista está intimamente ligada 

à sociedade em que aquele indivíduo vive e suas relações de troca com ela, como afirma 

quando defende que “a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo 

singular. Em sua realidade ela é o conjunto das relações sociais” (MARX; ENGELS, 2007, p. 

28). 

É por meio da práxis que é possível entender o ser humano e, consequentemente, a 

sociedade em que ele está inserido, visto que sua ação reflete o meio em que vive e, ao 

mesmo tempo, age sobre ele. Desta forma, entender a práxis é entender a essência 

humana e, por conseguinte, compreender a autonomia, como afirma em “A ideologia 

alemã”: “toda vida social é essencialmente prática. Todos os méritos, que levam a teoria ao 

misticismo, encontram sua solução racional na práxis humana e no ato de compreender 

essa práxis” (MARX; ENGELS, 2007, p. 28). Diferentemente dos pensadores iluministas, 

Marx não se baseia sob pressupostos utópicos ou idealizados, mas analisa o indivíduo e a 

sociedade não como desejaria que fossem, mas como eles realmente são, a partir da 

realidade concreta. 

 Portanto, a teoria marxista orienta-se pela ideia de que o ser humano se diferencia 

de diversas formas dos demais seres vivos e também de outros indivíduos da mesma 

espécie, sendo que o que realmente o distingue é seu modo de produzir a vida, não 

somente quanto a questões de sobrevivência, mas todo o ademais, como política e religião. 

Pode-se diferenciar os homens dos animais através da consciência, através 
da religião, através do que se quiser. Eles mesmos começam a se 
diferenciar dos animais quando começam a produzir seus víveres, um 
passo que é condicionado pela sua organização corporal. Ao passo que 
produzem seus víveres, os homens também produzem indiretamente sua 
vida material.  
O modo de produção do qual os homens produzem seus víveres depende, 
em primeira mão, da própria constituição dos víveres encontrados na 
natureza e daqueles a serem produzidos. Esse modo de produção não deve 
ser observado apenas sob o ponto de vista que faz dele a reprodução da 
existência física dos indivíduos. Ele é, muito antes, uma forma determinada 
de expressar sua vida, uma forma de vida determinada do mesmo. Assim 
como os indivíduos expressam sua vida, assim eles também são. O que 
eles são coincide com a sua produção, tanto com o que eles produzem, 
quanto como eles produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende 
das condições materiais de sua produção. (MARX; ENGELS, 2007, p. 42) 

 

 Para Marx, o ser humano não é só produtor de meios de sobrevivência e de 

reprodução da espécie, mas também produção política, artística, intelectual etc. O campo 

das ideias é originado a partir da ação concreta desse indivíduo e não o oposto. 
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A produção das idéias, das representações, da consciência é, a princípio, 
entrelaçada sem mediações com a atividade material e com o intercâmbio 
material dos homens, a linguagem da vida real. A formação das idéias, o 
pensar, a circulação espiritual entre os homens ainda se apresentam, nesse 
caso, como emanação direta de seu comportamento material. (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 48) 

 

 Debatendo com a filosofia de Hegel, Marx o contrapõe ao afirmar que não é a 

consciência humana (sua essência) que determina suas ações, mas é a práxis humana que 

elabora a metafísica humana, suas ideias e sua intelectualidade. É o ato de agir que liberta 

esse indivíduo de determinismos externos a ele, pois para Marx, o agir possibilita ao 

indivíduo fazer escolhas e tomar decisões, construindo sua autonomia perante a sociedade 

em que vive. A autonomia marxista não está independente do ato de agir, pois é no 

processo concreto de reprodução da vida humana que ela se desenvolve e se realiza. 

 
Bem ao contrário do que acontece com a filosofia alemã, que desce do céu 
para a terra, aqui se sobe da terra para o céu. Quer dizer, não se parte 
daquilo que os homens dizem, imaginam ou engendram mentalmente, 
tampouco do ser humano dito, pensado, imaginado, ou engendrado 
mentalmente para daí chegar ao ser humano em carne osso; parte-se dos 
homens realmente ativos e de seu processo de vida real para daí chegar ao 
desenvolvimento dos reflexos ideológicos e aos ecos desse processo de 
vida. (...) Não é a consciência quem determina a vida, mas a vida que 
dinamiza a consciência. (MARX; ENGELS, 2007, p. 48-49) 

 

 Partindo do pressuposto que a práxis constrói a consciência, pode-se afirmar que um 

modelo de aprendizado marxista é aquele que privilegia a ação do indivíduo como 

disparador da construção da intelectualidade. Em outras palavras, é a partir da prática que 

se constrói a teoria e, portanto, a autonomia. Quando esse ser empiricamente exerce ação 

sobre um objeto de estudo, buscará respostas plausíveis para o fenômeno estudado, 

construindo sua consciência sobre aquilo. Ao construir consciência sobre a prática exercida, 

este indivíduo deixa de depender de esquemas e fórmulas prontas e determinadas e passa 

a elaborar e significar seu próprio entendimento sobre aquele objeto de estudo, se tornando, 

portanto, autônomo. 

A relação entre práxis e consciência é um processo dinâmico e entrelaçado. Ao 

mesmo tempo em que a consciência humana leva ao ato, ela também é produzida através 

da ação concreta desse indivíduo por meio da práxis humana que, por sua vez, só se 

desenvolve por meio da relação entre indivíduo e sociedade. É nessa dependência entre 

práxis e consciência que se encontra a autonomia para Marx: 

 
Onde existe uma relação, ali ela [a consciência] existe para mim; para o 
animal não se “comporta” em relação a nada e de maneira nenhuma. Para o 
animal sua relação com os outros não existe na condição de relação. A 
consciência é, portanto, já de antemão um produto social, e o seguirá sendo 
enquanto existirem seres humanos. (MARX; ENGELS, 2007, p. 53) 
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 Desta forma, o pensamento de Marx sobre autonomia difere-se da ideia iluminista a 

respeito do termo. Marx também acredita que a autonomia é fundamental para a libertação 

do indivíduo do determinismo social, entendendo que a autonomia não é dada e não é um 

pressuposto. Assim, como para os filósofos iluministas, a autonomia é construída, porém ela 

se constrói de forma limitada, sendo historicamente limitada. “A categoria não é uma 

definição pura, mas que varia conforme muda a interação humana com a natureza e com os 

outros seres humanos” (RZATKI, 2008, p. 32), diferenciando-se da ideia de autonomia de 

Locke e Rousseau. Diferente dos iluministas, a autonomia para Marx não depende apenas 

da vontade do indivíduo em construir suas próprias regras e pressupostos, mas 

principalmente do meio em que este indivíduo está inserido, de suas condições históricas e 

geográficas. Podemos inferir que a sociedade, mas também (e principalmente) a escola em 

que o aluno está inserido pode influir em maior ou menor grau na sua construção da 

autonomia. 

 

 1.1.5.2 Paulo Freire 

  

Educar é, antes de tudo, uma ação política para Paulo Freire. Educar é libertar. 

Possibilitar ao educando a oportunidade de olhar para o mundo, entendê-lo, entender seu 

papel nesse mundo e, a partir dessa reflexão, transformar-se a si e o mundo.  

A liberdade de que Paulo Freire fala não é a libertação individual ou apenas de 

regras impostas por instituições alheias para a criação de regras e entendimentos pessoais, 

como Kant, Rousseau e Marx defenderam. A autonomia para Freire é busca natural do ser 

humano pela supressão da condição de oprimido e, portanto, tem potencial revolucionária. 

“É que, se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é humanizar-

se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em que a ‘educação bancária’ pretende 

mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação” (FREIRE, 1987, p. 35). 

Há algo de diferente no ser humano em relação às demais espécies. Esse indivíduo 

chamado homem percebe-se enquanto ser incompleto e por fazer, enquanto os demais 

animais não possuem esta consciência. Aliás, a consciência sobre si é uma característica 

tipicamente humana. E é por termos consciência de que somos incompletos que desejamos 

completar esta incompletude. A educação, na visão de Freire (1987, p. 42) preenche esta 

função: 

Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas 
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm 
a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação 
mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão 
dos homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um 
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que-fazer permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos homens e 
do devenir da realidade. 

 

A “educação bancária” é a antítese da educação voltada para a promoção da 

autonomia, na concepção de Freire. Circunscrita na ideia de que o ato de educar é um ato 

político, Freire credita ao sistema hegemônico e ao domínio e controle da educação pelas 

elites o desenvolvimento de um tipo de educação alienante, que cria seres dóceis e 

acríticos, o qual ele denomina de “educação bancária”: “eis aí a concepção ‘bancária’ da 

educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 1987, p. 33). 

Aproximando-se da concepção marxista, para Freire é inato ao ser humano a busca 

pela autonomia, uma vez que ele é um ser histórico, construtor de si e do meio e não ser 

passivo dominado pela natureza. Sendo seres históricos, os homens tendem a buscar sua 

libertação de qualquer caráter opressivo e escravista de suas vidas, criando e recriando 

maneiras de deixarem de serem dominados para passarem a dominar a si e ao meio em 

que vivem. “A concepção e a prática ‘bancárias’, imobilistas, ‘fixistas’, terminam por 

desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora parte 

exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens” (FREIRE, 1987, p. 42). 

 Enquanto aqueles oprimidos buscam alcançar a autonomia, há aqueles que 

dificultam esse processo para manterem a opressão exercida. O sistema educacional, em 

grande parte, tem sido utilizado para atender às demandas do segundo grupo, segundo 

Paulo Freire. A educação, quando não libertadora, instaura em suas escolas espaços de 

repressão e alienação, em que 

O educador se põe frente aos educandos como sua antinomia necessária. 
Reconhece, na absolutização da ignorância daqueles a razão de sua 
existência. Os educandos, alienados, por sua vez, à maneira do escravo na 
dialética hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da existência do 
educador, mas não chegam, nem sequer ao modo do escravo naquela 
dialética, a descobrir-se educadores do educador (FREIRE, 1987, p. 34). 
 

 Para a educação “bancária”, segundo Freire, o homem não é visto como capaz de se 

conduzir, mas precisa ser conduzido, guiado e regrado por outros mais capacitados para tal. 

Ou seja, a educação “bancária” é a antítese de uma educação libertadora e, portanto, 

destruidora de qualquer forma de construção de autonomia nos educandos. Para Freire 

(1987, p. 36), a educação heterônoma enxerga os “homens simplesmente no mundo e não 

com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo. (...) 

Como se os homens fossem uma presa do mundo e este um eterno caçador daqueles, que 

tivesse por distração ‘enchê-los’ de pedaços seus”. 

 E aí está a importância da autonomia para Freire. Autonomia para este filósofo e 

educador tem a potencialidade de possibilitar a libertação do indivíduo do jugo de seus 
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dominadores. O oprimido ao se tornar autônomo passa a ser dono de si, mas vai além; se 

torna capaz de refletir criticamente sobre si e sobre o mundo, entendo como as 

engrenagens do sistema que o oprime funcionam, passando a ter a possibilidade de lutar 

contra as correntes que o prendem e de transformar a realidade. 

A superação de posições reveladoras de descrença no educando. 
Descrença no seu poder de fazer, de trabalhar, de discutir. Ora, a 
democracia e a educação democrática se fundam ambas, precisamente, na 
crença no homem. Na crença em que ele não só pode mas deve discutir os 
seus problemas. Os problemas do seu País. Do seu Continente. Do mundo. 
Os problemas do seu trabalho. Os problemas da própria democracia 
(FREIRE, 1967, p. 96). 
 

 A educação voltada para a autonomia tem um potencial maior para Freire do que 

para seus antepassados. Os pensadores liberais-iluministas creditavam o potencial da 

construção da autonomia para benefício único e exclusivamente individual, de libertação de 

determinações alheias para crescimento próprio. A autonomia possibilitaria a libertação do 

indivíduo de instituições maiores a ele para que ele pudesse guiar seu destino, superar suas 

limitações e ter sucesso em seus empreendimentos. Já Freire se aproxima de Marx ao 

enxergar na autonomia uma possibilidade de problematizar o mundo que rodeia o indivíduo.  

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o 
ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
“conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da 
educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação 
gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato 
cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, 
educador, de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora 
coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-
educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à 
cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto 
cognoscível (FREIRE, 1987, p. 39). 
 

Ao ser autônomo, o ser humano não só se liberta, como observa aquilo que o rodeia 

e busca transformação. A autonomia freireana é, portanto, revolucionária. 

 Visto este potencial de uma educação problematizadora, Freire alerta que a 

promoção da autonomia pode acontecer de forma a não possibilitar a reflexão do indivíduo 

sobre si e sobre seu papel do mundo, se tornando uma autonomia pro-forma, limitada ainda 

e, portanto, instrumento de dominação: 

 
O que pode e deve variar, em função das condições históricas, em função 
do nível de percepção da realidade que tenham os oprimidos é o conteúdo 
do diálogo. Substituí-lo pelo anti-diálogo, pela sloganização, pela 
verticalidade, pelos comunicados é pretender a libertação dos oprimidos 
com instrumentos da “domesticação”. Pretender a libertação deles sem a 
sua reflexão no ato desta libertação é transformá-los em objeto que se 
devesse salvar de um incêndio (FREIRE, 1987, p. 29). 

 

 Partindo, então, desse pressuposto de que o homem como ser histórico é ser 

inquieto, que busca e que almeja a libertação da opressão sofrida, portanto a autonomia, 
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pode-se pontuar que, na visão de Freire, educação de fato é aquela que possibilita este 

processo de busca e de libertação. Não há saber em um processo de repetição do sistema, 

visto que isto não propiciaria libertação da opressão, mas reprodução. “Só existe saber na 

invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem 

no mundo, com o mundo e com os outros” (FREIRE, 1987, p. 33). 

 A educação promotora de autonomia deve ter como objetivo principal possibilitar a 

reflexão do educando sobre ele mesmo e sobre as formas que o aprisionam no meio em 

que vive. Deve ser uma educação problematizadora capaz de superar a ideia de uma 

autonomia individualista e promover uma consciência do ser inserido na sociedade. Deveria 

ser: 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 
próprio “eu”, submetido às prescrições alheias (FREIRE, 1967, p. 90). 
 

A potencialidade da educação problematizadora está na sua capacidade 

transformadora da realidade. Não se ensina para reprodução ou mera memorização 

(“educação bancária”), mas para superação dos problemas e das dificuldades encontradas 

pelo educando. Uma educação voltada para a autonomia é, antes de tudo, uma “educação 

que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de 

libertação” (FREIRE, 1967, p. 36). 

 Para Freire, assim como para Marx, a promoção da autonomia não tem apenas a 

finalidade de libertação individual do educando para benefício próprio, mas tem potencial 

para, assim que liberto, possa refletir sobre o meio e transformá-lo. 

 

1.1.5.3 John Dewey 

 

 Dewey pode ser incluído na lista de pensadores modernos por refletir o pensamento 

liberal-iluminista em seus tratados sobre educação, por defender a ideia de autonomia e por 

ter como base filosófica os preceitos de Locke, Kant e Rousseau. Porém, Dewey se afasta 

dos pensadores tidos como críticos, como Marx e Freire, uma vez que sua proposta de 

autonomia objetiva mais a libertação do indivíduo de regras impostas e de um aprendizado 

capitaneado pelo aluno, do que uma ideia de autonomia como mecanismo revolucionário de 

transformação da realidade, como vimos anteriormente. 

Os princípios da pedagogia de Dewey estão ancorados em uma educação prática, 

baseada na aprendizagem pela experiência, partindo da proposta de que o aluno possa 

construir e reconstruir o conhecimento por meio de situações concretas. Uma das defesas 

de Dewey é de que a educação como um processo que se finda em si mesmo, relacionado 
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sempre à vida do educando, tendo em vista o interesse pessoal e o conhecimento prévio 

das crianças como disparador de interesse para o aprendizado. 

Dewey, mesmo reservando principal importância para a construção da autonomia do 

educando no processo educativo como Marx e Freire, a educação para o pensador 

estadunidense está mais próxima de propostas como a de Kant ou mesmo Rousseau, do 

que dos dois pensadores críticos aqui citados.  

Crítico ao método tradicional de educação, Dewey desenvolveu uma teoria 

educacional, conhecida como pedagogia nova ou educação progressista, que busca raízes 

nas propostas educacionais da Grécia clássica e, ao mesmo tempo, inspirada nos avanços 

pedagógicos e sociais provenientes do Iluminismo, em particular da pedagogia ativa de 

Rousseau – centralizada na figura da criança – e pela concepção de moral kantiana8. “[…] 

em Democracia e educação, Dewey utiliza os gregos para estabelecer uma relação de 

similaridade com a era contemporânea, seja no tocante à ordem social, seja no que diz 

respeito à educação. A semelhança entre as duas ordens sociais tem por base a noção de 

‘sociedade democrática’” (CUNHA; SACRAMENTO, 2007, p. 279). 

Já o que distancia a visão de Dewey sobre a importância de uma educação para a 

autonomia da visão de Marx e Freire é a sua finalidade. Enquanto para o primeiro, a 

autonomia proporciona a libertação individual do educando de imposições alheias, para 

Marx e Freire a autonomia proporciona a libertação do indivíduo para que ele seja capaz de 

refletir sobre o meio em que vive e, consequentemente, transformá-lo, eliminando ou 

minimizando os mecanismos de opressão. 

Dewey é parte de uma sociedade produto da Revolução Industrial que demanda 

transformações nas esferas econômicas, sociais e também educacionais. Diferentemente de 

Marx e Freire, Dewey não busca superar o sistema construído nas revoluções industriais 

capitalistas, mas tenta encontrar mecanismos para que o educando seja mais produtivo, 

criativo e condutor de seus caminhos dentro do sistema. Dewey não busca uma alternativa 

ao sistema, mas dentro dele. 

Interessante notar como a Revolução Industrial impactou a visão desses pensadores 

quanto à educação. Para Rousseau e Kant, pré-Revolução Industrial, a educação era 

composta de preparação física e formação prática, sendo que ambas estão interconectadas 

e dependem uma da outra. Dalbosco (2011, p. 113) afirma que, para Kant, “[…] o ser 

humano que fora capaz na infância de fortalecer adequadamente seu corpo e refinar seus 

sentidos está em melhores condições de desenvolver sua inteligência e […] de formar 

moralmente o caráter”. Enquanto que Dewey, já fruto da Revolução Industrial, percebeu que 

“a concentração da indústria e a divisão do trabalho praticamente eliminaram as ocupações 

                                                           
8 A tese de doutoramento de John Dewey tratou da perspectiva moral da obra de Kant. 
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domésticas e comunitárias – pelo menos para fins educativos”. Isso ocasionou, segundo o 

filósofo americano, “uma mudança radical nas condições de vida, e só uma mudança 

igualmente radical no campo da educação produzirá resultados palpáveis” (DEWEY, 2002, 

p. 22). 

 No entendimento de Dewey, o espaço da educação física, do corpo, tão necessária 

quanto a educação prática, como apontada pelos iluministas, perdeu seu espaço social. 

Caberia à escola suprir esta necessidade e, que na visão do filósofo estadunidense, esta 

instituição estava distante de conseguir suprir a educação antes realizada pela família ou 

pela comunidade, simplesmente porque a escola encontra-se desconectada da forma como 

as pessoas aprenderam e aprendem com a vida, de forma prática e pautada na realidade 

vivida: 

(...) se contrastarmos a cena da escola com o que se passa na família, por 
exemplo, perceberemos o que procurei significar ao dizer que a escola fez-
se uma espécie de instituição radicalmente diferente de qualquer outra 
forma de organização social (DEWEY, 1976, p. 4). 
 

 Desta forma, John Dewey propõe uma reformulação naquele sistema educacional 

pautado na aquisição de informações sem significado com a realidade do educando. Anísio 

Teixeira (1973, p. 37), em introdução ao livro “Vida e educação” apresenta a posição 

educacional de Dewey entendendo que este compreende que “[…] educação é vida, não 

preparação para a vida”, sendo que “[…] tudo deve ser ensinado tendo em vista o seu uso e 

função na vida” (TEIXEIRA, 1973, p. 37). 

A proposição central da pedagogia de Dewey está voltada para uma educação 

prática, baseada na aprendizagem pela experiência, voltada para que o educando construa 

e reconstrua o conhecimento sempre sendo realizada a partir de situações que lhe são 

comuns no cotidiano, ou seja, de elementos presentes na sua vivência cultural. A educação 

para Dewey é, essencialmente, promotora da autonomia. O “[…] objetivo da educação é 

habilitar os indivíduos a continuar sua educação – ou que o objeto ou recompensa da 

aprendizagem é a capacidade de desenvolvimento constante” (DEWEY, 1959, p. 11). Desta 

forma, o educando será capaz de adaptar-se às diversas demandas que a vida lhe impuser 

no futuro. A proposta de Dewey se aproxima da noção de uma educação emancipatória, no 

sentido de promover a liberdade do indivíduo, pois lhe fornece condições para que caminhe 

por si e que seja independente para crescer e instruir-se. 

 A crítica de Dewey ao modelo tradicional de ensino está centrada na ideia 

proveniente do pensador iluminista John Locke de que o educando é uma tábula-rasa, sem 

conhecimento ou vivência, espaço em branco pronto a ser preenchido com o conhecimento 

do mestre. Para Dewey (1976, p. 5), o “esquema tradicional é, em essência, esquema de 
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imposição de cima para baixo e de fora para dentro. Impõe padrões, matérias de estudo e 

métodos de adultos sobre os que ainda estão crescendo lentamente para a maturidade”. 

 Em “Experiência e educação”, Dewey (1976, p. 6) faz um comparativo entre o 

método tradicional e sua escola nova; síntese que ajuda a compreender àquilo que 

combatia: 

 
À imposição de cima para baixo, opõe-se a expressão e cultivo da 
individualidade; à disciplina externa, opõe-se a atividade livre; a aprender 
por livros e professores, aprender por experiência; à aquisição por exercício 
e treino de habilidades e técnicas isoladas, a sua aquisição como meios 
para atingir fins que respondem a apelos diretos vitais do aluno; à 
preparação para um futuro mais ou menos remoto opõe-se aproveitar-se ao 
máximo das oportunidades do presente; a fins e conhecimentos estáticos 
opõe-se a tomada de contato com um mundo em mudança. 
 

Ao contrário do método tradicional, o objetivo central do processo de ensino e de 

aprendizagem deve ser o desenvolvimento de indivíduos autônomos, considerando as 

pessoas como seres exclusivos e originais, com características, necessidades e interesses 

particulares. O educando não é ser passivo, fim do processo, mas “a criança é o ponto de 

partida, o centro e o fim” (DEWEY, 1973, p. 46). 

 A partir desta proposta de educação voltada à promoção da autonomia do educando 

que passa a ser sujeito de sua aprendizagem, Dewey propõe um modelo de ensino e de 

aprendizagem voltado à prática de experiências ligadas à vida do educando. Neste ponto, 

Dewey se aproxima do conceito de autonomia de Freire pois imagina a escola como uma 

“comunidade em miniatura” ou uma “sociedade embrionária”, onde seja capaz de 

desenvolver a cidadania, a participação social de seus educandos, conectando o aprendido 

na escola para a vida cotidiana e concreta de seus alunos sendo que concomitantemente, a 

vida social é repensada e reproduzida no interior do ambiente escolar (DEWEY, 2002). A 

escola passa a ser um espaço de vivência, reflexão e criação de soluções para a vida fora 

dela. 

 
Tudo o que a sociedade alcançou para seu benefício é posto, por 
intermédio da escola, ao dispor dos seus futuros membros, bem como todas 
as suas utopias, que ela espera realizar através das novas possibilidades 
assim abertas ao seu futuro corpo. Aqui, o individualismo e o socialismo 
estão em harmonia. Só permitindo o pleno desenvolvimento de todos os 
indivíduos que a compõem poderá a sociedade eventualmente manter-se 
fiel à sua razão de ser. (DEWEY, 2002, p. 17). 
 

A escola não deve preparar para a vida, mas deve ser o reflexo da própria vida. Para 

Dewey (2002) o educando não deve ser formado para o futuro, mas deve vivenciar 

experiência práticas que enfrentará em seu presente. A escola é a vida em sociedade e, 

portanto, é papel fundamental que promova a autonomia dos educandos para que possam 

construir e reconstruir seus papéis sociais. Assume-se, assim, que a formação para a 
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cidadania não é apenas conceitual, mas ativa, consciente e participativa, coincidindo com a 

formação de educandos autônomos. 

 Para desenvolver a cidadania ativa nos educandos, a escola não pode considerá-los 

tábula-rasa, mas aproveitar todo o conhecimento que já possuem, utilizando-os como ponto 

de partida para desenvolver novos conhecimentos mais aprofundados e especializados. 

Esses novos conhecimentos produzidos na escola precisam necessariamente fazerem 

sentido na vida do educando, pois assim, passam a se empenhar na aprendizagem com 

mais afinco buscando respostas para suas inquietações da vida, se tornando, desta forma, 

seres autônomos que não esperam a resposta pronta do professor, mas as buscam Por 

isso, Dewey (1973, p. 46) afirma que “[…] o ideal não é acumulação de conhecimentos, mas 

o desenvolvimento de capacidades”. 

 Importante ressaltar que para construir a autonomia no educando, Dewey alerta que 

não basta uma educação pautada em experiências de vida, mas que essas experiências 

sejam de qualidade e com a finalidade de produzir um aprendizado efetivamente capaz de 

promover autonomia. “O problema não é a falta de experiências, mas o caráter dessas 

experiências” (DEWEY, 1976, p. 16), além do que “tudo depende da qualidade da 

experiência por que se passa” (DEWEY, 1976, p. 16). Desta forma, Dewey concede ao 

professor um papel fundamental no processo de uma educação ativa, pois será ele o 

responsável por selecionar e dinamizar as experiências vividas pelos alunos durante seu 

caminhar pela escola. 

 Para que este professor possa proporcionar a construção da autonomia no 

educando, ele mesmo precisa ter desenvolvido o seu “ser autônomo”, sendo capaz de 

refletir sobre suas práticas pedagógicas. 

 Por questões metodológicas, dentre todas as concepções acerca de autonomia 

abordadas neste capítulo, optou-se por utilizar o conceito de John Dewey pelos seguintes 

motivos: 

 1. Reflete os ideais iluministas-liberais que permeiam nossa sociedade atual, mas 

sem deixar de criticá-los; 

2. Entende as exigências da sociedade construída a partir das revoluções industriais, 

exigências que ainda se fazem presentes em uma sociedade altamente ligada à tecnologia 

e, no caso à tecnologia digital, se aproximando da realidade vivida na contemporaneidade; 

3. Enxerga a educação para a autonomia não de maneira idealizada como os 

iluministas, mas também não de maneira politizada como Marx e Freire, se encaixando mais 

como um reformador, do que um revolucionário. O objetivo desta pesquisa é entender o 

papel do professor como transformador dentro do sistema estabelecido e não como agente 

criador de alternativas políticas fora sistema. 
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Por conta disso, o conceito de autonomia dessa pesquisa é a que está circunscrita 

em uma proposta de educação marcada pela vivência prática ligada às experiências de vida 

do educando com o objetivo de torná-lo dono de si e cidadão do mundo, como definiu John 

Dewey. 

 

1.2 O professor na construção da autonomia 

 

Pensando em uma formação que tenha como princípio norteador o exposto acima, 

vale o questionamento sobre qual o papel que o docente possuiria nessas formações: o de 

ser passivo recebedor de informações prontas ou de sujeito ativo da própria formação? 

Muitas vezes, exige-se que ele atue como sujeito do processo de ensino e de 

aprendizagem, porém outras vezes é visto como objeto passivo que precisa ser moldado 

para agir de uma determinada maneira pré-fabricada. 

Segundo De Paula (2010, p. 128)., há pouco espaço em que o docente possa atuar 

como sujeito construtor de suas visões de ensino, refletindo sua prática cotidiana e 

propondo inovações para tal.  

Em instituições de ensino que empregam materiais pré-definidos, como em sistemas 

de ensino ou escolas que adotam metodologias específicas (como materiais sistematizados 

por ano/séria e disciplina, por exemplo), cabe ao professor aplicar uma sequência didática e   

usar materiais pré-produzidos ou desenvolver  projetos previamente determinados pela 

coordenação pedagógica. 

 

É mínimo o interesse em desenvolver no educador a capacidade de exercer 

um juízo em matéria educacional, tanto dentro quanto fora da sala de aula, 

ou de adquirir a disposição e a faculdade de automonitoramento que lhes 

possibilite aprender com a própria prática ao longo da carreira profissional 

(ZEICHNER, 2003, p. 37). 

 

 Zeichner (2003, p. 38) afirma que “só ocorrerão mudanças qualitativas na prática na 

sala de aula quando os professores as compreenderem e aceitarem como suas”, ou seja, 

quando o professor for sujeito ele será capaz de “olhar” para seus alunos também como 

sujeitos. Nesse caminho, a promoção da autonomia nos alunos poderá ocorrer, ao passo 

que os docentes tenham espaço para inovar em suas práticas, errando e acertando, mas 

principalmente, podendo refletir sobre suas experimentações, seja de forma coletiva ou 

individual.  

A cada nova situação-problema, o professor é levado a enfrentá-la buscando a sua 

resolução, para que possa continuar em frente e para resolvê-la tem necessariamente que 

refletir sobre suas causas e aspectos para, então, propor saídas criativas. Como afirma 

Antônio Nóvoa (1991, p. 16): “as situações que os professores são obrigados a enfrentar (e 
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a resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto, respostas únicas: o 

profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo”. 

Para Pennington (1995, apud DE PAULA, 2010, p. 131), “o processo de mudança ou 

desenvolvimento profissional ocorre em ciclos espirais que envolvem o ato de inovar, refletir 

e ajustar o conhecimento sobre a prática”. É importante ressaltar que para que esses ciclos 

espirais ocorram são necessários espaços para tal desenvolvimento pelo professor, para 

que ele possa ser autor do próprio ato de ensinar, refletindo sobre aquilo que funciona e 

aquilo que não promove avanços no aprendizado de seus alunos. A partir deste trabalho de 

reflexão sobre a prática, o docente passa a uma segunda etapa de reflexão: a busca pela 

teorização sobre o processo de ensino como forma de encontrar bases sólidas que 

justifiquem sua prática: “somente após o domínio dessas questões práticas é que o 

professor irá voltar sua atenção para os aspectos sociais relacionados a sua atuação e em 

explicar ou teorizar sobre sua prática” (PENNINGTON, 1995, apud DE PAULA, 2010, p. 

131). 

No contexto escolar o professor se vê, muitas vezes, pressionado e de mãos atadas. 

A escola ou os sistemas de ensino provêm os recursos formatados e com baixa margem de 

personalização para que o professor possa adaptá-los a sua realidade e necessidade.  

Dentro das possibilidades que restam ao professor há, ainda, a pressão de algumas 

escolas para que ele “inove” em sala de aula, mesmo estando limitado, muitas vezes, a   

escolher outro material, elaborar projetos ou repensar a ordenação dos conteúdos a serem 

abordados. Se tem pouco espaço para inovar sua prática, muitos professores se questionam 

do porquê refletir sobre ela, se sua tarefa limitasse ao cumprimento de determinações 

oriundas de um sistema de ensino. Constrói-se um modelo escolar no qual o currículo e o 

espaço não privilegiam a reflexão, a inovação e a subjetividade, mas a obediência, a 

disciplina e a sujeição dos personagens do processo educacional a padrões e imposições 

genéricas determinadas hierarquicamente: 

 

Alguns fatores têm sido comumente apontados como motivos para tal 

realidade: a natureza isolada das salas de aula, a falta de tempo, a 

complexidade do dia a dia na sala de aula e a ansiedade que o professor 

sente ao ser observado. Essa realidade dos professores reforçada pelo 

sistema educacional parte do princípio de que a qualidade de ensino deve 

ser garantida por padrões mínimos externamente impostos e por 

mecanismos de inspeção e controle de qualidade (DE PAULA, 2010, p. 134-

135). 

  

Pennington (1995) inverte o modelo tradicional de formação dos docentes. “A visão 

de Pennington (1995) sobre o processo de mudança remonta às ideias de Schön (2000) e 

Dewey (1959), significando que o processo de reflexão deve partir de um problema 
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detectado na prática” (DE PAULA, 2010, p. 131). Ao invés de começar com uma reflexão 

teórica para transplantar as ideias para o cotidiano do docente, os três autores propõem que 

a prática seja analisada primeiramente com os conhecimentos prévios que o professor 

possui, mesmo que ainda insuficientes para uma análise mais sólida. A partir desta reflexão 

preliminar espera-se que o professor sinta a necessidade de encontrar na teoria um alicerce 

maior para explicar sua inovação em sala de aula. 

“O triplo movimento sugerido por Schön (2000) - conhecimento na ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação (...)” (NÓVOA, 1991, p. 15), 

acontece de forma mais efetiva se realizado em formações coletivas. O próprio processo de 

ensino e de aprendizagem trata-se de um processo coletivo. “Ninguém educa ninguém, 

ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, 

como pontua Paulo Freire (1987, p. 78).  

A formação docente e a prática reflexiva sobre sua ação necessitam ocorrer de 

maneira coletiva, na qual todos os envolvidos são sujeitos da reflexão, da ação e da 

formação. Desta forma, uma formação pautada na reflexão na ação que não aconteça de 

forma coletiva tende ao individualismo e ao academicismo, distanciando-se da proposta de 

“reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação” de Schön (2000). 

Uma alternativa para o professor ser sujeito de sua própria ação e, desta forma, 

poder promover também a autonomia em seus alunos, pode ser a promoção de “práticas de 

formação que tomem como referência as dimensões coletivas [e que] contribuem para a 

emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na 

produção dos seus saberes e dos seus valores” (NÓVOA, 1991, p. 15). 

  Os questionamentos apresentados anteriormente referem-se à “reflexão sobre a 

prática” docente, ou melhor, sobre as reflexões que o docente realiza durante ou após sua 

prática. Donald Schön (2000, p. 32) pontua em sua obra que nem todos os atos humanos 

resultam em ações previamente imaginadas, pelo contrário, muitas vezes os resultados são 

inesperados e, portanto, necessitam naturalmente de uma reflexão sobre que ações foram 

tomadas e levaram ao não atingimento daquele resultado anteriormente planejado. Ao 

realizar a reflexão sobre a ação, seja durante o processo de ação ou após concluí-lo, 

acontece o que o autor denomina de “reflexão-na-ação”: 

 
Quando os bons músicos de jazz improvisam juntos, eles demonstram de 
forma semelhante uma reflexão-na-ação fluente, integrada à execução em 
andamento. Escutando um ao outro, e escutando a eles próprios, sentem 
aonde a música está indo e ajustam seu desempenho de acordo com isso 
(SCHÖN, 2000, p. 35). 
 

 Schön (2000) descreve as diversas formas que buscamos refletir sobre nossas 

ações. Em um estágio preliminar, quase automático, acontece o que ele denomina de 
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“conhecer-na-ação” (SCHÖN, 2000, p. 31) que se circunscreve na reflexão instantânea 

(quase instintiva) perante uma ação, sem necessariamente uma análise detalhada e 

complexa; são as reflexões imediatas que fazemos para logo tomar uma ação 

necessariamente imediata também. Por conta disso, esse “conhecer-na-ação” torna-se 

verbalmente inviável de ser explicado, como por exemplo, “quando se pergunta às pessoas 

que sabem andar de bicicleta [...], como não cair quando a bicicleta começa a inclinar-se 

para a esquerda, algumas dirão que se reequilibram movendo a roda à direita. Se elas 

realmente o fizessem, provavelmente cairiam” (SCHÖN, 2000, p. 31). 

 Schön (2000, p. 31) alerta que toda tentativa de produzir conhecimento sobre uma 

ação não deixa de ser uma tentativa de criar uma sequência lógica, inteligível e racional 

para as ações que aconteceram: “qualquer que seja a linguagem que venhamos a 

empregar, nossas descrições do ato de conhecer-na-ação são sempre construções”. Trata-

se de uma necessidade que temos de teorizar sobre a ação ou de criar um tipo de 

inteligência na ação realizada – procedimento que interessa analisar mais a fundo nessa 

pesquisa. 

 A prática cotidiana, seja no trabalho ou nas ações comuns, geram algumas reflexões, 

pois tendemos a ficar desconfortáveis com algumas ações que parecem fugir do nosso 

controle. Schön (2000, p. 32) afirma que ao encararmos esse desconforto “podemos 

responder à ação colocando-a de lado, ignorando seletivamente os sinais que a produzem. 

Ou podemos responder a ela através da reflexão (...)”. Esta reflexão acontece de três 

maneiras:  

1. Pensar retrospectivamente sobre a ação, analisando com calma os resultados de 

uma ação inesperada, após ela ter acontecido; 

2. Faze uma pausa no meio da ação para refletir sobre os rumos tomados por ela e 

corrigi-los a fim de transformar os resultados do restante da ação; 

3. Refletir no meio da ação, sem pausá-la, interferindo na situação em andamento, 

dando “nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos” (SCHÖN, 2000, p. 

32). Esse terceiro tipo de reflexão é o que Schön denomina de reflexão-na-ação. 

Muito desse conceito se assemelha à prática já comum da tentativa e erro, mas 

como salienta Schön (2000, p. 33), diferencia-se desta, pois não se tratam de tentativas 

aleatórias, mas de reflexões sobre o erro cometido e a busca por uma nova tentativa que se 

aproxime mais do objetivo pretendido naquela ação. A reflexão-na-ação ocorre, 

teoricamente, em cinco estágios logicamente organizados: 

1. A ação produz respostas instantâneas e de rotina, que buscam explicar 

minimamente o evento transcorrido, quase como respostas instintivas. É o que Schön 
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chama de “conhecer-na-ação”, responsável por explicar fenômenos dentro do que 

consideramos normais; 

2. No caso de ações que fogem a essa “normalidade” ou à rotina de respostas que 

conseguimos rapidamente elaborar, acontece um momento de desconforto com a realidade, 

produzindo um instante de reflexão sobre a ação que pode acontecer seguindo uma das três 

formas descritas acima; 

3. Esse desconforto, seja positivo ou negativo, leva à reflexão durante a ação, ou o 

que Schön denomina de “reflexão-na-ação”, fazendo com que pensemos a respeito do 

evento e de como esse acontecimento saiu dos padrões de resposta que até então 

utilizávamos para nos satisfazer; 

4. Essa reflexão-na-ação é sempre de maneira crítica, pois nos leva a “reestruturar a 

estratégias de ação, as compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os 

problemas” (SCHÖN, 2000, p. 33). 

5. Por fim, ao refletir sobre o evento, o movimento de resposta é imediato, pois 

desejamos implementar novas ações geradas a partir da reflexão que fizemos para 

verificarmos se nossas ações e hipóteses estavam corretas, ou se nossas novas ideias 

podem produzir ações mais eficazes. 

Mais importante que a ordem do processo é entender que o que distingue uma 

simples reflexão do conceito de reflexão-na-ação é que esta última está voltada para a ação 

subsequente. Não se trata apenas de refletir para conhecer o fenômeno ou o evento 

ocorrido, mas para gerar novas ações, como afirma Schön (2000, p. 34): “o que distingue 

reflexão-na-ação de outras formas de reflexão é sua imediata significação para a ação”. 

Este processo de reflexão contínua sobre a prática é necessário para romper-se com 

a educação tecnicista, baseada na mera reprodução de fórmulas e modelos prontos. 

Quando o professor passa a refletir sobre suas escolhas e práticas em sala de aula, torna-

se sujeito de suas ações, deixando de exercer uma atividade mecânica e sem significado 

para ele e para o aluno. “Em casos como esses, o profissional experimenta uma surpresa 

que o leva a repensar seu processo de conhecer-na-ação de modo a ir além de regras, 

fatos, teorias e operações disponíveis” (SCHÖN, 2000, p. 38). Após o professor tornar-se 

capaz de refletir sobre suas ações e começar a conduzi-las e não ser conduzido por elas, 

ele poderá ser capaz de olhar para as TDIC como algo além de simples suportes 

tecnológicos, mas como instrumentos capazes de transformar sua prática visando a 

promoção da autonomia no educando?  

 Reflexão crítica sobre a prática parece ser o ponto crucial para atingir autonomia 

tanto do professor, quanto do educando. Paulo Freire (1996) dedica vasta obra para abordar 

sua visão a respeito da construção da autonomia em sala de aula e também coloca como 
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ponto fundamental a reflexão sobre a prática quando afirma que “a prática docente crítica, 

implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 43). Sem a reflexão do docente sobre sua ação 

diária, a prática pode se tornar vazia, sem significado, nem objetivo, caindo no risco de se 

tornar mera reprodução de paradigmas previamente estabelecidos, afinal “é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(FREIRE, 1996, p. 43).  

Desta forma, uma prática docente que tem o desenvolvimento da autonomia como 

objetivo, pode utilizar as TDIC como meio para tal, desde que a premissa básica seja a 

“reflexão-na-ação” como constante em todo o processo de ensino e de aprendizagem.  

Isto não é novo, afinal, a importância de uma educação voltada para a autonomia já 

era discutida por John Dewey em “Democracia e Educação” no início do século XX, ou pelos 

escola-novistas ainda no século XIX por Rui Barbosa e com maior força a partir do 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” em 1932 com Anísio Teixeira e Fernando de 

Azevedo, estendendo-se pelas décadas seguintes daquele século com Darcy Ribeiro, 

Florestan Fernandes e assumindo um caráter criticista com Paulo Freire em “Pedagogia da 

Autonomia” (1ª edição em 1996). Já a formação docente pautada pela reflexão-na-ação tem 

como ponto de partida também os trabalhos de John Dewey que definiu que: 

 
(...) a ação reflexiva como uma ação que implica uma consideração ativa e 
cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica, iluminada pelos 
motivos que a justificam e pelas consequências a que conduz. A ação 
reflexiva é um processo que implica mais do que a busca de soluções 
lógicas e racionais para os problemas; envolve intuição, emoção; não é um 
conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinados aos 
professores. A busca do professor reflexivo é a busca do equilíbrio entre a 
reflexão e a rotina, entre o ato e o pensamento (GERALDI, 1998, p. 248). 
 

 Na visão deste educador norte-americano, não se deve pensar ensino como algo 

que o estudante precisa saber, mas algo que ele pode ser instruído, pois com a instrução 

ele será capaz de formular suas reflexões acerca de sua prática, afinal como Dewey (1959, 

p. 151) propõe “ele tem que enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre 

meios e métodos empregados e resultados atingidos”. A defesa do “aprender fazendo” 

apresenta-se muito forte em Dewey (1959, p. 364), principalmente quando este pensador 

coloca que esta é uma prática natural do desenvolvimento humano. 

Dewey também foi motivador para a defesa de Donald Schön (2000), ainda na 

década de 1987, de substituição de uma formação tecnicista do trabalho docente para uma 

construção da epistemologia da prática, na qual o docente é visto como sujeito da 

construção do seu próprio conhecimento e não mero reprodutor de técnicas prontas de 

didática. 



63 
 

 Por que essas questões ainda aparecem no debate educacional e, recentemente, 

têm ganhado espaço nas discussões sobre inovação e o futuro da educação? Em partes, 

porque apesar de discutidas há muito tempo ainda não foram resolvidas por completo, mas 

também por conta da possibilidade de que a tecnologia digital possui de finalmente abarcar 

um ensino mais centrado na personalização e na autonomia do aluno, além de permitir ao 

professor novas ferramentas que dinamizem seu trabalho como docente e, em última 

instância, que permita uma reflexão sobre sua prática. Dentre essas abordagens, pode-se 

destacar as baseadas em metodologias ativas, elucidadas abaixo. 

 

1.3 Currículo e Metodologias ativas 

  

 A contemporaneidade, com o advento da pós-modernidade9, transformou as relações 

sociais e culturais e vem desconstruindo instituições tradicionais da modernidade como o 

Estado, a Igreja, a família e, porque não, a escola. Um dos precursores deste conceito que 

enxergou o desenlace da Guerra Fria já na década de 70 foi François Lyotard, que em seu 

livro “O pós-moderno” (1979) descreve este momento como o marco final das grandes 

narrativas totalizantes, característica típica da modernidade fundada pelas ideias iluministas 

defensoras fieis do uso da razão como motor fundamental para a construção de uma 

sociedade igualitária e livre: 

 
A novidade é que, neste contexto, os antigos pólos de atração formados 
pelos Estados-nações, os partidos, os profissionais, as instituições e as 
tradições históricas perdem seu atrativo. E eles não parecem dever ser 
substituídos, pelo menos na escala que lhes é própria. (...) Desta 
decomposição dos grandes Relatos, que analisaremos mais adiante, segue-
se o que alguns analisam como a dissolução do vínculo social e a 
passagem das coletividades sociais ao estado de uma massa composta de 
átomos individuais lançados num absurdo movimento browniano 
(LYOTARD, 1979, p. 27-28). 

 

 Lyotard (1979, p. 69) afirma que com o avanço do capitalismo liberal no pós-

Segunda Guerra no Ocidente (e com seu triunfo no pós-Guerra Fria), o indivíduo passa a ter 

mais importância que o conjunto de indivíduos, dando-se mais ênfase à “fruição individual 

dos bens e dos serviços” (LYOTARD, 1979, p. 69). Teorias e relatos totalizantes que 

buscavam dar certa unicidade à humanidade estabelecendo aquilo que ficou conhecido 

como “conhecimento clássico universal” apregoado pelos enciclopedistas Diderot e 

D’Alambert no século XVIII, postulado como “verdades universais” pelos positivistas como 

Auguste Comte no século XIX e colocado em práticas políticas como nos regimes totalitários 

                                                           
9 O conceito de pós-modernidade advém da sociologia histórica e refere-se a certa condição 

sociocultural do capitalismo pós queda do Muro de Berlim (1989) e fim da União Soviética (1991). 



64 
 

europeus no século XX caíram por terra ao se deparar com as forças defensoras da 

liberdade individual do self made man10 capitalista. 

Embora o termo “moderno” tenha uma história bem mais antiga, o que 
Habermas (1983, p. 9) chama de projeto da modernidade entrou em foco 
durante o século XVIII. Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço 
intelectual dos pensadores iluministas “para desenvolver a ciência objetiva, 
a moralidade e a lei universais e a arte autônoma nos termos da própria 
lógica interna destas” (HARVEY, 2007, p. 23). 

 

 A pós-modernidade questiona o pilar principal das ideias modernas: a supremacia da 

razão como construtora de esquemas pétreos que conseguem ser aplicados a todas as 

áreas do conhecimento humano, indubitavelmente. Para os homens modernos, a prática da 

razão leva à construção de teorias que podem ser universais e, portanto, totalizantes. Para 

os homens pós-modernos, como cita Bauman (2001, p. 162): 

 
A duração deixa de ser um recurso para tonar-se um risco; o mesmo pode 
ser dito de tudo que é volumoso, sólido e pesado – tudo o que impede ou 
restringe o movimento. Gigantescas plantas industriais e corpos volumosos 
tiveram seu dia: outrora testemunhavam o poder e a força de seus donos; 
hoje anunciam a derrota na próxima rodada de aceleração e assim 
sinalizam impotência. Corpo esguio e adequação ao movimento, roupa leve 
e tênis, telefones celulares (inventados para o uso dos nômades que têm 
que estar “constantemente em contato”), pertences portáteis ou 
descartáveis – são os principais objetos culturais da era da instantaneidade. 

 

 A disputa ideológica típica da era moderna e, mais presente durante os anos da 

Guerra Fria, após a queda do muro de Berlim se enfraqueceu e levou à dissolução da razão 

como ponto principal para construir teorias e esquemas totalizantes que explicassem o 

mundo. “O grande relato perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de unificação que 

lhe é conferido: relato especulativo, relato da emancipação” (LYOTARD, 1979, p. 69). 

 “Nesta transformação geral, a natureza do saber não permanece intacta” (LYOTARD, 

1979, p. 4) e, portanto, a sociedade pós-moderna encontra novas formas de aprendizagem 

que atendam às suas necessidades. A chamada “sociedade da informação” tirou o papel da 

escola de fonte do saber universal, uma vez que, como exposto acima, as narrativas 

totalizantes deixam de ser legitimadas para dar lugar às narrativas individuais. 

Consequentemente, instituições dotadas de poder simbólico sobre as narrativas também 

perdem seu status e passam a ser questionadas, quando não muito, eliminadas.  

 A rapidez na produção de conhecimento leva à efemeridade na construção de 

verdades científicas, uma vez que constantemente informações novas são produzidas e 

substituem postulados até então tidos como sólidos. Educar, portanto, deixa de ser uma 

mera transmissão de informações como no passado, uma vez que as tecnologias digitais 

                                                           
10 O self-made man é um arquétipo da pessoa que nasceu pobre ou em desvantagem qualquer, mas 

que atingiu sucesso econômico graças ao próprio trabalho e esforço. Trata-se da valorização da força 
individual contra a necessidade do apoio de instituições sociais. 
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permitem acesso a essas informações de forma mais rápida: “com a Internet e a divulgação 

aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora 

e com muitas pessoas diferentes” (MORAN, 2015, p. 16) 

 Ao entender os valores ainda em construção da sociedade pós-moderna fica mais 

claro que o modelo educacional tecnicista e reprodutor de informações precisa ser 

repensado, pois não atende mais às necessidades de uma comunidade que busca criar 

suas próprias narrativas e postulados ao invés de repetir “verdades” universais. A escola 

como sólido espaço de transmissão de verdade universais cede espaço para as narrativas e 

construções pessoais. A pedagogia tecnicista “ignora que a sociedade do conhecimento é 

baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma 

convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização e visão 

empreendedora” (MORAN, 2015, p. 16). 

 É como remar contra a maré quando a escola ainda tenta manter as práticas que 

“deram certo” no passado com uma geração que já observa e entende o mundo com uma 

lógica diferente daquela que imperou na modernidade. “Esse movimento se intensificará 

muito proximamente, porque as crianças não aceitam um modelo vertical, autoritário e 

uniforme de aprender” (MORAN, 2015, p. 17) e a tendência é que os conflitos entre a escola 

tecnicista e os alunos aumentem, como já salientava John Dewey (1976, p. 4) no início do 

século XX ao afirmar que “[…] se contrastarmos a cena da escola com o que se passa na 

família, por exemplo, perceberemos o que procurei significar ao dizer que a escola fez-se 

uma espécie de instituição radicalmente diferente de qualquer outra forma de organização 

social”. 

 Nesse contexto que ganham força as metodologias ativas, promotoras, dentre outros 

fatores, do ensino personalizado e da promoção do desenvolvimento da autonomia dos 

alunos. 

 Tomando como base a obra de Dewey, Anísio Teixeira (1973, p. 37) já defendia nas 

primeiras décadas do século XX que “[…] a escola tem que repudiar o velho sistema, para 

adotar como unidade do seu programa a ‘experiência’ real em vez da ‘lição’, se é que ela 

deseja satisfazer a sua finalidade […]”, ou seja, a educação tem de estar voltada para a 

prática, para a experiência como iniciadora da pesquisa a fim de construir seres autônomos, 

sujeitos da própria aprendizagem. A crítica dos escolanovistas estava baseada na ideia de 

que o modelo tradicional de ensino reproduzia um modelo hierarquizado de sociedade, 

reforçando a ideia de imposição de padrões a serem copiados e não possibilitando a criação 

e a emancipação dos partícipes do processo de aprendizagem, como mesmo salienta 

Dewey (1976, p. 5) quando afirma que o “[…] esquema tradicional é, em essência, esquema 
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de imposição de cima para baixo e de fora para dentro. Impõe padrões, matérias de estudo 

e métodos de adultos sobre os que ainda estão crescendo lentamente para a maturidade”. 

 Metodologia ativa de aprendizagem é um processo amplo e possui como principal 

característica a inserção do aluno como agente principal responsável pela sua 

aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado. Diferencia-se da pedagogia 

tradicional por não enxergar o aluno como tábula rasa, mas como responsável por atuar 

sobre seu próprio aprendizado, como contextualiza Dewey (1976, p. 6): 

 
À imposição de cima para baixo, opõe-se a expressão e cultivo da 
individualidade; à disciplina externa, opõe-se a atividade livre; a aprender 
por livros e professores, aprender por experiência; à aquisição por exercício 
e treino de habilidades e técnicas isoladas, a sua aquisição como meios 
para atingir fins que respondem a apelos diretos vitais do aluno; à 
preparação para um futuro mais ou menos remoto opõe-se aproveitar-se ao 
máximo das oportunidades do presente; a fins e conhecimentos estáticos 
opõe-se a tomada de contato com um mundo em mudança. 
 

O foco das metodologias de aprendizagem ativas está na resolução de um problema 

por parte do aluno, como afirma Bastos (2006) de que ela possui “processos interativos de 

conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a 

finalidade de encontrar soluções para um problema”. Desta forma, as metodologias ativas 

possuem papel importante no processo de ensino e de aprendizagem na busca da 

participação ativa dos envolvidos por meio de resolução de problemas e construção ativa do 

aprendizado, tornando os alunos capazes de intervir e promover as transformações no meio 

onde vivem.  

Assim, aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto 
em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e 
ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de 
recebê-lo de forma passiva do professor. Em um ambiente de 
aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, 
facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única de 
informação e conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55). 
 

 O aluno torna-se protagonista no processo de construção de seu conhecimento, 

sendo responsável pela sua trajetória e pelo alcance de seus objetivos, no qual deve ser 

capaz de autogerenciar e autogovernar seu processo de formação, elementos fundamentais 

para o desenvolvimento da autonomia. 

 
As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se 
queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias 
em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em 
que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de 
materiais relevantes (MORAN, 2015, p. 17). 
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Existe uma diversidade de metodologias ativas e todas têm por objetivo colocar o 

aluno com sujeito do processo de construção do conhecimento, elaborador de suas 

narrativas. Dentre essas metodologias, está: 

 

 1.3.1 Aprendizagem baseada em problemas (PBL) 

 

 “PBL é uma metodologia de ensino-aprendizagem colaborativa, construtivista e 

contextualizada, onde situações-problema são utilizadas para iniciar, direcionar e motivar a 

aprendizagem de conceitos, teorias e o desenvolvimento de habilidades e atitudes no 

contexto da sala de aula” (SAVIN-BADEN, 2000, in Ribeiro, 2008), sendo uma forma de 

aprender que pode ser classificada como ativa, integrada, cumulativa e voltada à 

compreensão. 

 Ativa, pois trabalha com soluções abertas, não estanques. Não há um padrão de 

resposta a ser cumprido, mas um objetivo a ser atingido que se resume em encontrar a 

solução para determinado problema apresentado. E esta solução pode se dar de diversas 

formas e por variados meios, seguindo a orientação do professor que conduz o processo de 

resolução de problema, trazendo insumos para que os alunos sejam capazes de 

encontrarem uma solução plausível. 

 Integrada, pois ao apresentar um problema aos alunos, exige-se a interferência de 

diversas subáreas do conhecimento, ou mesmo outras áreas e disciplinas com vistas de 

buscar uma solução. A proposta do PBL é propor problemas que o aluno tenha que integrar 

as diversas áreas do conhecimento para resolvê-lo, configurando, portanto, um aprendizado 

interdisciplinar. 

 Cumulativa, pois com o processo de resolução do problema se torna cada vez mais 

complexo conforme os alunos vão avançando, encontrando respostas que propiciam novas 

perguntas relativas ao problema inicial, ou encontrando novos problemas paralelos ou 

relacionados ao problema inicial que não estavam no começo do trabalho. 

 Por fim, a PBL está voltada à compreensão, pois trata-se de uma metodologia que 

alia reflexão e prática em um processo contínuo, aproximando-se do conceito de Schön aqui 

abordado de “reflexão-na-ação”. O aluno é desafiado todo o tempo a refletir sobre sua 

prática a fim de ações que se aproximem do proposto como solução para o problema inicial. 

 Um problema de pesquisa é apresentado aos alunos que devem buscar por variadas 

fontes encontrar a solução, testando as hipóteses até atingir aceitável grau de confiabilidade 

na resposta. Trata-se de uma metodologia autodirigida, pois os alunos conduzem a 

construção de seu conhecimento sem esquemas pré-determinados e respostas prontas, ao 

mesmo tempo em que promove a reflexão-na-ação quando o aluno percebe que uma de 
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suas hipóteses não funciona, levando-o a buscar teorizar sobre o problema apresentado. 

Tem por base o construtivismo, uma vez que “o conhecimento é construído individualmente 

e co-construído socialmente a partir de interações com o ambiente; o conhecimento não 

pode ser transmitido” (ROCHA; LEMOS, 2014, p. 4) e também interdisciplinar visto que 

“existem múltiplas perspectivas relacionadas a cada fenômeno” (ROCHA; LEMOS, 2014, p. 

4). 

 Segundo Barrows (1986), o PBL é uma metodologia que coloca o aluno no centro do 

processo de aprendizagem, pois será ele quem conduzirá a busca por encontrar uma 

solução para o problema apresentado. Cabe ao professor apenas conduzir e orientar esse 

caminhar do aluno na construção do seu conhecimento. Lambros (2004) segue caminho 

parecido a de Barrows (1986) e conceitua o PBL como uma metodologia que utiliza um 

problema como disparador de um processo de aprendizado. Mas é Barrell (2007) quem 

enuncia um conceito mais sofisticado acerca desta metodologia ao propor que o ponto de 

partida do PBL é a curiosidade gerada a partir de dúvidas sobre os problemas 

apresentados, sendo esta curiosidade a responsável pela ação do aprendizado. Desta 

forma, o PBL desafia o aluno a buscar o conhecimento por meio da investigação a fim de 

encontrar respostas que satisfaçam a curiosidade inicial. 

 Em síntese e em concordância como Leite e Esteves (2005), entende-se o PBL 

como uma metodologia que tem como ponto principal o processo de aprendizado, não o 

objeto e o objetivo finais de aprendizado. O mais importante é o papel ativo do aluno e a 

forma como ele observa o problema, reflete sobre ele e cria hipóteses e soluções aplicadas 

sobre ele. O resultado final é reflexo do processo escolhido pelo aluno, sendo que, desta 

forma, a avaliação do professor no PBL deve estar centrada no caminho percorrido pelo 

aluno e não somente na solução final. “Numa percepção comum, todos admitem que a ABP 

promove a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades, de 

competências e atitudes em todo processo de aprendizagem, além de favorecer a aplicação 

de seus princípios em outros contextos da vida do aluno” (SOUZA; DOURADO, 2015, p. 

185). 

 O importante nessa metodologia é desenvolver no aluno a capacidade de 

investigação metódica e sistemática, trabalhando em grupo e focado nos resultados a serem 

atingidos pela pesquisa. Portanto, não é muito defender que o PBL promove a autonomia no 

educando uma vez que ele passa a entender o caminho da pesquisa e da busca por 

informações a fim de produzir conhecimentos úteis à resolução de um problema real ou 

simulado. 

 Dewey (1959) através de sua Pedagogia da Ação propunha já no início do século XX 

que toda ação educativa deveria partir de situações que propiciassem dúvidas ou um 
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desconforto intelectual no estudante. Essas situações-problema deveriam serem oriundas 

da realidade do educando, gerando uma significância para ele na busca de encontrar 

soluções para aquilo que o incomoda e que está próximo do seu cotidiano e, com essa 

busca, o aluno poderia construir conhecimento não só para solucionar o problema real, mas 

para sua evolução cognitiva. 

 O conceito atual de PBL surgiu na Universidade McMaster, no Canadá, e na de 

Maastricht, na Holanda, que foram as primeiras a adotá-lo, em 1969, sendo implantada no 

Brasil por cursos de Medicina primeiramente e expandida posteriormente para áreas como 

Engenharia e Administração. Hoje, algumas universidades adotam o PBL como currículo ou 

parte dele em cursos nas mais diversas áreas, e também no ensino básico. 

 

 1.3.2 Aprendizagem baseada em projetos (ABP) 

 

 A  ABP (ou PBL) também se inicia com um problema a ser resolvido, mas tem como 

foco a construção de um produto final que solucione o problema inicial. O professor atua 

como orientador do processo de investigação, planejamento, execução e julgamento do 

projeto construído pelo aluno. Barbosa e Moura (2013, p. 63) organizam esta metodologia 

em três categorias: projeto construtivo, em que o aluno é instigado a produzir algo inovador; 

projeto investigativo, em que o aluno precisa empregar o método científico para desenvolver 

sua pesquisa sobre um problema; e projeto didático, em que o aluno busca explicar os 

princípios científicos de funcionamento de sistemas ou objetos. 

 Apesar da similaridade, a Aprendizagem Baseada em Projetos diferencia-se da 

Aprendizagem Baseada em Problemas em quatro quesitos básicos11: 

 1. Assuntos: a Aprendizagem Baseada em Projetos tende a envolver muitos 

assuntos em um único projeto, enquanto a baseada em problema tende a envolver menos 

assuntos por processo de solução de problema; 

 2. Duração: os projetos, geralmente, levam mais tempo para serem elaborados do 

que a solução de problemas, principalmente pela complexidade que os projetos apresentam 

para serem desenvolvidos; 

 3. Produto final: a Aprendizagem Baseada em Projetos necessidade de um produto 

final tangível, seja em forma física ou um projeto de algo a ser produzido, enquanto a 

baseada em problemas pode ter como produto final algo tangível ou apenas uma 

apresentação de uma possível solução; 

                                                           
11 Diferenciação estabelecida pelo especial do Porvir, disponível: <http://porvir.org/especiais/maona 

massa/aprendizagem-baseada-em-projetos>, acessado em 23/07/2017. 
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 4. Cenários: os projetos podem usar cenários, mas trabalha preferencialmente com 

questões do mundo real, já a Aprendizagem Baseada em Problemas utiliza majoritariamente 

cenários fictícios ou estudo de caso para solucionar problemas estruturados. 

 Além de diferenciar as duas formas de aprendizagem, é preciso definir o que se 

entende por projeto para não creditar ao PBL qualquer atividade educativa que envolva a 

produção de um produto final. Segundo Campos (2011), o projeto tem duração temporária e 

objetivo final de se criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Todo projeto deve ter 

um início e fim bem definidos, com um cronograma estabelecido para as etapas 

intermediárias, recursos necessários para seu desenvolvimento e que possibilite a aplicação 

de diversos conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atingir o produto final. 

 Nem todo projeto está circunscrito na metodologia da Aprendizagem Baseada em 

Projetos. Em grande parte, o trabalho com projetos passa por escolhas arbitrárias e regras 

já estabelecidas pelo corpo escolar, não abrindo espaço para que os alunos desenvolvam 

questões ligadas à sua realidade ou projetos que tenham significância com aquilo que 

desejam desenvolver como produto final. Fagundes; Sato; Maçada (2008), na tabela abaixo, 

diferencia o ensino por projetos e a aprendizagem por projetos, deixando claro a diferença 

entre ambos: 

 

Quadro 2: Indicativos de Ensino e Aprendizagem  

Questões Ensino por projetos Aprendizagem por projetos 

Quem escolhe o tema? 

(autoria) 

Professores, coordenação 

pedagógica. 

Alunos e professores 

individualmente e, ao mesmo 

tempo, em cooperação. 

Qual é o contexto? Arbitrado por critérios externos 

e formais. 

Realidade da vida do aluno. 

A quem satisfaz? Arbítrio da sequência de 

conteúdos do currículo. 

Curiosidade, desejo, vontade 

do aprendiz. 

Como são tomadas as 

decisões? 

Hierárquicas Heterárquicas 

Como são definidas as regras, 

direções e atividades? 

Impostas pelo sistema e 

cumpre determinações sem 

optar. 

Elaboradas pelo grupo, 

consenso de alunos e 

professores. 

Qual o paradigma? Transmissão de conhecimento. Construção do conhecimento. 
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Qual é o papel do professor? Agente Problematizador/orientador 

Qual é o papel do aluno? Receptivo Agente 

Fonte: (FAGUNDES et al, 2008) 

 

 Enquanto o ensino por projetos reflete e perpetua o modelo tradicional hierárquico, 

autoritário e centrado no professor, a aprendizagem por projeto busca inverter os papeis e 

proporcionar um aprendizado onde o aluno é o centro do processo, condutor do seu 

aprendizado e agente de construção do conhecimento, cabendo ao professor o papel de 

orientador e problematizador. 

 Bender (2012) em seu livro “Aprendizagem baseada em projetos: a educação 

diferenciada para o século XXI” relata pontos fundamentais para que esta metodologia tenha 

sucesso. São elas: “a âncora, o trabalho em equipe, a questão motriz, a assistência e 

revisão, a investigação e inovação, as oportunidades para reflexão, o processo de 

investigação, os resultados apresentados publicamente e a voz e escolha dos estudantes” 

(CIPOLLA, 2016, p. 574). 

 A âncora trata-se do tema escolhido para ser debatido em classe, fundamentando o 

ensino no mundo real. Todo o projeto deve ser realizado sempre em equipe, mesmo que 

algumas etapas o trabalho possa ser desenvolvido de forma individual, Também deve partir 

de uma questão-problema inicial elaborada pelos alunos em conjunto ao professor que irá 

dar início ao processo investigativo-reflexivo que, por sua vez, produzirá resultados 

plausíveis ou não que deverão ser apresentados como produto final. 

 Para Bender (2012), a Aprendizagem Baseada em Projetos estimula a mudança da 

postura do professor no processo de ensino e também o papel da avaliação. O professor 

não só atua como orientador do projeto, mas também passa a ter papel importante no 

estímulo ao desenvolvimento das habilidades dos alunos. Cabe ao docente, conhecedor do 

processo de aprendizagem a observar, avaliar e promover ações que possam auxiliar os 

alunos a desenvolverem as habilidades necessárias para o progresso do projeto, mas 

também o projeto propiciar o próprio desenvolvimento de habilidades novas nos alunos. 

 Quanto à avaliação, Bender (2012) entende que “esta abordagem envolve 

compreensão conceitual mais aprofundada, resolução de problemas e dá margem a outros 

tipos de avaliação, além das notas individuais e grupais” (CIPOLLA, 2016, p. 576). A 

avaliação se dá pelo processo de aprendizagem e não somente pelo produto final, além de 

haver a possibilidade da auto avaliação, ressaltada como muito importante para a 

construção da autonomia do educando. 
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 1.3.3 Peer Instruction (PI) 

 

 O método Peer Instruction (Instrução por Pares) foi elaborado pelo professor Eric 

Mazur da universidade de Harvard e, no Brasil, existem alguns grupos trabalhando com este 

método, por exemplo na UFRGS com o Dr. Ives Solano Araújo, na UFV com o Dr. Álvaro 

Magalhães Neves, ou na UNISAL de Lorena, por exemplo. 

 Baseia-se em um método no qual os alunos debatem entre si sobre temas 

apresentados em forma de perguntas conceituais com respostas de múltipla escolha. Nesta 

metodologia o aluno aprende a partir da oportunidade de pensar sobre conceitos 

desafiadores por meio da interação com os pares. Cada aluno reflete sobre a possível 

resposta de forma individual e, após a orientação do professor, trocam informações e 

realizam uma reflexão em conjunto sobre as diferentes respostas apresentadas por cada 

indivíduo. O professor atua como disparador da atividade e orientador dos alunos durante a 

reflexão conjunta. Após este momento, os alunos voltam a responder às perguntas, tendo a 

explicação do professor como etapa final. 

 Nesse modelo, as aulas expositivas dividem espaço com a formulação das 

chamadas de teste de conceito (Concept Test), questões-problema elaboradas a partir do 

material e do tema abordados. Essas questões são fundamentais para promover o debate 

entre os pares, portanto devem ser pensadas de forma que propiciem uma discussão 

construtiva e que a solução não seja facilmente encontrada. 

 Após receberem a questão, os alunos têm de dois a três minutos para discutirem as 

possíveis respostas e mais três ou quatro minutos para alcançarem um consenso sobre qual 

a melhor resposta. O professor pode utilizar um clicker12 para obter respostas e também 

ferramentas de questionário online, como os formulários (GoogleForms) ou LimeSurvey13 

para obter a tabulação das respostas no mesmo momento em que os alunos preenchem 

esse formulário.  

 Recentemente, o Plickers14 se apresenta como uma ferramenta bem completa e 

eficaz para este tipo de atividade, permitindo ao professor organizar suas turmas no 

aplicativo e obter respostas instantâneas em sala de aula. Cada aluno ou grupo de alunos 

recebe um cartão com uma imagem com um código para leitores óticos, estilo “QRCode” em 

que ele levanta o cartão na posição da alternativa que considera correta. Desta forma, 

                                                           
12 Espécie de controle remoto sem fio que se comunica com o computador do professor para registro 

das respostas dos alunos. 
13 As duas ferramentas possibilitam ao professor criar questionários online, sejam dissertativos ou de 

múltipla escolha, atrelando as respostas dos alunos a um mecanismo de automatização da correção 
das respostas. A própria ferramenta fornece ao professor um gráfico e uma planilha com as respostas 
dos alunos, facilitando assim a correção e avaliação. 
14 Mais informações em <https://www.plickers.com/>. Acesso em 02/08/2017. 
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impossibilita que outros alunos possam copiar a resposta uns dos outros, pois cada cartão 

possui uma imagem cifrada diferente.  O professor, então, passa o celular pela sala fazendo 

com que o aplicativo colete todas as respostas ao ler os cartões pela câmera do aparelho, 

tabulando automaticamente as respostas e mostrando-as ao professor. Durante esse 

processo, o professor ou instrutor pode avaliar como se deu o processo de compreensão 

dos conceitos abordados naquela atividade.  

 Importante salientar que para que este método funcione em sala de aula é 

necessário que os alunos já tenham o contato prévio com o conteúdo, estudando em casa a 

temática abordada. Em sala, a exposição do professor deve ser breve apenas para 

equalizar a compreensão de todos, deixando a maior parte do tempo da aula para a 

resolução das perguntas elaboradas pelo professor. 

 A partir dos resultados, Mazur (1997) sugere que: 

 - abaixo de 30% de acertos: o professor repita a exposição, obviamente com 

algumas diferenças; 

 - entre 30% e 70% de acertos: formem-se grupos de alunos que discutam os 

temas expostos; 

 - acima de 70% de acertos: o professor dê uma breve explicação sobre o tema e 

passe para outro. 

 Desta forma, passa-se a ensinar questionando, não mais apenas explanando. 

Segundo Mazur (1997) a simples memorização de fatos e dados são passíveis de 

esquecimento, enquanto a compreensão da questão aplicada torna-se algo significativo para 

o aluno, pois ele precisou elaborar uma linha de raciocínio na busca do entendimento da 

questão e das respostas ali expostas. 

 

 1.3.4 Ensino Just-in-time  

 

 Antes da aula os alunos fazem uma leitura prévia sobre o conteúdo a ser lecionado e 

realizam atividades que propiciem respostas rápidas, gerando um feedback sobre seu 

aprendizado. Em sala promove-se uma discussão sobre os conceitos abordados na leitura 

prévia, onde os alunos podem expor suas dúvidas. Desta forma, “os alunos podem aprender 

a avaliar melhor a sua própria compreensão durante o processo de aprendizagem, 

incentivando-os a assumir a responsabilidade por sua própria aprendizagem, ao passo que 

as respostas dos alunos permitem ao professor uma melhor preparação para as aulas” 

(ROCHA; LEMOS, 2014, p. 6). 
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 A metodologia do ensino just-in-time se aproxima bastante de outras metodologias 

ativas tais como o Peer Instruction visto acima e a Sala de Aula Invertida que abordaremos 

em breve. A proposta mais eficiente combina essas metodologias e não as isola. 

 Esta proposta iniciou-se na faculdade de física da Academia da Força Aérea dos 

Estados Unidos da América, se expandindo para a Universidade de Indianápolis, de Indiana 

e na faculdade Davidson, também no país norte-americano. Esta metodologia se expandiu 

para o Canadá e Europa e atinge mais de 50 instituições pelo mundo, sem que no Brasil, ela 

começou a ser empregada na década de 1990. 

 O nome desta metodologia (Just-in-time) advém de práticas do mercado de 

armazenamento e entrega de produtos aos consumidores. Algumas empresas de venda de 

produtos, ao invés de manterem estoques imensos à disposição de possíveis compradores, 

preferem manter estoques virtuais que sinalizam ao consumidor a viabilidade de compra de 

determinado produto. Ao adquirir aquele pertence, a empresa busca o produto desejado 

direto no fornecedor, reduzindo assim os custos de armazenagem em estoques físicos e, 

consequentemente, o custo final do produto. O produto só é produzido se houver a compra, 

evitando também o risco de armazenar produtos que não tenham saída de venda. 

 Esta lógica inverte a ordem do processo de ensino e de aprendizagem. Ao invés do 

professor organizar a aula baseado no que o programa determina que deva ser ensinado, é 

o aluno quem determina aquilo que ele precisa ou quer aprender e ferramentas online o 

suprem com as informações necessárias. A partir da demanda do “cliente” que é construída 

a aula e as atividades a serem realizadas, como no processo mercadológico descrito acima. 

“Esse modelo tenta passar de um sistema conduzido pelo fornecedor, que funciona bem 

para o professor, para um sistema conduzido pelo consumidor, que funciona bem para os 

alunos, tornando-os participantes ativos ou ‘co-produtores’ do processo educacional” (WIND; 

REIBSTEIN, 2000). 

 Gregor Novak (NOVAK et al., 1999) classifica o ensino Just-in-time como uma 

estratégia em que os alunos têm contato antes da aula com o conteúdo a ser ensinado, 

estudam esse material, buscam mais informações e elaboram os pontos que não 

entenderam bem ou que precisam de uma maior explicação por parte do docente. A partir 

deste feedback dos estudantes é que o professor irá preparar sua aula, com enfoque nos 

pontos de dúvidas ou de baixa compreensão. A aula, portanto, é organizada sob medida 

para aqueles pontos quem os alunos têm maior necessidade de aprendizado. 

 O estudo para casa também deve ser direcionado para que os alunos possam 

realizar perguntas (feedback) que orientem o professor na organização da aula. Este 

momento é denominado por Novak et al (1999) como aquecimento (Warm-up) e é essencial 
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que aconteça com tempo hábil para o professor poder analisar as ponderações dos alunos e 

preparar sua aula. 

 Na sala de aula, o professor utiliza os momentos iniciais para esclarecer essas 

dúvidas que os alunos tiveram com o conteúdo em casa e também para aprofundar nos 

conceitos essenciais daquele conteúdo. Logo em seguida, o professor disponibiliza alguns 

exercícios em formato de situações-problema para que os alunos resolvam, verificando 

assim o grau de aprendizado de cada um. 

 Araújo e Mazur (2013, p. 364) salientam que o JiTT: 

 
(...) vem se mostrando uma excelente opção para levar em consideração o 
conhecimento prévio dos alunos na elaboração de aulas que enderecem 
dificuldades específicas da turma para a qual se destina. Além disso, esse 
método tem se mostrado efetivo para formar o hábito de estudo antes das 
aulas, por parte dos alunos. 
 

 O Just-in-time é um modelo que foca mais o aprendizado do que o ensino, pois ele 

passa de um conteúdo padronizado para um conteúdo personalizado, de horários e espaços 

fixos para a flexibilização dos mesmos e de uma postura passiva do aluno para um sujeito 

ativo em um processo de aprendizagem interativo.  

 Quanto à forma como o conteúdo é trabalhado, Wind e Reibstein (2000) defendem 

que ao invés do conteúdo se apresentar rígido, organizado previamente seguindo uma 

ordem lógica do editor do material ou do professor, que este conteúdo todo esteja à 

disposição do aluno para que ele possa escolher o caminho de aprendizado que melhor lhe 

satisfaz, respeitando seus interesses, ritmo e estilo de aprendizado. 

 O Just-in-time também busca quebrar o paradigma de que o aprendizado deva 

ocorrer em um tempo pré-estabelecido e em um espaço previamente determinado para 

aquilo. O aprendizado pode acontecer na escola, mas também na casa do aluno ou em 

outro espaço que ele preferir; daí a importância das ferramentas digitais online. As 

necessidades de conhecimento não surgem apenas nos horários específicos em que os 

alunos se encontram na escola, mas a todo momento. Portanto, devem existir ferramentas 

digitais interativas que o aluno possa acessar a qualquer momento, em qualquer lugar para 

aprender sobre determinado assunto. 

 Também tem como foco esta metodologia a postura do aluno no processo de 

aprendizagem. Mesmo em algumas ferramentas digitais, o aprendizado ainda ocorre de 

maneira passiva, tendo o aluno como receptor de informações já pré-fabricadas. O Just-in-

time pressupõe que o aluno não precise apenas ler, assistir a um vídeo ou ouvir uma 

explanação de um professor para aprender, mas que este processo acontece de forma 

muito mais significativa se ele for defrontado com problemas do mundo real e a partir daí, na 

busca pela solução, encontre seus meios para conduzir seu processo de aprendizado. 
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 Para isso são necessárias ferramentas online que propiciem tamanha dinâmica das 

necessidades dos alunos ao longo do processo de construção do conhecimento. Se um 

aluno está aprendendo sobre frações e sente dificuldade com o conceito de divisão, o 

sistema deve fornecê-lo este bloco de conteúdo para que possa aprender e exercitar. 

 Por fim, Novak e Middendorf (2004) estabelecem que os principais objetivos deste 

modelo de ensino está em: 

- Organizar o tempo de aprendizagem fora e dentro de sala de aula, maximizando-o 

em benefício da aprendizagem; 

 - Aumentar a eficácia das aulas, fazendo com que ela seja organizada para atender 

às dúvidas e necessidades dos alunos; 

 - Estimular o aprendizado de parceria, seja entre alunos ou entre alunos e professor, 

buscando a construção de equipes de trabalho. 

 

 1.3.5 Aprendizagem baseada em times  

 

 Esta metodologia ativa constitui-se de uma estratégia direcionada para classes com 

muitos alunos, sendo utilizada geralmente para grupos maiores de 100 estudantes (mas 

também pode ser utilizada em grupos menores). Foi desenvolvida por Larry Michaelsen, na 

década de 1970. A ideia central é proporcionar um aprendizado mais eficaz em pequenos 

grupos de aprendizagem dentro de classes maiores, formando equipes de trabalho de 5 a 7 

estudantes. 

 A diferença para as demais metodologias é que o TBL pode complementar uma aula 

expositiva e não necessita de uma estrutura física diferenciada para ser aplicado, nem um 

corpo docente especializado e dedicado para esta prática. A escola e o currículo tradicionais 

podem ser utilizados para aplicação do modelo TBL. O que altera no processo tradicional de 

ensino e de aprendizagem é exigir uma preparação prévia dos estudantes para as 

atividades em classe, se aproximando do modelo de Sala de Aula Invertida. 

 O professor ou instrutor que conduzirá as atividades em sala precisa ser um 

especialista no assunto abordado, mas não necessariamente em técnicas de trabalho em 

grupo, pois este processo de trabalhar em equipes faz parte do aprendizado dos alunos, 

sendo uma formação em prática. 

 Formam-se grupos de alunos que trabalharão juntos durante todo o curso, sendo 

apresentados ao conteúdo e desafiados a tomar decisões a todo o momento. Para que essa 

interação funcione os alunos devem estudar materiais selecionados pelo professor em casa 

e realizar um teste para verificar seus acertos e erros. Com as respostas destes testes, os 

alunos debatem em grupo suas reflexões e chegam a um consenso. O professor apresenta 
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a resposta correta e debate possíveis divergências com as respostas dos alunos. Por fim, os 

alunos desenvolvem atividades em sala e em casa sobre aquele conteúdo. 

 A formação dos grupos (de 5 a 7 membros) deve ser realizada pelo professor, que 

precisa buscar equilíbrio e diversidade de indivíduos, evitando grupos somente com 

mulheres ou homens, alunos com dificuldade ou alunos com expertise naquele assunto.  

 Em casa, individualmente, os alunos terão contato com o conteúdo a partir de textos, 

vídeos, ferramentas interativas, experimentos, etc. e realizarão um teste inicial (readiness 

assurance test) para verificação da assimilação da informação necessária para as atividades 

em sala. Esse teste também serve para garantir que todos os estudantes cheguem em sala 

com a atividade prévia realizada. Vale destacar que, mesmo que haja uma resposta correta 

nesse teste, o aluno pode “apostar” parte dos pontos da questão em mais de uma 

alternativa, como exemplifica Bollela et al (2014, p. 295): “se na questão 1 (com 4 

alternativas e valendo 4 pontos), o indivíduo estiver em dúvida entre a alternativa ‘a’ e a 

alternativa ‘c’, ele pode apostar 2 pontos em cada uma”. 

 Já em sala, os alunos, em grupo, irão aplicar os conhecimentos teóricos aprendidos 

em casa por meio de discussões em grupo para encontrarem a resposta correta. Esta etapa 

também consiste no mesmo teste realizado em casa, porém agora os alunos em grupo 

deverão entrar em um consenso de qual é a melhor resposta para cada uma das questões 

de múltipla escolha. Se o grupo acertar de primeira a resposta correta, obterá a pontuação 

máxima para aquela questão. A cada alternativa errada marcada pelo grupo, a pontuação 

diminui até que todas as alternativas sejam reveladas e só reste ao grupo a resposta 

correta, valendo zero ponto desta forma.  

 Após a conclusão do teste inicial, o grupo será desafiado a resolver situações-

problema baseadas em cenários reais da temática abordada. Esta atividade precisa ser algo 

desafiador para os alunos e que possibilite desenvolverem habilidades tais como 

interpretação, inferência, análise ou síntese, tendo um problema real ou em um cenário 

próximo da realidade dos estudantes. A atividade pode se apresentar em forma de questões 

de múltipla escolha, verdadeiro ou falso ou questões abertas para respostas curtas. O mais 

importante é que esta atividade deve se basear em quatro pilares fundamentais: 

 1. Significância: cenários reais ou contextualizadas no seu aprendizado para que 

possam desenvolver habilidades que serão utilizadas quando enfrentarem essas situações 

no mundo do trabalho ou na vida; 

 2. Mesmo problema: todas as equipes devem trabalhar com o mesmo problema para 

gerar posterior debate entre os grupos; 

 3. Escolha específica: as respostas devem ser específicas e objetivas, evitando 

longas dissertações sobre o tema, facilitando a troca de informações e respostas; 
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 4. Relatos simultâneos: todas as respostas de cada grupo devem aparecer ao 

mesmo tempo que as respostas dos demais grupos, evitando cópias ou que um grupo seja 

influenciado pelos outros. 

 O esquema abaixo ilustra as etapas deste método: 

 

Figura 1: Processo de implantação da metodologia Team-Based Learning. 

 

Fonte: BOLLELA et al, 2014, p. 294. 

  

 1.3.6 Métodos de caso 

 

 No início do século XX, na Universidade de Harvard (EUA) fora criado o Método de 

Caso, principalmente para atender à demanda de ensino da Escola de Direito (Harvard Law 

School) em que a prática exige um aprendizado voltado ao estudo de casos por parte dos 

alunos. Posteriormente, o mesmo método foi transplantado para a Escola de Negócios 

(Harvard Business School), sendo expandido para outras unidades e outras universidade e 

escolas do mundo todo. Hoje o método do caso é utilizado em diversos contextos e cursos – 

desde Jornalismo até Medicina; desde Design até Relações Internacionais, entre outros. 

 Os alunos são apresentados a um dilema real, no qual decisões devem ser tomadas 

a partir de perguntas que levem a reflexões relevantes. Este método funciona em três 

etapas: preparação individual, debate em pequenos grupos e discussão em sala, sempre 

conduzidos pelo professor por meio de questões críticas. 

 
As soluções devem ser encontradas e propostas pelos alunos, que para 
isso usarão as informações contidas no caso, as teorias apresentadas na 
disciplina e suas próprias experiências profissionais. [...] a estrutura clássica 
[...] conta com um dilema central e um protagonista – que promove a 
identificação do aluno com a situação – [...] é considerada a melhor para 
provocar a discussão e a geração de ideias, para desenvolver habilidades 
relacionadas ao julgamento e à tomada de decisão (MAYER, 2012, p.9) 

 

 Segundo Nuñez (2003, apud CAMPOMAR, IKEDA e VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2004), 

para funcionar, o Método de Caso precisa partir de um problema real, apresentado aos 
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estudantes com exaustivas informações sobre o caso, incluindo todas as variáveis e 

narrativas sobre ele, além de números, detalhes específicos, anexos, etc. Esta primeira 

etapa exige do grupo de alunos tempo para leitura e análise do material, pois trata-se de um 

material extenso e complexo, não se limitando apenas aos dados referentes ao problema. O 

problema está no meio de um emaranhado de informações a respeito daquele caso. Faz 

parte do Método de Caso a identificação e elaboração do problema específico por parte do 

grupo de alunos. 

 Após analisarem o material, os alunos são instigados a levantarem hipóteses de 

solução para o que consideram ser o problema. Não uma resposta correta, uma vez que 

cada grupo pode identificar um problema diferente e, com isso, caminhar por soluções 

distintas. Há uma solução mais completa que as demais, mas não uma única resposta final. 

 Nuñez (2003, apud CAMPOMAR et al, 2004) defende que o Método de Caso 

trabalha essencialmente a habilidade de aprendizado em equipes, pois estimula o debate e 

o confronto de ideias a todo o momento. Para identificar o problema real e as possíveis 

soluções, os alunos são instigados a defrontarem-se com ideias diferentes e a buscar 

alcançar consenso em equipe, habilidade que precisarão para o mercado de trabalho. Além 

disso, os alunos são colocados como sujeitos no processo de ensino e de aprendizagem, 

uma vez que ao buscarem entender o problema, precisam pesquisar e encontrar 

informações que esclareçam suas dúvidas. O professor nesse método é um facilitador que 

auxilia nos momentos de indecisão ou caso os alunos ou o grupo não consigam caminhar. 

 Applegate (1993, p. 3) sintetizou como ocorre o Método de Caso em quatro etapas: 

 1. Análise o caso de forma individual e elaboração das questões, argumentos e 

dúvidas sobre o caso; 

 2. Discussão sobre o caso em pequenos grupos; 

 3. Discussão do caso com toda a classe (grupo grande); 

 4. Finalização do caso, buscando uma solução conjunta e consensual. 

 Desta forma, o Método de Caso atinge como objetivos a implantação de um 

aprendizado ativo, onde o aluno, sujeito de sua aprendizagem, busca informações nas mais 

diversas áreas (interdisciplinaridade) para solucionar problemas reais que enfrentará quando 

sair dos bancos escolares, desenvolvendo a habilidade de trabalho em equipe e a 

autonomia. 

 

 

 1.3.7 Ensino híbrido e sala de aula invertida 
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 Existem várias abordagens e métodos de como introduzir ferramentas tecnológicas 

com o intuito de repensar o modelo de ensino massificado. Dentre elas, nesta pesquisa, 

será analisado o ensino híbrido (ou blended learning) e uma de suas formas de aplicação 

que é a “sala de aula invertida”.  

 O ensino híbrido é uma modalidade de educação que se desenvolve   parte por meio 

do ensino online e parte por meio de atividades presenciais com algum elemento de controle 

do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em 

uma localidade física supervisionada, fora de sua residência (CHRISTENSEN, HORN & 

STAKER, 2013, p.7). 

 Não aprendemos apenas com a fala do professor, mas também com a pesquisa na 

internet, com um documentário na televisão, com uma letra de música ou até mesmo em 

uma roda de conversa. Se ampliarmos a concepção de ensino perceberemos que há 

múltiplas formas de aprendizado e elas se misturam na construção do conhecimento, daí o 

termo híbrido (MORAN, 2015). 

 Circunscrevendo ao espaço escolar e à educação escolarizada, podemos conceituar 

ensino híbrido “quando integramos várias áreas do conhecimento (no modelo disciplinar ou 

não); de metodologias, com desafios, atividades, projetos, games, grupais ou individuais, 

colaborativos ou personalizados” (MORAN In: BACICH; TANZI; TREVISANI, 2015, p. 28),  

 No ensino híbrido as TDIC se apresentam como facilitadoras e potencializadoras 

desse processo, principalmente quando se utiliza as metodologias ativas.  

 Um exemplo de uma ferramenta tecnológica que propicia a personalização é a 

plataforma Khan Academy15, elaborada para o ensino de Matemática. Nela, o aluno realiza 

um teste diagnóstico que o classifica em um nível de aprendizado inicial. Ao passo que o 

aluno vai assistindo às vídeo-aulas e realizando os exercícios propostos, a ferramenta 

sugere novos desafios e conteúdos a serem aprendidos em Matemática, sendo que os 

alunos que tiveram facilidade com o conteúdo anterior saltam para um nível maior de 

proficiência na disciplina, enquanto aqueles que apresentaram dificuldade são direcionados 

para exercícios de reforço ou conteúdos complementares àquele que apresentou 

dificuldade. Esse método tem o nome de aprendizagem adaptativa. 

Há várias formas de aplicação do ensino híbrido, dentre as quais, destaca-se a sala 

de aula invertida. Na sala de aula invertida “a teoria é estudada em casa, no formato on-line, 

e o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre outras 

propostas” (BACICH; TANZI; TREVISANI, 2015, p. 56).  

                                                           
15 Khan Academy . Disponível em: <http://www.khanacademy.com>, acessado em 28/7/2017. 
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Esse modelo de ensino híbrido possibilita que o aluno tenha contato prévio com o 

conteúdo e esteja em sala de aula já conhecendo o que será abordado, podendo se 

aprofundar mais naquele assunto.  

O professor tem a oportunidade de trabalhar melhor aquele conteúdo que o aluno 

teve contato em casa através de atividades individuais ou coletivas, tendo tempo para o 

debate, a observação de seus alunos e a avaliação da apreensão do conteúdo e das 

habilidades desenvolvidas, enquanto os alunos realizam a atividade proposta. “Não se trata 

de jogar os estudantes em uma sala e deixá-los imaginando coisas por si mesmos. Isto leva 

tempo para elaborar cuidadosamente boas atividades que exploram o aprendizado” 

(SCHNEIDER; BLINKSTEIN; PEA, 2013).   

A sala de aula invertida possibilita que o aluno explore o conteúdo previamente, 

elaborando questionamentos e hipóteses que possibilitarão um aprofundamento crítico 

quando em sala de aula, afinal “o modelo que tem início pela exploração é muito mais 

eficiente, uma vez que não é possível buscar respostas antes de pensar nas perguntas” 

(SCHNEIDER; BLINKSTEIN; PEA, 2013 apud BACICH; TANZI; TREVISANI, 2015, p. 56). 

 Williams (2013) aproveitou-se da “taxonomia de Bloom”16 para ilustrar a inversão da 

sala de aula em um modelo tradicional de ensino, as habilidades básicas (memorização e 

entendimento) são desenvolvidas em sala de aula a partir da explicação do professor, 

enquanto as habilidades mais sofisticadas como aplicação, análise, avaliação e criação 

acabam ficando para casa a partir de atividades e tarefas designadas pelo professor. No 

modelo de sala de aula invertida acontece o inverso: as habilidades básicas são trabalhadas 

em casa, onde o aluno precisa assistir a uma videoaula, ler um texto introdutório ou ouvir um 

podcast sobre o conteúdo a ser estudado. Em sala de aula, com o acompanhamento e 

orientação do professor são desenvolvidas atividades de aprofundamento do conteúdo, 

desenvolvendo-se os níveis de aprendizagem mais complexos.  

                                                           
16 A taxonomia dos objetivos educacionais, também popularizada como taxonomia de Bloom, é uma 

estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Foi resultado do trabalho de uma 
comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, liderada por 
Benjamin S. Bloom, no ano de 1956. A classificação proposta por Bloom dividiu as possibilidades de 
aprendizagem em três grandes domínios: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Cada um destes 
domínios tem diversos níveis de profundidade de aprendizado. Por isso a classificação de Bloom é 
denominada hierarquia: cada nível é mais complexo e mais específico que o anterior. 
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Figura 2: Taxonomia de Bloom comparativa entre modelo tradicional e sala de aula invertida 

 

Fonte: WILLIAMS, Beth, 2013. 

 

As metodologias ativas invertem o modelo tradicional de ensino e de aprendizagem. 

O professor sai do centro do processo e passa a atuar como facilitador do aprendizado que 

o próprio aluno constrói. “Os ajustes necessários – mesmo progressivos - são profundos, 

porque são do foco: aluno ativo e não passivo, envolvimento profundo e não burocrático, 

professor orientador e não transmissor” (ROCHA; LEMOS, 2014, p. 8). 

 A prática na sala de aula se expande para outros espaços como a casa do discente, 

por exemplo. As metodologias ativas tornam o ato de aprender uma ação de reflexão sobre 

o objeto de estudo que, a partir da prática, possibilita ao aluno teorizar sobre aquilo. “Quanto 

mais aprendamos próximos da vida, melhor. As metodologias ativas são pontos de partida 

para avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de 

generalização, de reelaboração de novas práticas” (ROCHA; LEMOS, 2014, p. 4). 

 Para entender a potencialidade das metodologias ativas de aprendizado e o papel 

das tecnologias neste processo, discute-se a seguir o conceito de tecnologia. 

 

1.4 O conceito de Tecnologia 

 

Álvaro Vieira Pinto ilustra quatro pontos presentes na discussão sobre o que é 

tecnologia: “a) tecnologia como logos da técnica ou epistemologia da técnica; b) tecnologia 

como sinônimo de técnica; c) tecnologia no sentido de conjunto de todas as técnicas de que 

dispõe determinada sociedade; d) tecnologia como ideologização da tecnologia” (SILVA, 

2013, p. 843); pontos que serão brevemente elucidados a seguir. 
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 A tecnologia como epistemologia da técnica é, na visão de Vieira Pinto, um campo 

do conhecimento que se fez necessário pela técnica ser parte essencial do ato produtivo e, 

portanto, exigir uma elaboração teórica sobre a mesma. “Há sem dúvida uma ciência da 

técnica, enquanto fato concreto e por isso objeto de indagação epistemológica” (VIEIRA 

PINTO, 2005, p. 220). A técnica tem tamanha importância em nossas vidas que 

necessariamente precisa ser estudada como objeto científico e a esse estudo da técnica se 

dá o nome de tecnologia. 

 A tecnologia, enquanto ciência da técnica, é definida pelo autor passando por alguns 

pontos importantes como a classificação dos vários tipos de técnicas, a historicização das 

técnicas, a rentabilidade das técnicas e, por fim, a análise sobre a função social da técnica 

(SILVA, 2013, p. 844).  

Pode-se entender que para Vieira Pinto “técnica é o nome dado à mediação exercida 

pelas ações humanas, diretas ou por meio de instrumentos, na concretização das 

finalidades que o homem concebe para lutar contra as resistências da natureza” (SILVA, 

2013, p. 845). Esta concepção de técnica leva a entender que o ser humano é o único ser 

capaz de projetar, pensar em um objetivo final e, para isso, produzir os meios adequados 

para atingi-lo, sendo, portanto, a produção desses meios a técnica. A máquina aparece 

neste cenário, corporificando a técnica, ou seja, a máquina representa o conjunto de 

técnicas (ou do ato de produzir) organizado de forma lógica a fim de atingir o objetivo 

projetado inicialmente. A máquina, para Vieira Pinto (2005) é a representação da técnica, 

simbolizada pelo seu conjunto e pela sua sucessão de atos mecânicos: “Todo aparelho 

eletrônico e toda máquina tem um procedimento fabricador por trás, ou seja, uma técnica, 

contudo, nem toda técnica se concretiza em uma máquina” (SILVA, 2013, p. 845). 

 A tecnologia como técnica é o jargão mais comum nas discussões sobre o tema, 

confundindo-se ambos os termos. Isto se dá não só por falta de precisão conceitual, mas 

como Vieira Pinto (2005) alerta como parte integrante de um discurso possuído de uma 

ideologia meramente econômica que busca banalizar a discussão crítica do papel da 

tecnologia na análise sociológica. 

 A terceira forma refere-se ao conjunto de todas as técnicas. Vieira Pinto (2005) 

esclarece que este conceito traz duas visões distintas: A primeira é que ao enxergar 

tecnologia como conjunto de técnicas de uma sociedade acaba-se generalizando o conceito 

e criando uma uniformidade falsa como se a tecnologia de regiões desenvolvidas fosse a 

única forma de tecnologia para todo o mundo, projetando essa ideia para as regiões em 

desenvolvimento que não possuem determinado tipo de tecnologia e, portanto, 

desqualificando sua forma de produção (técnica). “Uma das consequências dessa acepção 

é que regiões ‘não tecnológicas’ correm o risco de querer planejar seu desenvolvimento com 
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base na imitação do desenvolvimento tecnológico das regiões desenvolvidas” (SILVA, 2013, 

p. 846), alimentando a ideia comum de transposição tecnológica, muito comum também na 

área de educação na qual se transpõem tecnologias e técnicas de outros países sem fazer a 

devida análise crítica se aquilo se adaptará à realidade local. 

 A segunda forma de enxergar tecnologia como conjunto de técnicas é uma visão 

positiva, pois entende que não há uma linearidade do desenvolvimento técnico, nem 

tecnológico, mas por outro lado há uma multiplicidade de possibilidades tecnológicas, sendo 

todas possíveis de serem aproveitadas. “Nesse caso, há uma postura de respeito à 

multiplicidade de projetos tecnológicos existentes” (SILVA, 2013, p. 847). 

 O quarto e último conceito sobre tecnologia trazido por Álvaro Vieira Pinto (2005) é o 

de ideologização da tecnologia, o qual o autor demonstra maior atenção. A modernidade 

está atrelada ao conceito de tecnologia criando uma sensação de euforia perante a 

evolução rápida da técnica. Essa sensação gera o que Vieira Pinto (2005) chama de 

“embasbacamento” perante aos avanços da técnica, oriundo de um pensamento acrítico 

perante o papel da tecnologia na sociedade; “supostamente, o ser humano, por meio da 

tecnologia, irá construir uma vida feliz para todos” (SILVA, 2013, p. 848). Ao se 

“embasbacar” perante a tecnologia, o ser humano a enfrenta com admiração e busca 

humanizá-la, se tornando dependente do meio, tendo a obra como dominadora do seu 

criador. Um exemplo disso está naqueles que nomeiam seus carros, produzindo afeto por 

eles como se fossem membros da própria família. 

 Desta forma, o ser humano vira refém do avanço tecnológico e coloca como a maior 

de todas as benesses o surgimento e a evolução de centros de pesquisa e empresas 

fabricantes de artefatos tecnológicos, criando-se o conceito falso de que esses grupos são 

mais importantes do que outros que não detém capacidade técnica para a produção de 

tecnologia de ponta. A ideologização da tecnologia assume um caráter de dominação, não 

só de um país sobre outro, mas da própria técnica sobre o homem. Ao garantir à tecnologia 

a capacidade de geração de bem-estar contínuo e global, o ser humano se subjuga aos 

ditames da evolução tecnológica e retira de si a capacidade de conduzir o processo 

evolutivo, ou seja, “ocorre, assim, a antropomorfização da técnica e a tecnificação do 

homem” (SILVA, 2013, p. 850). A técnica se corporifica na tecnologia que, por sua vez, se 

humaniza e passa a simbolizar algo concreto e capaz de ditar as ações humanas, tratando-

se de “um objeto, ao qual é lícito atribuir efeitos, como se estivéssemos em face de uma 

‘coisa’, e até, em casos de extremos desnorteamentos, de uma pessoa” (VIEIRA PINTO, 

2005, p. 174). 

 A tecnologia humanizada elimina o homem do ato de produzir e, também, de sua 

posição de criador da própria tecnologia, parecendo assim que a história não é mais 
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conduzida por homens, mas pelos ditames dos elementos tecnológicos. Vieira Pinto (2005) 

alerta que essa transformação da tecnologia em mitologia possui um aspecto fortemente 

ideológico que busca estabelecer uma força de dominação das classes dos proprietários 

das máquinas sobre os despossuídos da produção das mesmas, retirando dos primeiros a 

culpa pelas consequências negativas que o domínio tecnológico ocasiona na sociedade e 

na vida do segundo grupo, afinal a tecnologia possui “vontade própria” (VIEIRA PINTO, 

2005, p. 179). 

 Faz-se assim, a mera reprodução de técnicas e a supervalorização otimista dos 

aparatos tecnológicos, pois acredita-se que eles, por si próprios, serão os responsáveis pela 

evolução de uma comunidade.  

Isso se apresenta também na área educacional, com a implantação de tablets e 

recursos digitais em sala de aula. Sem a devida formação dos profissionais, o meio 

(recursos digitais) é implantado na educação como se fosse responsável sozinho pela 

melhoria do ensino e da aprendizagem pela simples crença de que a tecnologia é como 

“aponta Vieira Pinto, os seres humanos deveriam dar ‘graças aos céus’ por ter chegado a 

época presente” (SILVA, 2013, p. 849). 

 

1.4.1 Tecnologias e o processo de ensino e aprendizagem 

 

A técnica ou a tecnologia não podem ser personificadas, enquanto o ser humano que 

a manuseia é coisificado. A tecnologia não age por si e a técnica não determina o modus 

operandi do trabalho do professor. Ensinar vai além da reprodução técnica, como prega o 

modelo tecnicista: 

Ensinar não é apenas uma coleção de habilidades técnicas, um pacote de 
procedimentos, uma porção de coisas que você pode aprender. Técnicas e 
habilidades são importantes, mas ensinar é muito mais que isso. A natureza 
complexa do ato de ensinar costuma ser reduzida a questões de técnica e 
de habilidades, as quais cabem em um pacote – colocadas em cursos – e 
que são de fácil aprendizagem. Ensinar não é apenas uma questão de 
negociação técnica (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 34). 
 

 O ato de ensinar não só vai muito além da reprodução técnica. 

 As TDIC são importantes para a dinamização da informação e para agilizar e tornar o 

processo de ensino e de aprendizagem mais complexo e significativo, como ressalta Moran 

(2015, p. 24), ao afirmar que 

Elas [as tecnologias] facilitam como nunca antes múltiplas formas de 
comunicação horizontal, em redes, em grupos, individualizada. É fácil o 
compartilhamento, a coautoria, a publicação, produzir e divulgar narrativas 
diferentes. A combinação dos ambientes mais formais com os informais 
(redes sociais, wikis, blogs), feita de forma inteligente e integrada, nos 
permite conciliar a necessária organização dos processos com a 
flexibilidade de poder adaptá-los à cada aluno e grupo. 
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Mas de pouca serventia têm essas ferramentas digitais se não associadas a um 

projeto pedagógico que priorize a aprendizagem ativa e coloque o aluno como sujeito do 

processo. O cerne da transformação do espaço da sala de aula e da prática pedagógica não 

está nas ferramentas utilizadas, mas na intencionalidade com que elas são aplicadas 

durante o ensino realizado pelo professor. Para Moran (2015, p. 26-27), “o papel ativo do 

professor como design de caminhos, de atividades individuais e de grupo é decisivo e o faz 

de forma diferente. O professor se torna cada vez mais um gestor e orientador de caminhos 

coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais aberta, criativa 

e empreendedora”. 

Esta mudança no papel do professor é, para Prado e Silva (2009, p. 63), algo que 

necessariamente acaba ocorrendo quando da inserção de TDIC no processo de ensino e de 

aprendizagem, pois ao inserirem novas ferramentas que transformam a relação dos sujeitos 

de aprendizagem com o conhecimento, isto acaba impulsionando o professor a repensar 

sua prática.  

 

1.4.2 Apropriação da tecnologia da informação e comunicação pelos docentes 

 
Ao analisar a escola hoje, observa-se que os recursos tecnológicos estão 
presentes, porém se faz necessária uma formação do professor para que 
este possa fazer a integração das TIC (PASINATO, VOSGERAU, 2011, p. 
15882). 
 

Pasinato e Vosgerau (2011) realizaram uma pesquisa sobre a apropriação da 

tecnologia da informação e comunicação pelos docentes e entes escolares. A partir dos 

dados coletados, identificaram níveis de uso, interação e recursos utilizados por 

professores, alunos e gestores, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Proposta de Indicadores de Integração das TIC 

Está
gio 

Professor Aluno Recursos 
Tecnológicos 

Gestão Escolar Documentos 

Normativos da 

Escola 

0
 

N
ã
o

 u
ti
liz

a
ç
ã
o
 O professor não 

faz uso da 
tecnologia em 
suas aulas. 

O aluno não 
utiliza a 
tecnologia para 
a sua 
aprendizagem 

Embora haja na 
escola material 
para ser 
utilizado ele 
permanece 
inativo. 
 
 
 

A equipe gestora 

não utiliza 

recursos 

tecnológicos. 

Não faz menção 

ao uso das 

tecnologias. 
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1
 

F
a

m
ili

a
ri
z
a

ç
ã

o
 

O professor 
começa a ter 
contato com as 
tecnologias, 
porém não 
possui 
experiência e 
não se interessa 
em utilizá-las na 
sua aula. 

Os alunos 
podem ter algum 
contato com 
alguma forma de 
tecnologia: 
computador, TV 
etc. 

Uso de vídeos 
em sala de aula. 

O gestor começa 

a ter contato 

com as 

tecnologias, 

utilizando-as 

para tarefas 

administrativas. 

Apenas 

menciona que 

os recursos 

tecnológicos 

podem ser 

utilizados no 

processo ensino 

e aprendizagem. 

2
 

C
o
n

s
c
ie

n
ti
z
a

ç
ã

o
 

Ocorre a 
conscientização 
da importância 
do uso das 
tecnologias. O 
professor passa 
a ter noção do 
uso do 
computador e de 
alguns softwares 
e passa a usar 
para 
complementar a 
sua aula. 

Alunos 
interagem mais 
com a 
tecnologia, 
utilizam o 
computador e 
algumas formas 
de software. 

Uso de 
processador de 
textos e 
apresentações 
com meios 
tecnológicos 
pelo professor 
somente, em 
sala de aula. 

Ocorre a 

conscientização 

da importância 

do uso das 

tecnologias. O 

gestor passa a 

estimular a 

equipe de 

professores a 

utilizar e a 

buscar formação 

para o uso dos 

recursos 

tecnológicos. 

Orienta para o 

uso dos recursos 

tecnológicos 

como parte 

integrante do 

processo ensino 

e aprendizagem 

ou indica a 

necessidade de 

formação para 

tal. 

3
 

Im
p

le
m

e
n

ta
ç
ã

o
 

O professor 
passa a pensar 
na 
aprendizagem 
utilizando um 
meio 
tecnológico. 
Sabe utilizar a 
tecnologia e 
auxilia os 
colegas e 
alunos. 

Alunos passam 
a elaborar seus 
trabalhos no 
computador. 
Utilizam a 
internet para 
procurar e 
comparar 
informações, 
quando recebe 
indicações do 
professor para 
tal. 

Uso de 
processador de 
textos, planilhas, 
internet no 
laboratório de 
informática. 

O gestor faz uso 

das tecnologias 

no seu dia-a-dia 

utilizando 

processador de 

textos e já 

consegue opinar 

nos planos de 

aula de modo a 

orientar para o 

uso das 

tecnologias. 

Estabelece 

horários para o 

uso dos 

laboratórios de 

informática, para 

que os 

professores 

possam utilizá-

las de maneira 

periódica nas 

suas aulas. 
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4
 

In
te

g
ra

ç
ã

o
 

O professor 
utiliza a 
tecnologia e a 
integra 
curricularmente, 
sendo que ela 
se faz 
necessária para 
o seu processo 
de ensino e para 
a aprendizagem 
do aluno. No seu 
plano de ensino 
está previsto 
que nos 
momentos que o 
aluno tem 
acesso ao 
computador será 
para dar 
continuidade ao 
trabalho 
realizado em 
sala de aula. 

O aluno integra 
a tecnologia no 
seu cotidiano, 
sabendo 
reconhecer 
locais de busca 
de informação e 
pesquisa ou 
utilização do 
melhor recurso 
para a tarefa 
solicitada pelo 
professor. 

Uso de 
processador de 
textos, planilhas, 
internet, 
softwares 
educativos, 
lousa digital, em 
sala de aula e 
no laboratório de 
informática de 
maneira 
corriqueira e 
contínua. 

O gestor já 

utiliza 

confortavelment

e os recursos 

tecnológicos, 

elabora seus 

relatórios e 

monta planilhas 

a partir de 

softwares 

específicos e 

consegue 

sugerir 

atividades para 

os seus 

professores 

integrarem as 

TIC na sua 

prática 

pedagógica. 

Descreve 

algumas 

maneiras de se 

integrar a 

tecnologia 

curricularmente, 

mas não 

aprofunda o 

assunto. 

5
 

E
v
o

lu
ç
ã
o
 

A tecnologia já 
se encontra 
plenamente 
integrada ao 
planejamento de 
ensino do 
professor, que 
consegue, de 
forma 
interdisciplinar, 
articular os 
conteúdos 
curriculares ao 
contexto social 
do aluno, 
utilizando a 
tecnologia como 
um recurso para 
a produção do 
conhecimento. 

O ensino 
centrado no 
aluno faz com 
que ele se torne 
um pesquisador 
e agente 
reflexivo da 
produção do seu 
conhecimento. A 
aprendizagem 
extrapola a sala 
de aula e atinge 
a comunidade. 

Todas as salas 
da escola são 
equipadas com 
recursos 
tecnológicos e 
com wi-fi. Cada 
aluno possui um 
computador para 
uso pessoal. As 
salas e a escola 
possuem uma 
organização 
física própria 
que estimula o 
processo de 
aprendizagem 
centrado no 
aluno. 

A tecnologia faz 

parte da ação 

gestora que 

promove cursos 

de formação 

continuada em 

serviço para que 

todos na escola 

utilizem as 

tecnologias 

constantemente.  

Ele informa o 

andamento das 

atividades da 

escola 

periodicamente 

e de forma 

digital e utiliza as 

TIC de forma 

transparente. 

Relata como a 

integração das 

tecnologias pode 

ocorrer 

curricularmente 

descrevendo o 

seu uso em cada 

disciplina 

ensinada e como 

ela afeta na 

aprendizagem 

do aluno. 

Fonte: Pasinato e Vosgerau (2011, p. 15887). 

  

Analisando-se o quadro proposto por Pasinato e Vosgerau (2011) identifica-se que 

os níveis 1 e 2 de apropriação referem-se a uma etapa preliminar do contato do docente 

com as tecnologias digitais de informação e comunicação: O uso em sala de aula dá-se de 

maneira mecânica e tecnicista, muitas vezes, não se apropriando da potencialidade dessas 
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ferramentas para a transformação da prática pedagógica com vistas a promover o 

desenvolvimento da autonomia nos alunos. 

 A partir do nível 3 de apropriação, o professor passa a considerá-la ao elaborar seu 

plano de aula não mais como um mero suporte, mas como possibilitadora de novas práticas 

pedagógicas. Ao atingir o nível 5, o docente integra as TDIC à prática docente, 

transformando-a em uma prática voltada à promoção de um ensino que desenvolva a 

habilidade da autonomia nos alunos. 

 A abordagem de Vieira Pinto (2005) sobre o conceito de tecnologia e a reflexão de 

Pasinato e Vosgerau (2011) sobre a apropriação de tecnologia pelo professor e pelos alunos 

convergem ao apontar que, mais importante que a ferramenta em si, está o trabalho 

realizado pelo ser humano com esta ferramenta. Em outras palavras, a potencialidade do 

uso de TDIC em sala de aula não está na TDIC, mas no trabalho realizado pelo professor 

para transformação de sua prática e do aprendizado dos alunos, por meio do uso de 

ferramentas digitais. 

A dificuldade de reconstrução da prática pedagógica do professor tem sido 
uma questão bastante analisada ultimamente, e alguns autores, como 
Valente (1999), Almeida (2000; 2004), Prado e Valente (2002) e Prado 
(2003), sugerem que o conhecimento adquirido pelo professor durante o 
curso de formação precisa ser recontextualizado na sua prática pedagógica. 
Esse processo, porém, não é simples. A recontextualização implica integrar 
os diferentes recursos tecnológicos aos conteúdos curriculares e dar vida às 
teorias educacionais na realidade da escola (PRADO; SILVA, 2009, p. 63). 
 

O referencial teórico apresentou os três pilares fundamentais para condução desta 

pesquisa: desenvolvimento da autonomia, reflexão sobre a prática pelo docente e aplicação 

da sala de aula invertida. Com base nesses três pilares do referencial teórico, o capítulo a 

seguir apresentará a metodologia desta pesquisa. 
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2 

METODOLOGIA 

 

A educação é um processo social, é desenvolvimento.  

Não é a preparação para a vida, é a própria vida. 

John Dewey17 

 

 Esta pesquisa tem abordagem qualitativa, visto que busca analisar o sentido que os 

sujeitos dão para fenômenos os quais são defrontados. Mais importante do que analisar a 

frequência da ocorrência de um acontecimento (como no caso das pesquisas quantitativas), 

esta investigação busca entender como os sujeitos analisados (professores) refletem sobre 

a vivência da metodologia “sala de aula invertida”. Para tanto, a pesquisa qualitativa se faz 

necessária, como afirma Chizzotti (2006, p. 28): 

Se, de outro lado, o pesquisador supõe que o mundo deriva da 
compreensão que as pessoas constroem no contato com a realidade nas 
diferentes interações humanas e sociais, será necessário encontrar 
fundamentos para uma análise e para a interpretação do fato que revele o 
significado atribuído a esses fatos pelas pessoas que partilham dele. Tais 
pesquisas serão designadas como qualitativas, termo genérico para 
designar pesquisas que, usando, ou não, quantificações, pretendem 
interpretar o sentido do evento a partir do significado que as pessoas 
atribuem ao que falam e fazem. 
 

 Como toda análise no campo das ciências humanas, esta pesquisa necessita de um 

olhar de subjetividade e de interpretação daquilo que os sujeitos analisados trazem como 

inferência da realidade. Diferente da pesquisa quantitativa em que “os instrumentos de 

medida são fundamentais e o paradigma das ciências naturais, apresenta a matemática e a 

lógica indutiva como fundamentos sólidos de conhecimentos certos” (CHIZZOTTI, 2006, p. 

28), a pesquisa qualitativa se baseia em instrumentos que proporcionem encontrar 

informações seguras que suportem interpretações da realidade. 

 Esta pesquisa realiza um estudo de caso, pois este promove a compreensão de 

fenômenos individuais e os motivos que levaram os indivíduos pesquisados a tomarem 

certas decisões. Conforme Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

compreende um método que abrange abordagens específicas de coletas e análises de 

dados. 

 Esta pesquisa proporcionou espaços para que os docentes pudessem externalizar 

suas percepções e reflexões sobre a prática durante os encontros coletivos promovidos pelo 

pesquisador. 

                                                           
17 DEWEY, John. Como pensamos: como se relaciona o pensamento reflexivo com o processo 
educativo, uma reexposição. São Paulo: Ed. Nacional, 1979. 
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2.1 Lócus da pesquisa 

 

 Esta pesquisa aconteceu no Colégio ECCOS18, em São José dos Campos, São 

Paulo. A seleção desta escola de seu por dois motivos: 

 1. O colégio possui em seu Projeto Político Pedagógico a formação dos alunos como 

sujeitos de seus aprendizados, enfocando práticas que deixem de lado a sala de aula 

tradicional e propiciem um aprendizado ativo, reflexivo e crítico, onde o professor atua como 

mediador desse processo; 

 2. Os docentes da instituição têm participando de formações sobre ensino híbrido e 

metodologias ativas, o que possibilita maior abertura à formação proposta por esta 

pesquisa. 

 

 2.1.1 A escola 

 

 A escola atende alunos do Berçário, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e 

está localizada na zona sul da cidade de São José dos Campos, São Paulo.  

 A escola conta com 13 salas de aula, sala da direção, dos professores, secretaria, 

laboratório de informática e de ciências, sala de leitura, ateliê de artes, sala multiuso, 

biblioteca, sala de psicomotricidade, quadra de esportes coberta, cozinha e equipe de 

merendeiras, refeitório amplo, 2 pátios, um auditório e área verde. 

 Trabalham na escola 15 funcionários, 35 professores, sendo 24 para a Educação 

Infantil e Fundamental I e 11 para o Fundamental II. Ao todo, estudam no colégio 340 

alunos, sendo 280 nos Ensino Infantil e Fundamental I e 60 no Ensino Fundamental II. 

 Quanto aos equipamentos tecnológicos, a escola possui TV, DVD, videocassete, 

computadores para os alunos e administrativos, equipamento de som, equipamentos de 

multimídia, retroprojetor, impressora, projetor multimídia (datashow), câmera fotográfica, 

além de acesso à internet banda larga19. 

 Grande parte dos alunos possui como perfil socioeconômico ser de classe média, 

residir em São José dos Campos, nos bairros próximos ao colégio. Há mais procura pelo 

Educação Infantil e Fundamental I do que pelo Ensino Fundamental II, pois o colégio 

recentemente abriu esta modalidade de ensino. É importante ressaltar que muitos pais 

matriculam seus filhos no ECCOS por considerá-lo uma proposta pedagógica diferenciada 

em relação aos modelos tradicionais de outros colégios. 

 

 

                                                           
18 Disponível em: http://www.colegioeccos.com.br Acesso em 20/01/2017 
19 Fonte de dados: site da escola e equipe de direção (www.colegioeccos.com.br). 
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2.2 Sujeitos 

 

2.2.1 Professores 

 

Os sujeitos desta pesquisa são 5 professores do Ensino Fundamental I da escola 

selecionada. 

Os professores foram selecionados a partir de um questionário elaborado (Apêndice 

1) com base em questões utilizadas pela pesquisa TIC Educação 2015 (Cetic.br, 2016) para 

conhecer o perfil desses profissionais sobre o uso de tecnologias da informação e 

comunicação. 

Buscou-se, para essa pesquisa, 5 docentes que atendessem aos seguintes critérios: 

 

1. Professores do Ensino Fundamental I e II que estejam lecionando diariamente. 

2. Professores com domínio no uso de TDIC, seja para a vida pessoal ou em sala de 

aula, se localizando pelo menos no nível de apropriação 3 (Implementação) e não além do 4 

(Integração), seguindo a classificação realizada por Pasinato e Vosgerau (2011).  Esse 

critério foi empregado pois a formação terá curta duração (quatro encontros), não havendo 

tempo suficiente para capacitação inicial técnica para uso das ferramentas digitais. 

3. Ser voluntário para a formação e ter disponibilidade de tempo para a realização 

das atividades. 

4. Concordar com as atividades da pesquisa (cada professor teve conhecimento e 

concordou com o termo de consentimento livre e esclarecido). 

 

2.2.2 O pesquisador 

 

O pesquisador não trabalha na escola pesquisada, sendo esse um dos motivos por 

ter optado por essa instituição, evitando relação de proximidade com os sujeitos da pesquisa 

e com a estrutura escolar, buscando uma análise mais objetiva do processo de formação e 

aplicação das aulas pelos docentes envolvidos. 

O papel do pesquisador foi de: 

- Concepção e planejamento da formação de professores para uso da metodologia 

“Sala de aula Invertida”; 

- Interação com a gestão da escola selecionada para a proposição da formação de 

um grupo de professores; 

- Provimento de informações sobre a pesquisa em tela e coleta de aprovações para 

sua realização (Autorização da instituição e dos participantes); 
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- Cuidado com as questões éticas da pesquisa; 

- Organização dos encontros de formação; 

- Mediação da formação; 

- Planejamento de atividades prévias aos sujeitos de pesquisa; 

- Análise dos relatos orais dos sujeitos de pesquisa durante os encontros sobre suas 

experiências com a prática de sala de aula invertida ministrada durante a semana 

anterior; 

- Análise dos planos de aula dos docentes e emissão de comentários antes da 

aplicação; 

- Análise das respostas produzidas pelos professores no diário de bordo. 

 

Coube ao pesquisador o papel de formador e mediador ao estimular o debate e 

propor questões reflexivas durante os encontros para que os professores participantes 

pudessem exprimir suas reflexões e relatos de suas práticas. Também coube ao 

pesquisador a análise detalhada dos materiais produzidos pelos professores a fim de utilizá-

los como fonte de dados para essa pesquisa, tais como os planos de aula, o diário de bordo 

e as apresentações da prática. 

  

2.3 Formação docente  

 

A formação de professores teve por finalidade propiciar o contato e a vivência dos 

professores com metodologias ativas e, especificamente, com estratégias de “sala de aula 

invertida”. Cabe especificar que a formação ocorreu no formato de sala de aula invertida a 

fim de que os professores vivenciassem as estratégias em pauta. 

A partir da interação entre o pesquisador e sujeitos pesquisados, mas principalmente 

entre os próprios participantes da formação, foi possível promover o processo de “reflexão 

sobre a ação” e, consequentemente, seu aprofundamento quanto às teorias sobre ensino e 

aprendizagem, como afirma Charlier (2001, p. 93 apud Prado; Silva, 2009, p. 66) em que "a 

confrontação com as vivências dos colegas pode ser tanto uma fonte de reforços das teorias 

que subjazem à ação como estar no centro de um conflito e fomentar um questionamento".  

A formação, organizada em quatro encontros, pretendeu analisar as atividades dos 

docentes na proposição de planos de aula que envolvesse a estratégia de sala de aula 

invertida e no acompanhamento dessas aulas por meio da descrição reflexiva realizada 

pelo professor sobre a prática. 
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         A partir do segundo encontro, por meio de proposta de reflexão coletiva, foi feito a 

análise das atividades realizadas, destacando as dificuldades e descobertas dos docentes 

no planejamento, na realização e avaliação das atividades desenvolvidas com os alunos. 

         Para coletar os dados produzidos pelos professores ao longo da formação, foram 

construídos os instrumentos de coleta de dados de pesquisa, descritos a seguir: 

 

Quadro 4: Instrumentos de coleta de dados. 

Objetivos Estratégia Instrumento de 

coleta de dados 

Análise 

dos dados 

O que busca 

responder 

Realizar a 

formação de 

um grupo de 

cinco 

professores do 

ensino básico 

segundo a 

estratégia “sala 

de aula 

invertida”. 

Formação de 

professores de 

acordo com a 

estratégia “sala 

de aula 

invertida”.   

 

- Diário reflexivo 

- Registro escrito 

dos encontros 

pelo pesquisador 

- Planos de aula 

- Materiais 

produzidos para 

ministrarem aulas. 

-Análise 

documental. 

Como o professor 

utiliza a TDIC em 

sua prática 

docente  com 

“sala de aula 

invertida”? 

Identificar como 

colocam em 

ação o plano de 

aula 

incorporando a 

estratégia “sala 

de aula 

invertida”. 

-  Planos de 

aula construído 

pelos 

professores 

baseados  na 

“sala de aula 

invertida”; 

 

Registro realizado 

pelos professores 

por meio de um 

diário reflexivo. 

- Relato oral feito 

pelos professores 

sobre a aula 

ministrada. 

-Análise 

documental 

Entender o 

processo de 

reflexão-na-ação 

do professor 

durante a 

formação para o 

uso de TDIC na 

sala de aula 

invertida? 

Apontar 

caminhos para 

a incorporação 

de 

metodologias 

ativas na 

prática do 

professor. 

- Observação 

dos encontros 

da formação; 

- Observação 

de aula; 

- Síntese das 

contribuições 

dos docentes. 

-Questionário 

reflexivo sobre 

sua prática 

docente. 

 Qual a trajetória 

(etapas) que o 

professor realiza 

ao implantar sala 

de aula invertida 

na sua prática 

pedagógica? 

 

 

 



95 
 

2.3.1 Momento 1: Seleção dos sujeitos 

 

Todos os professores do Colégio ECCOS foram convidados a participar da formação 

sobre o uso de TDIC em sala de aula, com foco no ensino híbrido e “sala de aula invertida”. 

Os interessados, responderam ao questionário inicial apresentado no Apêndice 1 que teve 

por função identificar o perfil dos docentes no uso de TDIC, para captar o repertório 

sobre sua formação anterior, o que conhecem sobre metodologias ativas e sala de aula 

invertida, quais estratégias que empregam em sala de aula (as práticas usuais como 

pesquisas individuais e em grupos, apresentação de trabalhos, criação de reportagens etc.).  

Foram selecionados cinco professores interessados que apresentaram grau de 

apropriação “nível 3”, segundo Indicadores de Integração das TIC organizada por Pasinato e 

Vosgerau (2011). 

 

2.3.2 Momento 2: Formação docente  

 

O momento 2 contou com a formação dos docentes selecionados. 

A formação se deu ao longo de 2 meses, com 4 encontros presenciais e atividades 

realizadas pelos professores descritas a seguir. 

 

a) Registro 

Em cada encontro foi realizado registro da formação por meio de anotações do 

pesquisador das falas e reflexões realizadas pelos docentes durante o encontro formativo. 

Além desse registro realizado pelo pesquisador, os docentes também registraram suas 

ações e reflexões de outras formas, tais como:  

- Registro imagético - Filmagem ou fotografia realizada pelo próprio docente ou 

auxiliar com o objetivo de subsidiar o professor para posterior análise da aula e escrita de 

sua reflexão no diário de bordo. Alguns docentes realizaram o registro iconográfico, 

enquanto que outros preferiram realizar apenas anotações escritas logo após a aula 

ministrada. 

- Diário reflexivo - Principal instrumento de reflexão do professor e de análise pelo 

pesquisador, foi uma espécie de memorial reflexivo que acompanhou o professor durante 

todo o trajeto de formação. Ao final de cada aula, o docente fez um relato de como 

aconteceu aquela atividade, identificando as dificuldades e sucessos na aplicação do plano.  

O diário de bordo trouxe perguntas previamente selecionadas para direcionar o relato e a 

reflexão sobre a prática do professor: 

1.  Qual atividade realizou? 
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2.    O que os alunos realizaram em casa e trouxeram para as aulas? 

3.    Descreva as facilidades e dificuldades encontradas em sala. 

4.    Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 

5.    Os alunos concluíram as atividades? 

6.    O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade 

proposta? 

7.  Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada 

plenamente, parcialmente ou insuficientemente? 

8.    O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

 

Vale ressaltar que em cada encontro de formação aconteceu um debate com o 

grupo de professores participantes para refletir sobre as ações realizadas, as 

aprendizagens, limitações e novas oportunidades de ações práticas. 

 A sequência didática desses encontros seguiu a seguinte ordem: 

- Compartilhamento dos relatos e reflexões feitas sobre a prática ministrada durante 

a semana com os alunos no diário de bordo; 

- Debate sobre os resultados alcançados, dificuldades e oportunidades (diário 

reflexivo); 

- Reflexão e debate sobre o texto previamente elencado para leitura durante a 

semana anterior ao encontro; 

- Construção dos planos de aula para a próxima semana. 

 

Pretendeu-se promover a reflexão sobre a prática e a formação, além de subsidiá-los 

com informações para o próximo encontro. Todas as respostas e reflexões dos professores 

ficaram registradas em formulário do Google. As reflexões que os professores fizeram 

durante os encontros foram anotadas pelo pesquisador e seguiram a seguinte ordem de 

perguntas que o pesquisador fez aos professores: 

 

b) Perguntas elaboradas pelo pesquisador para condução dos encontros 

formativos: 

1. Descreva as atividades realizadas na sua aula aplicada durante a semana; 

2. O que aconteceu conforme o planejado? 

3. O que não aconteceu conforme o planejado? Por quais motivos? 

4. O que você planeja mudar para a próxima aplicação de aula? 
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Além disso, para aprofundar o debate entre os docentes sobre a vivência com os 

alunos, coube ao mediador instigar e direcionar os professores a responderem alguns 

questionamentos que promovessem a reflexão sobre sua prática.  A seguir encontram-se 

algumas perguntas problematizadoras para esse momento: 

 

1.    O aluno participou ativamente? Se não, quais os possíveis motivos? 

2.    Como você, professor, percebeu sua prática? Algo diferente do que já fazia? 

3.    Quais as limitações que dificultaram a plena aplicação do plano de aula 

4.    Quais as oportunidades que surgiram durante a aplicação da aula? 

5.    Poderia realizar novas atividades com sala de aula invertida? 

 

2.4 Análise dos dados 

 

Com a formação concluída, produziu-se um volume de dados para análise desta 

pesquisa. Para tanto, tornou-se necessário estabelecer categorias de análise desses dados 

e os indicadores que os revelam, valendo destacar que algumas das categorias que foram 

utilizadas emergiram da própria ação de pesquisa. 

Essas categorias deveriam fornecer subsídios para algumas perguntas caras à 

análise, como, por exemplo: identificar se e como os professores refletiram sobre sua 

prática, o que evidencia essa reflexão e como identificar as “possíveis” mudanças nos 

planos de aula desse professor, mesmo num curto período de tempo (o período da 

formação). 

 Estabeleceu-se três categorias de análise, tanto para o percurso, quanto e para o 

final da formação, quando os dados já tinham sido produzidos pelos professores.   

Essas categorias foram baseadas, em primeira instância, nos objetivos propostos 

por essa pesquisa e, portanto, foi utilizado o referencial teórico para balizar as categorias e 

seus indicadores. Em uma segunda instância, utilizou-se do quadro de níveis de apropriação 

do uso de tecnologias da informação e comunicação proposto por Pasinato e Vosgreau 

(2011). O nível 5 (Evolução) é o último grau de apropriação das TDIC em sua prática, por 

isso adotou-se este nível como parâmetro para a definição das categorias a serem 

analisadas nos professores. 

Com base no referencial teórico e na descrição do nível de apropriação do uso de 

TDIC por docentes, realizou-se  a articulação com três pontos fundamentais para a análise 

desta pesquisa: educação voltada à promoção da autonomia, ensino propício a promover a 

reflexão sobre a ação do professor e o modelo da sala de aula invertida.  
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 Cruzando essas informações, podemos sintetizar as categorias de análise para esta 

pesquisa da seguinte forma: 

 

Categoria 1: Autonomia 

A primeira categoria de análise é verificar se os planos de aula e as atividades 

elaboradas pelo professor com o uso de TDIC e no modelo de sala de aula invertida traziam 

indícios de promoção de um aprendizado que desenvolvesse a autonomia nos alunos.  

Foi escolhido o conceito de autonomia de John Dewey (1973). Para este teórico, a 

definição de autonomia está centrada nos seguintes indicadores: 

-  A atividade propõe que o aluno construa o conhecimento por meio de situações 

concretas; 

- A atividade proporciona o aprendizado voltado à resolução de problemas; 

- A atividade considera o conhecimento prévio do aluno; 

- A atividade considera que “a criança é o ponto de partida, o centro e o fim” 

(DEWEY, 1973, p. 46) do processo de aprendizagem. 

 

Categoria 2: Reflexão sobre a ação 

A segunda categoria de análise refere-se à reflexão que os professores fizeram 

sobre sua prática, após ministrarem aulas com sala de aula invertida. Para tanto, os 

indicadores abaixo foram escolhidos com base na definição de “reflexão sobre a ação” de 

Donald Schön (2000): 

- O professor faz reflexão no meio da ação, sem pausá-la, interferindo na situação 

em andamento, dando “nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos” 

(SCHÖN, 2000, p. 32); 

- A atividade produz respostas instantâneas e de rotina sobre a prática docente; 

- Em ações que fogem à rotina de respostas que conseguimos rapidamente 

elaborar, acontece um momento de desconforto com a realidade, produzindo um instante de 

reflexão sobre a ação; 

- Esse desconforto leva à reflexão durante a ação fazendo com que o docente 

pense a respeito do evento; 

- Ao refletir sobre o evento, verifica se suas ações e hipóteses estavam corretas, ou 

se nossas novas ideias podem produzir ações mais eficazes. 

 

Categoria 3: Sala de aula invertida. 

Para analisar se a práticas realizadas pelos sujeitos de pesquisa estavam 

circunscritas no modelo de sala de aula invertida, optou-se pelos indicadores que refletem o 
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conceito de metodologias ativas e de sala de aula invertida de Moran (2015), Wlliams (2013) 

e Schneider; Blinkstein; Pea (2013): 

- O aluno é inserido como agente principal responsável pela sua aprendizagem; 

- A atividade tem como foco a resolução de um problema por parte do aluno; 

- A atividade estimula o aluno a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de 

forma passiva do professor; 

- “O professor atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de 

aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação e conhecimento” (BARBOSA; 

MOURA, 2013, p.55). 

- O aluno explora o conteúdo previamente, elaborando questionamentos e 

hipóteses que possibilitarão um aprofundamento crítico quando em sala de aula; 

- Em sala de aula, com o acompanhamento e orientação do professor são 

desenvolvidas atividades de aprofundamento do conteúdo. 

 

Desta forma, a partir destas três categorias e seus indicadores, foi analisado o 

volume de dados produzidos pelas reflexões e relatos dos docentes participantes para 

observar se as práticas realizadas promoveram o desenvolvimento da autonomia nos 

alunos, como aconteceu a reflexão sobre a prática docente e quanto os docentes puderam 

se apropriar do modelo de sala de aula invertida. 
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3 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca.  

E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura,  

fora da boniteza e da alegria. 

Paulo Freire20 

 

 A formação de professores para e na abordagem sala de aula invertida, (detalhada 

no capítulo Metodologia) foi ministrada durante dois meses. Foram realizados quatro 

encontros em intervalos de 15 dias, precedidos de “atividades prévias”. A formação foi 

realizada em formato de sala de aula invertida, possibilitando às professoras a vivência da 

metodologia que deveriam planejar, desenvolver atividades e analisar.  

A seguir, são apresentados os dados colhidos nos encontros e nas atividades 

envolvidas ao longo da formação. 

 

Sujeitos 

Para efeitos de privacidade dos docentes e organização dos dados, identificamos os 

sujeitos da pesquisa da seguinte forma: 

 

Quadro 5: Identificação dos sujeitos 

Identificação 

do sujeito 

Disciplina/série que leciona Especialista 

ou Pedagogo 

SP1 Ciências – Fund. II Especialista 

SP2 Matemática – Fund. I Pedagogo 

SP3 Oficina de Aprendizagem 

(reforço) 

Pedagogo 

SP4 Inglês – Fund. II Especialista 

SP5 Inglês – Fund. II Especialista 

Fonte: organizado pelo pesquisador 

 

                                                           
20 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São Paulo: 
Paz e Terra, 1996. 
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Dinâmica dos encontros 

Nos 4 encontros, os sujeitos de pesquisa realizavam uma breve reflexão sobre a 

atividade prévia realizadas em casa orientados e instigados a responder pelo pesquisador. 

Ao final dos encontros, desenvolviam individualmente um plano de aula a ser ministrado na 

semana seguinte a seus alunos. Em um segundo momento, os professores apresentavam 

as aulas ministradas na semana anterior, compartilhando com o grupo o que aconteceu e as 

reflexões sobre a prática.  

A dinâmica dos encontros 2, 3 e 4 foram semelhantes: leitura ou vídeo como 

atividade prévia para subsídio teórico e reflexão sobre o modelo de sala de aula invertida. 

Além disso, era solicitado aos professores o preenchimento de 9 questões sobre a prática 

pedagógica que tinham realizado na semana. Nos encontros de formação, o pesquisador 

solicitava que cada professor socializasse sua prática suscitando reflexões próprias e dos 

colegas presentes. Ao final do encontro, o pesquisador solicitava a construção do plano de 

aula para ser aplicado na próxima semana. 

O Encontro 1 foi o único que seguiu uma dinâmica diferente dos demais encontros. 

As professoras realizaram como atividade prévia a observação de um vídeo21 sobre 

mudança de cultura nos processos de ensino e de aprendizagem após a sala de aula 

invertida. Após assistirem ao vídeo, foi solicitado que elaborassem 3 perguntas sobre o que 

assistiram, que constam no Apêndice 1.  

A seguir serão detalhados os encontros de formação. 

 

3.1 Encontro 1 

 

No encontro 1, as questões realizadas em casa como atividade prévia foram  

apresentadas no telão. Os docentes tiveram alguns minutos para, em dupla, responderem 

as perguntas. Tudo foi construído coletivamente por meio de um arquivo, desta forma, todas 

as professoras conseguiam visualizar as perguntas e as respostas que as colegas estavam 

construindo. 

Pode-se organizar as perguntas realizadas em: 

a) Dúvidas técnicas de recursos e implementação da tecnologia em sala; 

As dúvidas técnicas foram respondidas entre as professoras participantes, pois 

grande parte delas possui domínio de uso sobre os recursos digitais.  

b) Dúvidas sobre mudança de cultura no processo de ensino e de aprendizagem; 

                                                           
21 Ensino Híbrido: Cultura 3_4, Fundação Lemann e Instituto Península, 2015: 

<https://youtu.be/eh_bDvTvkQ0>, acessado em: 5/3/2017. 
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As questões sobre mudança de cultura foram respondidas com base no vídeo 

previamente assistido e também com informações oriundas de outros cursos que essas 

professoras já realizaram.  

c) Dúvidas sobre o papel do professor nesse modelo de ensino. 

Para as professoras, não estava ainda claro qual seria o papel do professor no 

modelo de sala de aula invertida, tendo seus comentários e contribuições resvalando, 

muitas vezes, em discursos prontos como “o papel é de orientação, tutoria”, mas sem uma 

descrição detalhada de quais ações esse “professor orientador” teria em casa e em sala de 

aula. 

O conjunto de respostas escritas pelos professores a essas perguntas (Apêndice 1), 

quando defrontados com uma das questões “qual o papel do professor na sala de aula 

invertida?”, a palavra “planejamento” aparece com maior frequência, seguida das palavras 

“alunos”, “orientação” e “monitoramento” como ilustra a nuvem de palavras: 

 

Figura 3:  Nuvem de palavras - papel do professor no modelo de sala de aula invertida. 

 

Fonte: Organizado pelo pesquisador 

 

O SP1 trouxe uma observação que foi compartilhada com as demais professoras ao 

afirmar que o papel do professor nesse modelo é o de “saber se colocar como coadjuvante 

no momento em que a aula (desafio) acontece”. A colocação foi feita após uma discussão 

entre as professoras sobre que papel relevante esse professor teria no modelo de sala de 

aula invertida. As manifestações e reflexões das professoras evidenciavam que elas 

tendiam a acreditar que, na sala de aula invertida, o professor perderia sua função real de 

ensino. 
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3. 2 Encontros 2, 3 e 4 

 

3.2.1 Reflexão sobre a ação: atividades prévias aos encontros 

 Antes dos encontros foi solicitado a cada professor que realizasse as atividades 

prévias, como: assistir a um vídeo ou fazer uma breve leitura de um texto sobre sala de aula 

invertida, metodologias ativas e o papel do professor nessa prática22. 

Após a leitura de texto ou vídeo, as atividades prévias envolviam responder ao 

questionário sobre a aula ministrada naquela semana, instigando o professor a refletir sobre 

sua prática. As questões eram: 

1. Descreva brevemente a atividade desenvolvida em sala. 

2. O que os alunos realizaram em casa e trouxeram para a aula? 

3. Descreva as facilidades encontradas em sala. 

4. Agora descreva as dificuldades encontradas em sala. 

5. Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 

6. Os alunos concluíram as atividades? Comente. 

7. O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade proposta? 

8. Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada: 

  - totalmente 

  - parcialmente 

  - insuficientemente 

9. O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

 

As perguntas 1 e 2 solicitavam o relato da atividade/aula realizada seguindo o plano 

de aula elaborado.  As respostas foram organizadas nos quadros 1, 2 e 3.  

As perguntas de 3 a 9 tinham por objetivo suscitar a reflexão do docente sobre sua 

prática naquela semana. Essas respostas estão no Apêndice 3. 

 

Questões 1 e 2 - Atividades desenvolvidas em sala e atividades prévias 

realizadas pelos alunos 

 Os quadros a seguir apresentam uma síntese dos planos de aula elaborados pelos 

docentes ao longo da formação. Ao todo, foram 3 aulas planejadas e ministradas que estão 

descritas ipsis litteris como no plano de aula preenchido pelo professor23.  

                                                           
22 O roteiro de cada um dos encontros, incluindo a indicação do material que foi utilizado para a 

formação, está no Apêndice 2. 
23 A título de exemplo do processo de construção do planejamento pelos professores. no Apêndice 4   
são apresentados três  planos de aula completos elaborados pelo Sujeito de Pesquisa 2 referentes às 
três aulas ministradas por este docente ao longo  da formação.  
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Quadro 6: Síntese do plano de aula 1 desenvolvido pelos sujeitos de pesquisa. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 

Disciplina Ciências História Inglês Inglês 

Objetivo Compreender a 

importância do 

processo de 

fermentação realizada 

pelos fungos para os 

seres humanos e a 

função desse processo 

para os próprios fungos. 

Reconhecer a 

situação dos 

habitantes de 

Minas Gerais e 

Bahia, os motivos 

e as 

consequências 

que os levaram a 

organizar as 

revoltas 

‘Conjuração 

Mineira e Baiana” 

no século XVIII. 

Reconhecer 

diferentes  

tipos de 

mercado no 

mundo. 

Conteúdo 

gramatical: 

apresentar  outro 

tempo verbal para 

falar do passado e 

comparar com o 

tempo verbal visto 

na unidade 

anterior. 

Atividade 

prévia 

Leituras e videoaulas. Ler o texto, grifar                

e estudar o 

conteúdo do livro. 

Realizar uma 

análise de 

imagem e 

estudo prévio 

de vocabulário 

p/ discussão 

em sala. 

Assistir a um vídeo, 

ler um texto sobre o 

tema e responder 

três perguntas 

sobre o assunto. 

Atividade 

em sala 

Cada aluno formulou 

questões e gabaritos/ 

resoluções com o 

conteúdo trabalhado. As 

questões foram 

resolvidas por outros 

alunos. Cada aluno 

corrigiu as questões 

(não as mesmas que 

ele formulou e nem as 

mesmas que ele 

respondeu) analisando 

as respostas. 

Os alunos 

preencheram uma 

tabela em dupla, 

depois em grupo, 

sobre o assunto 

estudado em 

casa. 

Introdução 

expositiva ao 

assunto 

"Fresh Food". 

Atividade com texto 

sobre o conteúdo 

gramatical novo 

(Present Perfect). 

Recursos 

de TDIC 

Vídeoaulas e QMágico24 Vídeoaulas e 

QMágico. 

Vídeo, livro 

didático, 

Kahoot25  

Computador, 

Material didático,  

planilha de cálculo  

Fonte: organizado pelo pesquisador 
 
 
 
 

                                                           
24 QMágico é um ambiente virtual de aprendizagem empregado para a apresentação de materiais 
pelos docentes e acesso pelos alunos.  
25 Kahoot é um software usado para elaboração de testes pelos professores. Os alunos acessam e 
resolvem as questões. 
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Quadro 7: Síntese do plano de aula 2 desenvolvido pelos sujeitos de pesquisa. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 

Disciplina Ciências Ciências Inglês Inglês 

Objetivo Aprender sobre o 

Sistema Excretor. 

Compreender os 

diversos tipos de 

energia, em 

especial a energia 

elétrica. 

Identificar quais 

empresas utilizam 

a globalização na 

produção de seus 

produtos. 

Familiarizar-se 

com a produção 

de resenhas de 

livros. 

Atividade 

prévia 

Leituras e vídeos 

aulas 

disponibilizadas via 

QMágico, as quais 

representavam a 

primeira atividade 

(de um total de 3) da 

máscara de Jogo da 

Velha. 

Assistir um vídeo 

em casa sobre o 

tema e elaboraram 

duas perguntas. 

Ler algumas 

páginas do livro 

didático e 

responder  um 

questionário no 

QMágico. 

Em seguida assistir 

a um vídeo e 

comparar com o 

livro lido. 

Assistir ao vídeo 

e responder 

perguntas sobre 

o mesmo. 

Atividade 
em sala 

Os alunos 
escolheram 2 
atividades para fazer 
em sala dentro de 
um total de 9 
atividades.  
Essas atividades 
estavam dispostas 
em uma máscara em 
formato jogo da 
velha (sendo que a 
atividade prévia 
estava no centro da 
máscara).  
Procurei contemplar 
o maior número de 
habilidades possível 
para que o aluno se 
sentisse bem em 
realizar pelo menos 
uma delas e a outra 
deveria ser mais 
desafiadora. 

No dia da aula eles 
responderam no 
coletivo 5 
perguntas e em trio 
2 perguntas cada 
usando o formulário 
Google.  
Como avaliação 
final da aula, 
utilizamos o 
plickers com 
cartões respostas. 

Em sala e em 
grupos os alunos, 
tiveram 4 
momentos, 
utilizando a 
tecnologia digital.  
Atividade 1 - 
Mindmeister26 
(palavras que 
definam 
globalização),  
 
Atividade 2 - 
Google Docs, 
defina globalização.  
 
Atividade 3 - leia os 
casos e responda 
as perguntas, 
Atividade 4 
individual  testes no 
Google forms. 

Assistir a um 
vídeo e preparar 
uma resenha de 
livro. 

Recursos 

de TDIC 

Vídeo, QMágico, 

notebook, lousa, 

material didático. 

Vídeo como tarefa 

sobre o conteúdo, 

computador, lousa, 

aplicativo/celular. 

Computadores, 

cadernos, livro, 

Google Forms, 

vídeo, QMágico, 

Google Docs. 

Internet, 

computador, 

projetor. 

Fonte: organizado pelo pesquisador 

 
 

                                                           
26 Mindmeister é um software voltado a elaboração de mapas mentais (colaborativo) na internet. 
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Quadro 8: Síntese do plano de aula 3 desenvolvido pelos sujeitos de pesquisa. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 

Disciplina Ciências Matemática Inglês Inglês 

Objetivo Conhecer a 

anatomia, o ciclo de 

vida, as 

características 

evolutivas e a 

distribuição 

geográfica dos 

principais grupos 

vegetais: briófitas, 

pteridófitas, 

gimnospermas e 

angiospermas. 

Reforçar o conceito de 

fração, calcular 

frações de 

quantidade. 

Descrever 

eventos no 

passado. 

Trabalhar com 

vocabulário e 

ortografia e 

preparar os 

alunos para 

uma interação 

oral em grupo. 

Atividade 

prévia 

Os alunos 

assistiram à 

vídeoaulas do canal 

"Me Salva" sobre 

botânica e leram os 

capítulos do livro 

referentes ao 

assunto. 

Os alunos realizaram 

um jogo sobre 

conceito de fração e 

tinham que 

antecipadamente 

preencher uma tabela 

de auto avaliação 

sobre a tarefa. 

Em casa 

assistiram à 

videoaula sobre 

Past Continuous 

e Simple Past, 

responderam às 

perguntas em um 

formulário do 

Google, jogaram 

os jogos. 

 

Jogo de 

vocabulário em 

casa  

Atividade 

em sala 

Uma atividade em 

uma máscara "Jogo 

da Velha" em que os 

alunos escolheram 2 

outras atividades 

para fazer em sala 

de aula (além 

daquela que, 

considerada como a 

primeira e central da 

proposta, que já 

havia sido feita em 

casa). 

Grupo de estudo 

sobre cálculo de 

fração. 

Na sala de aula, 

os alunos tiveram 

que, em grupos, 

preencher um 

texto com 

lacunas, sobre o 

tema estudado. 

No final, eles 

fizeram um quiz 

com o programa  

Plickers. 

Atividade para 

trabalhar 

vocabulário e 

oralidade. 

Retomada do 

vocabulário 

visto no jogo em 

sala. 

Recursos 

de TDIC 

Notebooks, internet, 

lousa, livro didático, 

caderno, folhas de 

sulfite e lápis de cor. 

Computador, tablet, 

cartões Plickers, livro 

didático, canson A3, 

canetinhas. 

Textos, Games 

Online, Vídeoaula 

e Google Form. 

Internet, 

caderno e 

computador. 

Fonte: organizado pelo pesquisador. 
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3.2.2 Questão 3: Facilidades encontradas em sala 

 

Todos os sujeitos de pesquisa relatam ter identificado modificações positivas ao 

aplicarem a sala de aula invertida em sua prática, desde percepções a respeito do 

dinamismo que a tecnologia trouxe ao processo de aprendizado até observações a respeito 

do engajamento e aprofundamento com que os alunos trabalharam em sala de aula. 

Todos os professores relatam que aumentou o engajamento dos alunos nas 

atividades quando eles já vinham de casa com o contato prévio ao conteúdo trabalhado em 

sala.  

SP1 relatou que “os alunos participaram de todas as atividades propostas sem 

demonstrarem resistência e apresentaram um nível satisfatório de concentração durante a 

realização dessas”, semelhante ao que SP5 comentou “os alunos estavam preparados e a 

discussão fluiu. Todos tiveram contribuições, mesmo os alunos bellow level27”. Outros 

professores pontuaram que ao terem contato previamente com o conteúdo, os alunos “se 

apropriaram da atividade, se mostrando participativos”, como o SP2. 

Os professores, ao longo dos primeiros encontros, pontuaram como positivo o maior 

engajamento dos alunos, pois afirmaram que esses alunos acabam por participar mais das 

atividades de sala, além de conseguirem aprofundar nas discussões realizadas na escolas – 

o que era difícil no modelo tradicional.  

SP3, em seu relato, pontuou: “percebi que as crianças tiveram facilidade em debater 

as hipóteses sobre o texto informativo enviado como lição de casa e utilizaram as anotações 

ou o próprio texto para realizarem a atividade em sala de aula”. 

A segunda “facilidade” apontada pelos professores ao aplicarem o modelo sala de 

aula invertida foi a promoção da “autonomia nos alunos”. Esta percepção começou a 

aparecer nas respostas dos professores a partir da segunda aplicação das aulas.  Todos os 

professores pontuaram a “autonomia” em algum ponto de suas respostas no encontro 3 e 4, 

como relatou SP3 ao colocar que a facilidade encontrada foi “a autonomia dos alunos na 

execução das atividades, procuravam os amigos ou outros meios quando surgia alguma 

dificuldade” (grifo nosso), SP1 argumentou que a facilidade encontrada com a sala de aula 

invertida foi a “autonomia, dinamismo e interesse pelo assunto” (grifo nosso) por parte dos 

alunos. 

A reflexão dos professores indica que a inversão do processo de ensino, aplicando 

uma atividade para casa e atividades de aprofundamento para sala possibilitou, segundo os 

professores, maior engajamento dos alunos e, num segundo momento, quando esses 

                                                           
27 Alunos com baixo rendimento, segundo o professor. 
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alunos se apropriaram da dinâmica do processo de aprendizagem, a condução mais 

autônoma dos caminhos que deveriam e poderiam percorrer, como afirmou Moran:  

 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se 
queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias 
em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em 
que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de 
materiais relevantes (2015, p. 17). 
  

O relato de SP5 exemplifica esta análise “como os alunos já estão acostumados a 

este tipo de aula, eles fizeram as tarefas e já sabiam que tinham que realizar a atividade 

sem auxílio”.  

SP2, ao realizar uma atividade de Matemática, afirmou que “em sala de aula, eles 

discutiram várias estratégias para resolver as expressões e o Kahoot. Dando exemplos e 

voltando no jogo da lição de casa”, sendo que as estratégias elaboradas pelos alunos não 

estavam planejadas pela professora. Segundo relato oral da professora no encontro 4, ela 

se surpreendeu pela profundidade das discussões e por perceber que seus alunos possuem 

uma capacidade de raciocínio lógico que até então ela não conhecia. 

A análise das reflexões dos sujeitos de pesquisa acerca das facilidades encontradas 

no modelo de sala de aula invertida identificou: o engajamento maior dos alunos e a 

autonomia do educando no processo de aprendizagem, conforme ele foi se apropriando do 

conteúdo e da condução da sua própria aprendizagem. 

 

3.2.3 Questão 4: Dificuldades encontradas em sala 

 

Ao longo da formação, os sujeitos de pesquisa foram instigados a responder sobre 

as dificuldades apresentadas em sala de aula e no planejamento das aulas no modelo de 

sala de aula invertida.  

A análise do que escreveram evidencia que as dificuldades diminuíram ao longo das 

atividades, da primeira às demais aulas planejadas e realizadas: O diário reflexivo apresenta 

treze pontos de dificuldades apresentados após a primeira realização da aula no modelo 

“invertido”. Já após a segunda atividade apresentou apenas cinco e após a terceira, seis. 

É possível organizar as dificuldades encontradas após a primeira aula ministrada em 

três pontos:  

a) Não realização da atividade prévia por todos os alunos; 

b) Dificuldades técnicas; 

c) Distância entre o planejado e o executado. 
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a) Não realização da atividade prévia por todos os alunos 

Quatro dos cinco professores relataram que os alunos ou não fizeram ou fizeram de 

forma parcial ou incorreta as atividades prévias. 

SP1 relata que “a maioria dos alunos não realizou as leituras prévias e nem assistiu 

às videoaulas. Assim, a organização dos alunos com o tempo determinado para a realização 

da atividade em sala ficou prejudicada”. Esta reflexão preocupou os sujeitos de pesquisa 

durante o segundo e o terceiro encontro de formação, levando muitos a questionarem como 

engajar os alunos para que realizassem a atividade prévia em casa. 

SP5 fez uma reflexão sobre a cultura escolar incutida nos alunos, quando afirma que: 

Os alunos realizaram as tarefas em casa de maneira pouco reflexiva. 
Pareceu terem se preparado previamente para depois terem uma aula 
expositiva sobre o tema. Não chegaram para a aula com uma postura de 
‘mãos à obra’, entendo que parte do problema da não realização da 
atividade prévia se devia à postura dos alunos ainda aguardando o 
modelo tradicional de aula expositiva, mantendo a postura passiva a 
que estavam acostumados. (grifo nosso) 
 

Os professores foram unânimes na pontuação que a falta da realização da atividade 

prévia prejudicou a atividade em sala de aula. A estratégia desses professores para suprir 

essa atividade foi repassar a atividade prévia em sala, atrasando as demais atividades 

preparadas para sala ou colocando esses alunos que não realizaram juntos com os alunos 

que haviam realizado, sobrecarregando esses últimos. Nenhuma das duas estratégias 

agradou aos professores. Ficou claro pelos relatos nos encontros de formação que era 

necessário pensar em estratégias de engajamento desses alunos para garantira realização 

da atividade prévia. 

 

b) Dificuldades técnicas 

A segunda dificuldade mais encontrada pelos sujeitos de pesquisa foram os 

problemas técnicos, ora com a internet, ora com equipamentos digitais. Interessante notar 

que muitos dos problemas que apareceram na sala de aula estão relacionados a não 

preparação do professor para o manuseio dos equipamentos ou da ferramenta digital que 

selecionou, deixando para o momento da aula para conhecer mais a fundo as possíveis 

dificuldades que poderiam surgir ao utilizar determinado aplicativo ou equipamento.  

O relato de SP2 demonstra isso quando afirma que: 

Na avaliação [mapa conceitual] tentei usar online. Como não tenho 
facilidade em usar o programa ainda estamos testando... Necessitei de 
ajuda do Júlio da tecnologia. Quando ele conseguiu conectar todos os 
computadores, já estava no final da aula. Os alunos, porém, ficaram muito 
empolgados com o programa. 
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No encontro de formação foi colocado este ponto como atenção para a próxima 

semana, salientando a necessidade de preparação do professor para o uso da ferramenta e 

as possíveis dificuldades que podem aparecer em sala de aula. 

 

c) Distância do planejamento e da aula ministrada 

A terceira dificuldade encontrada pelos professores: distância do planejamento e da 

aula ministrada. 

Era esperado pelo pesquisador que os professores encontrassem este ponto como 

dificuldade, afinal era a primeira vez que estavam invertendo o processo de aula a que 

estavam acostumados. Ao planejarem, não contariam com inúmeras dificuldades que iriam 

aparecer na aula, até porque estavam, naquele momento, mais voltados a como funcionaria 

uma aula do modelo de sala de aula invertida. A prática ser distante do planejado (no 

primeiro momento) era parte da formação proposta para esses professores. Era necessário 

que eles passassem por isso para poderem ajustar sua prática e seu planejamento para as 

próximas aulas. 

Quando questionada, SP2 apresenta como dificuldade “o uso do computador. 

Planejei um notebook por grupo e então constatei que deveria ter disponibilizado pelo 

menos 2 por grupo”. SP4 pontua que a “falta de conhecimento/familiarização dos programas 

utilizados, tanto pela professora como pelos alunos” foi um fator de dificuldade na aplicação 

da aula. SP2 e SP4 colocam que a falta de tempo foi uma dificuldade que não haviam 

planejado, quando afirmam que “o tempo foi um empecilho, pois todo o processo, para ter 

qualidade, acaba sendo um pouco mais longo do que aquele que, de fato, temos. ‘Apressar’ 

os alunos às vezes fazem com que eles trabalhem com menos eficiência”. 

As reflexões realizadas pelos professores sobre sua prática refletem o estágio de 

desconforto conforme identificado por Schön (2000, p. 32) que pontua que, em reposta a 

esse estágio, “podemos responder à ação colocando-a de lado, ignorando seletivamente os 

sinais que a produzem. Ou podemos responder a ela através da reflexão (...)”.  

No terceiro encontro de formação, os relatos sobre dificuldades diminuíram, 

centrando-se em questões técnicas como problemas com a internet durante as atividades 

em sala.  

Além disso, o relato de dificuldades de engajar os alunos na realização da atividade 

prévia continuou aparecendo como preponderantes para SP4 e SP5, mas não mais para 

SP1, SP2 e SP3. Vale destacar o relato de SP4 que pontua “somente 4 alunos fizeram as 

atividades prévias em casa, por isso houve atraso do cronograma” ou de SP5 que coloca 

“alguns alunos ainda não demonstram interesse pelo assunto, o que torna a discussão muito 
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centralizada em um pequeno grupo”. Este assunto novamente foi tratado no encontro de 

formação 

Um fator importante de análise geral é que as respostas colocadas como dificuldades 

após a última aula já direcionam para possíveis demandas dos professores em relação à 

estrutura do currículo da escola.  

As dificuldades básicas iniciais ainda não superadas após a primeira e segunda 

aulas no modelo de sala de aula invertida, mas, neste momento, os professores vislumbram 

mudanças no currículo da escola para poderem avançar no modelo. No último encontro de 

formação, SP1, SP2 e SP3 sinalizam a importância de realizarem atividades em conjunto 

com outras disciplinas e professores, ou a necessidade de flexibilizar o tempo de aula para 

que a prática seja mais aprofundada pelos alunos. 

 “Em casos como esses, o profissional experimenta uma surpresa que o leva a 

repensar seu processo de conhecer-na-ação de modo a ir além de regras, fatos, teorias e 

operações disponíveis” (SCHON, 2000, p. 38).  

 

3.2.4 Questão 5: Atingimento dos objetivos propostos no plano de aula 

 

Os sujeitos de pesquisa foram questionados (diário reflexivo) se os objetivos 

colocados no planejamento foram atingidos. A média das respostas após as três aplicações 

de aula indica:   

- Sim: 88,2% e Não: 11,8% 

Aqueles que identificaram que o objetivo não foi plenamente atingido ou não foi 

atingido colocaram alguns pontos para tal acontecimento: 

- Não realização da atividade prévia prejudicou o desempenho dos alunos em sala 

de aula e dificultou a conclusão daquele conteúdo trabalhado; 

- Dificuldade dos alunos em conduzir seu aprendizado, demorando mais tempo que o 

planejado em sala para a realização da atividade; 

- As atividades propostas não estavam plenamente adequadas para realizar aquilo 

que havia sido planejado, necessitando de um aprofundamento maior na aula 

seguinte. 

 

De fato, a percepção inicial dos docentes é de que o aluno precisa se empenhar 

mais, seja na realização das atividades prévias ou nas de sala, conferindo a 

responsabilidade ao aluno. Mas é importante notar que, após as três aulas, os professores 

começam a perceber que, além disso, para ser atingido o objetivo planejado é necessário 

um trabalho meticuloso de construção das estratégias de ensino e de aprendizagem, de 



112 
 

seleção das ferramentas digitais a serem utilizadas e da certificação do processo de 

avaliação. 

 

3.2.5 Questão 6: Conclusão de atividades pelos alunos em sala de aula 

 

Uma parte importante da verificação do sucesso da aula ministrada era se os alunos 

haviam realizado todas as atividades propostas no planejamento do professor. Segundo os 

professores participantes da pesquisa, o resumo das respostas foi o seguinte: 

- Sim: 84,6% e Não: 15,4%.  

Como justificativa para a não realização de parte das atividades pelos alunos, os 

professores encontraram que a falta da realização da atividade prévia de casa foi um fator 

determinante, pois atrasou a realização das atividades em sala, tanto do aluno como dos 

colegas que haviam realizado. 

Vale destacar relatos sobre como os alunos conduziram a realização das atividades 

em sala, mesmo enfrentando dificuldades como o tempo ou questões técnicas com a 

internet e com as ferramentas digitais:  

 

“Aqueles com mais facilidade concluíram em tempo hábil e puderam auxiliar os 

colegas com maior dificuldade” (SP1). 

“Como os alunos estavam separados em grupo, mesmo que alguns alunos não 

tivessem feito a tarefa em casa, ao menos um do grupo tinha realizado a tarefa e esse aluno 

que ficava responsável por compartilhar com os outros o que deveria ser feito” (SP4). 

 

 Esses relatos indicam que, ao proporem atividades “mão na massa”, os professores 

abrem espaço para a colaboração entre os alunos, seja no grupo em que estão inseridos, 

seja agindo como tutores para os alunos com maiores dificuldades, o que reflete a 

colocação de Dewey (1959, p. 151) quando propõe um “aprender fazendo” onde “ele [o 

aluno] tem que enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios e métodos 

empregados e resultados atingidos”. 

Uma análise importante feita pelos sujeitos de pesquisa a respeito da condução das 

atividades propostas pelos alunos está atrelada à relação entre tecnologia e possibilidades 

de aprendizagem: SP1 coloca que, na impossibilidade de ter mais tempo em sala para 

concluir as atividades, “eles terminaram em casa e compartilharam seus arquivos comigo via 

Google Drive”.  

Outros professores aproveitaram o potencial das ferramentas digitais para 

proporcionar uma reflexão avaliativa sobre o desempenho dos alunos, como afirma SP4 “foi 
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muito útil poder analisar o gráfico de respostas junto com os alunos”, SP2, que realizou 

atividade conjunta a SP3, afirma que “ao término da atividade as professoras demonstraram 

o gráfico com informações sobre o total de acertos e erros. Com isso, as crianças 

debateram os motivos dos erros ou acertos”.  

Desta forma, os docentes puderam extrapolar a potencialidade das ferramentas que 

selecionaram para realização das atividades em sala, abrindo espaço para o diálogo e para 

a autoavaliação dos alunos, processo importante para a construção da autonomia. 

 

3.2.6 Questão 7: Engajamento dos alunos na atividade proposta em sala 

 

Um dos pontos fundamentais na aplicação da sala de aula invertida era verificar 

como aconteceria o engajamento dos alunos neste novo modelo. Antes da primeira aula 

havia o receio dos professores se os alunos iriam realmente se engajar ou não nesta nova 

proposta. Por outro lado, esses docentes entendiam que no modelo que praticavam de aula 

expositiva também não havia ou havia pouco engajamento dos alunos. Então, por que não 

tentar uma nova abordagem? 

Desta forma, a surpresa foi geral após a primeira aula.  

Grande parte dos professores colocou que houve maior aplicação dos alunos pelo 

simples fato da aula ocorrer de maneira diferente e deles poderem realizar a atividade e não 

mais ficarem sentados ouvindo e anotando a matéria. SP4 explicou que “a finalização com o 

jogo Kahoot foi sensacional, os alunos estavam realmente empenhados em dar a resposta 

correta e não apenas participar da competição” e complementa “o fato de terem trazido 

conhecimento de casa, trouxe para a turma muito mais confiança ao discutir e dar opinião 

sobre o assunto”. SP5 também comentou que “alguns [alunos] comentaram que acharam 

muito mais prazeroso do que se tivessem que ler algo do livro”. 

Os professores também notaram que houve não somente engajamento e animação 

pela proposta diferente de aula, mas os alunos passaram a entender a dinâmica e 

começaram a organizar, autonomamente, os caminhos de seu aprendizado, diminuindo a 

necessidade de condução pelo professor, como afirma SP2: 

Após compartilhar as etapas do processo da atividade, verifiquei o empenho 
de alguns grupos na organização entre eles (divisão de tarefas), no registro 
dos sites referentes à pesquisa, assim como na seleção de imagens. Assim 
como na atenção nas explicações dadas referentes ao processo de 
elaboração dos slides para estruturação do trabalho. 
 

SP2 também relata que “eles [os alunos] receberam um roteiro com as atividades 

que deveriam ser feitas e não ficaram esperando pelas instruções ou comando da 

professora” e SP4 fez uma ressalva, mas logo complementou SP2 quando afirma que “ainda 
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não há o comprometimento com as tarefas [em casa], mas em sala de aula o 

comportamento deles é totalmente diferente. Eles se ajudam e realizam a atividade”. 

Isso indica que, a partir das observações dos sujeitos de pesquisa, o engajamento 

dos alunos passa de uma fase inicial de descoberta e encantamento com a nova abordagem 

de ensino, e avança para uma apropriação sobre essa abordagem, possibilitando espaço 

para o aluno conduzir com autonomia sua aprendizagem, como coloca Barbosa; Moura 

(2013, p. 55): 

Assim, aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto 
em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e 
ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de 
recebê-lo de forma passiva do professor. 

 
Alguns professores trouxeram como fator que dificultou o engajamento os alunos a 

“falta de ‘cultura’ de estudar previamente em casa”, destacado por SP1, o que atrapalha um 

melhor aproveitamento também das atividades de sala.  

 

3.2.7 Questão 8: Realização da atividade 

 

Após cada aula ministrada, no diário reflexivo, os professores precisavam responder 

se o planejamento construído anteriormente foi colocado em prática plenamente, 

parcialmente ou insuficientemente. Após a primeira aula, apenas 25% dos professores 

responderam plenamente e o restante parcialmente. Após a segunda ficou dividido em 50% 

para ambos os casos, com um ligeiro aumento para realização parcial após a terceira aula. 

Abaixo está a média das respostas após as três aulas: 

- Plenamente: 39,8% 

- Parcialmente: 60,2% 

- Insuficientemente: 0% 

 

3.2.8 Questão 9: Reflexão e sugestões de melhoria para a próxima aula 

 

No diário reflexivo foi questionado ao professor o que ele poderia rever ou ajustar 

para a próxima aula objetivando verificar a reflexão do professor sobre sua ação realizada e 

sobre seu planejamento futuro. 

 Pode-se organizar essas reflexões em três grandes pontos:  

a) Engajamento dos alunos,  

b) Aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e  

c) Reestruturação do currículo escolar. 
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a) Engajamento dos alunos 

Refere-se a encontrar formas de ampliar o engajamento dos alunos nas atividades 

prévias para casa. Se, no início, os professores creditavam aos alunos a falta de 

responsabilidade pela não execução dessas atividades, ao longo das formações, as 

respostas foram se alterando.  

SP5 analisa sua prática e escreve a seguinte reflexão sobre o que pode ser revisto:   

Entendo que em uma próxima atividade eu devesse propor uma tarefa para 
ser feita como preparação em casa que servisse como insumo obrigatório 
para realização das tarefas seguintes em sala de aula. Me ficou a 
impressão de que os alunos realmente não viram as três perguntas a serem 
respondidas como algo imprescindível para a participação da aula 
presencial. Acredito que isso deve-se ao fato de que a minha preparação 
tenha sido equivocada e muito superficial. 
 

Esta avaliação foi essencial para que os planejamentos fossem redefinidos para a 

próxima aplicação, visando promover o aprendizado alunos, além de possibilitar ao 

professor uma reflexão sobre sua prática como, por exemplo, quando SP5 afirmou “que a 

minha preparação tenha sido equivocada e muito superficial”. 

Essa reflexão também aparece no relato de SP1 quando define como melhoria para 

a próxima aula que deve “conversar com os alunos dando ênfase à importância do estudo 

do material em casa, para que consigam concluir as atividades propostas. Ter um hall de 

atividades extras (desafiadoras) para manter os alunos com mais facilidade sempre 

trabalhando”. Somente a prática poderia proporcionar espaço para essas reflexões, afinal é 

testando aquilo que foi imaginado na teoria do planejamento que se percebe as lacunas 

existentes.  

Como reflete Freire (1996, p. 43) ao afirmar que “é pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

 

b) Aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem 

Ainda no campo da reflexão sobre a prática, alguns professores abordaram as 

possibilidades que as TDIC oferecem como potencializadoras de seu trabalho em sala de 

aula. SP1 afirma que precisa “ter um plano B para os imprevistos com a internet. E também 

realizar uma aula em que o conteúdo já esteja sendo trabalhado pois sendo um assunto 

novo senti necessidade novamente em ter que retomar o conteúdo”.  

Já SP2 analisa que “para a próxima atividade pensaria em um registro, onde os 

alunos pudessem acessar ou manusear sobre as informações obtidas na aula”, 

complementada pela reflexão de SP5 que analisa que “poderia ter gravado a discussão 

(pedir que alguém me acompanhasse na aula para gravar enquanto eu participava do 

debate com os alunos)”. 
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Todos os relatos têm algo em comum: a busca por aprimorar o processo de ensino e 

aprofundar a aprendizagem do aluno por meio das possibilidades das ferramentas digitais. 

Tanto SP2 quanto SP5 gostariam de registrar sua prática para posterior análise, tanto para 

aprimorar seu trabalho, quanto para verificar outras possibilidades de aprendizagem dos 

alunos. 

 

c) Reestruturação do currículo escolar 

Analisar a prática também levou SP3 a relatar após a primeira aula que “detalharia 

as instruções com mais perguntas direcionadoras. Algumas questões foram levantadas, mas 

algumas apresentações acabaram ficando sem a ‘profundidade’ necessária, então acredito 

que mais questões norteadoras sanariam ou amenizariam o problema”. Após a última aula 

SP3 fez uma reflexão mais profunda sobre sua prática, apontando pontos estruturais 

importantes do currículo escolar que poderiam mudar para que um modelo de sala de aula 

invertida fosse mais eficaz: 

Essa atividade me fez refletir que em propostas como essa, que envolvem 
pesquisa, há de se disponibilizar mais computadores por grupo. Outro ponto 
refere-se a um tempo maior para a sua execução. O tempo de duração da 
atividade foi estipulado e reforçado para que conseguissem se atentar a ele, 
para a entrega da atividade no prazo. Embora os grupos tenham cumprido o 
prazo estabelecido, percebi que se o tempo fosse um pouco maior alguns 
grupos poderiam ter detalhado mais. A partir da leitura do texto acima, 
constatei que esses ajustes (prorrogação) na duração da atividade são 
importantes a considerar o tempo de cada um. 

 

As respostas do Diário reflexivo ilustram que a prática da sala de aula invertida 

possibilitou para esta professora um amadurecimento na sua visão sobre o processo de 

ensino e de aprendizagem, após poder observar na prática a inversão deste processo. 

O registro no diário reflexivo possibilitou todas essas reflexões citadas acima. Além 

dele, ao aplicarem a sala de aula invertida, alguns pontos foram recorrentes ao longo dos 

encontros-formativos como a questão da atividade prévia para casa, o domínio das TDIC na 

prática docente, controle e gestão do tempo, o engajamento dos alunos e o papel do 

professor, explicados logo a seguir. 

 

3.3 Atividade prévia para casa 

 

Ao longo dos encontros formativos, os sujeitos de pesquisa relataram por meio de 

exposição oral e debate que a grande dificuldade encontrada foi o engajamento dos alunos 

para realizarem a atividade prévia.  

SP1, SP2, SP3 e SP5 conseguiram encontrar artifícios ao longo da formação para 

engajar os alunos, tais como: 
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- Fazer uma orientação detalhada do que seria a atividade para casa e a 

importância da sua realização para as atividades em sala; 

- Propor aos alunos que realizassem a atividade até 2 dias antes da atividade 

para sala de aula, afim de verificar a resolução do exercício prévio a tempo de 

solicitar a resolução aos alunos que ainda não tinham feito; 

- Colocar como uma das atividades em sala, a própria atividade de casa para 

aqueles que não a realizaram. 

 No início, as professoras pensaram em atrelar a atividade para casa a alguma nota 

ou à obrigatoriedade de resolução por parte do aluno, medidas que foram consideradas 

como pouco válidas pelo pesquisador durante o encontro. Desta forma, as professoras 

precisaram buscar outras formas de conseguir o engajamento dos alunos na atividade 

prévia.  

Esse processo passou por uma busca, por parte das professoras, em entender os 

motivos que os alunos não faziam a atividade prévia. Em alguns momentos, a atividade 

prévia estava desconectada da atividade de sala, transmitindo para o aluno a sensação de 

que, sem a atividade para a casa, ele conseguiria realizar tranquilamente a atividade de 

sala, como concluiu SP1. 

Após várias tentativas de engajamento, SP1 optou por colocar a atividade prévia 

como uma das entregas obrigatórias a ser realizada em sala de aula. O aluno que já havia 

realizado teria mais tempo para realizar as demais atividades de sala, mas aqueles que não 

tinham realizado teriam que se esforçar mais para controlar o tempo e concluir as diversas 

atividades em sala. Já SP2 e SP3 optaram por melhorar a organização da aula e deixar 

claramente explicadas aos alunos as etapas de cada atividade a serem realizadas, 

entregando aos alunos um roteiro de percurso. SP5 buscou atividades mais lúdicas como 

games e vídeos de youtubers para estimular seus alunos a se engajarem na atividade 

prévia, além de programar a realização desta atividade com 2 dias de antecedência, 

alcançando na última aplicação 100% de participação. SP4 teve dificuldades de 

engajamento dos alunos na atividade prévia até a última aula ministrada. 

 

3.4 Domínio técnico e apropriação das TDIC 

 

Outro ponto recorrente nas aulas ministradas foi o pouco conhecimento de 

ferramentas digitais. As professoras já possuem contato e uso de ferramentas digitais, além 

de plataformas virtuais de aprendizagem que apresentam conteúdos e permitem o 

acompanhamento do aprendizado como o QMágico, utilizado pelo colégio. Aliás, este foi um 

dos critérios de seleção dos sujeitos de pesquisa. Mesmo assim, apenas SP5 já utilizava 
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ferramentas digitais que possibilitam interação e personalização do ensino como o Kahoot, 

Plickers, Padlet e Google Forms, por exemplo. Essa professora, inclusive, ensinou SP2 e 

SP3 a utilizarem o Plickers. 

Identificado o pouco conhecimento sobre ferramentas e plataformas digitais, após a 

primeira aula foi colocado um desafio tecnológico a cada encontro. Na segunda aula, as 

professoras tiveram que escolher pelo menos uma ferramenta digital (apresentadas no 

gráfico a seguir) para usar com seus alunos. Todas ferramentas apresentadas no gráfico 

possibilitam personalizar o ensino e o aprendizado ativo e autônomo por parte do aluno. 

 

Figura 4: 40 ferramentas para aplicar a metodologia sala de aula invertida.  

 

Fonte: aulaPlaneta. 

 

Na terceira aula, foi solicitado às professoras que pesquisassem e escolhessem um 

jogo online para a atividade prévia.  

SP4 encontrou um jogo desenvolvido por uma universidade americana para o ensino 

do idioma inglês, que definiu o tema da aula. A princípio a professora pretendia trabalhar 

outro conteúdo, mas resolveu deixar este conteúdo para a próxima semana e adiantar o 

conteúdo da semana seguinte para poder aproveitar a formação e aplicar o jogo encontrado.  
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SP2 e SP3 fizeram uma atividade em conjunto e, como não encontraram um jogo 

adequado ao tema que desejavam trabalhar, elas mesmas criaram uma dinâmica 

semelhante a um jogo para abordar o conceito de frações. 

Segundo SP1 e as demais professoras que trabalham no Ensino Fundamental II, há 

poucos jogos online para esta modalidade de ensino. Na maior parte, os jogos online em 

português são voltados para as séries iniciais. O mesmo ocorre com as videoaulas. 

Localizaram recursos para o Fundamental I e videoaulas melhor produzidas para o Ensino 

Médio, e menos opções para os alunos do Fundamental II. Neste caso, SP1 optou por 

selecionar uma videoaula de Ensino Médio auxiliada por um texto mais básico como suporte 

para a aula. Relatou que buscou cursos para aprender programação de jogos com o intuito 

de produzir material pertinente às suas necessidades enquanto professora de Ciências. 

Na primeira aula todas as professoras acreditavam que, somente com o uso de 

recursos digitais, é que a sala de aula invertida poderia ocorrer, até que SP3 não conseguiu 

utilizar a internet sem fio no dia de sua aula e teve que recorrer a recursos não digitais como 

o livro, caderno e papel canson. Ao apresentar para o grupo o ocorrido, ficou claro às 

professoras que o modelo invertido de aula também funciona off-line.  

Na última aula, SP2 e SP3 organizaram como atividade prévia um jogo online de 

Matemática. Após a atividade, os alunos preencheram uma tabela com dados do jogo e 

também se auto avaliaram quanto à performance e dificuldades que obtiveram, 

respondendo aos seguintes critérios: 

 

Gráfico 6: Auto avaliação dos alunos após realizarem atividade prévia (SP2 e SP3). 

 

Fonte: organizado pelo pesquisador 

 

Desta forma, segundo SP2 e SP3, ficou mais fácil saber se os alunos entenderam o 

conteúdo ou não antes mesmo de chegarem em sala para realizarem uma atividade de 

aprofundamento. 

Ainda sobre a apropriação das TDIC pelas professoras ao longo da formação, após a 

aplicação da primeira aula, todas elas relataram sentir dificuldades ao usarem alguma 
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plataforma ou ferramenta digital na sala de aula. Ao discutirem sobre as possíveis causas 

dessas dificuldades, durante o segundo encontro chegaram à conclusão de que era 

necessário dominar a ferramenta antes de usá-las com os alunos.  

SP1 passou a ter, por exemplo, um olhar mais crítico sobre as ferramentas no 

planejamento de aula seguintes, escolhendo ferramentas não só pela sua proximidade com 

o conteúdo trabalhado em sala, mas também pela facilidade de uso pelos alunos e pelos 

recursos que ela poderia oferecer ao professor. Utilizou o Blubbr28 para trabalhar edição de 

vídeos com questões inseridas, mas resolveu trocar pelo EdPuzzle29 após testá-lo. 

Ao longo da formação, as professoras foram estimuladas a busca e experimentar 

novas ferramentas digitais para conhecer o universo que existe para a educação e 

desenvolver a o olhar crítico sobre essas ferramentas. SP2 e SP3 preferiram continuar com 

as ferramentas que já conheciam, por se sentirem mais seguras no uso destas SP1, SP4 e 

SP5 buscaram variar ao longo do processo.  

Interessante relatar que, todas elas relataram que os alunos também sentiam 

dificuldades de uso das ferramentas no início das atividades, alguns até desistiam de fazer a 

atividade sozinhos.  

SP1 relata que ao propor 9 atividades diferentes para escolha dos alunos em sala de 

aula, a maioria resolveu optar pela atividade que envolvia o uso de PowerPoint, por ser algo 

que já dominavam. Na aula seguinte, SP1 construiu e disponibilizou para a escolha dos 

alunos 9 atividades com ferramentas que eles ainda não dominavam, possibilitando, então, 

que conhecessem novas ferramentas. SP1 relata que, mesmo com a dificuldade inicial, 

rapidamente os alunos entendiam a lógica do recurso digital que estavam trabalhando e 

conseguiam realizar a atividade. 

 Os relatos dos professores evidenciaram o interesse de conhecer recursos que 

“diversifiquem” sua prática, mas, muitas vezes, por receio de aplicar algo que sai do controle 

ou que não promova o aprendizado, preferem continuar utilizando aquelas ferramentas que 

já possuem domínio. O medo de errar faz com que o docente prefira seu “porto seguro”. A 

importância de propiciar aos professores oportunidades de contato e de uso de novas 

técnicas e ferramentas é fundamental para a incorporação na prática pedagógica. 

 

3.5 Controle e gestão do tempo (planejamento) 

 

 Uma questão que incomodou bastante as professoras na aplicação da sala de aula 

invertida foi a gestão do tempo das atividades. As duas primeiras aulas ministradas ficaram 

                                                           
28 O Blubbr é uma aplicação gratuita que permite a criação de jogos de perguntas, associadas a 
vídeos que se encontram no Youtube. 
29 O Edpuzzle é uma ferramenta que permite editar, incluir áudio e quizzes em qualquer vídeo online. 
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inconclusas, em parte pelo fato do tempo da aula ter acabado antes dos alunos terminarem 

as atividades. 

 O relato de SP4 foi comum a todas as professoras: “fazia tempo que não via meus 

alunos tão engajados em realizar uma atividade em sala e, quando isso aconteceu, tive que 

interromper porque a aula acabou. Foi frustrante.” Outros relatos seguiam na mesma linha, 

pontuando que o desejo das professoras era de deixá-los realizando as tarefas até que 

terminassem, mesmo que a aula já estivesse acabado. SP2 e SP3, quando tiveram 

problemas com a internet na escola, usaram quase o dobro do tempo da aula para que os 

alunos terminassem a atividade. No caso dessas professoras isso foi possível pois 

trabalham com o Fundamental I e não havia naquele dia troca de aula com outras 

professoras. 

 Ao longo da formação, relataram que ao perceberem que não havia alternativa a não 

ser adequar suas atividades ao tempo e ritmo da escola, as professoras começaram a 

planejar atividades curtas e mais simples de serem realizadas. SP5 optou por pegar 1 

atividade maior e mais complexa e quebrá-la em atividades menores. Outras professoras 

optaram por diminuir o número de atividades ou criarem atividades mais simples. 

 Mesmo que o tempo tenha sido um dificultador para a realização das atividades em 

sala, as professoras concordaram com a percepção de SP5: “o que eu levaria 2 ou 3 aulas 

para trabalhar em sala, consegui um nível de aprendizado dos meus alunos em apenas 1 

aula”. Todas elas relataram que se surpreenderam com o nível de apropriação do conteúdo 

abordado em sala após os alunos passarem a produzir e trabalhar por conta própria. 

 

3.6 Engajamento dos alunos 

 

 Este ponto começou a aparecer a partir da segunda aplicação de aula. No início, as 

professoras estavam mais preocupadas com o domínio da tecnologia ou com o 

entendimento do processo de ensino no modelo de sala de aula invertida do que em 

observar o que e como seus alunos estavam aprendendo. Interessante destacar que, 

enquanto estavam inseguras com o modelo adotado, pouco conseguiam observar dos 

resultados já obtidos no processo de aprendizagem de seus alunos.  

 Após a segunda aplicação de aula e, mais fortemente na terceira e última aula, o 

engajamento dos alunos no seu aprendizado apareceu com maior relevância, tomando lugar 

na discussão dos problemas e dificuldades encontradas.  

Na formação, após o segundo encontro, SP4 e SP5 começaram a compartilhar os 

resultados colhidos ao invés dos problemas enfrentados. No último encontro todas as 
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professoras relataram, com certo entusiasmo, os resultados “surpreendentes que meus 

alunos apresentaram”, como afirmaram SP2 e SP3. 

 No segundo encontro, algumas das professoras relataram que não havia ainda uma 

“cultura da sala de aula invertida” para justificar o engajamento parcial dos alunos nas 

atividades, principalmente na atividade prévia para casa. Como SP5, que já possui maior 

domínio sobre ferramentas digitais, conseguiu engajar quase que todos seus alunos, abriu-

se a discussão sobre esta questão: se é uma questão de cultura de sala de aula invertida 

ainda não construída, como explicar o engajamento de alguns alunos e de outros não? 

 Sobre este ponto, foi solicitado às professoras que pensassem em alguma maneira 

para engajar os alunos a realizarem a atividade prévia. SP2, SP3 e, parcialmente, SP4 

perceberam que podiam fazer algo para aumentar o engajamento dos alunos, deixando de 

lado o discurso de que “como sempre, esses alunos não realizam a atividade”. SP5 que 

vinha trabalhando no engajamento dos alunos desde a primeira aula ministrada relatou que, 

ao aplicar a sala de aula invertida, “os alunos se chateiam menos com a aula na escola, 

diminui a conversa e as brincadeiras em sala e eles mesmos buscam outras fontes de 

informação para resolverem os exercícios”. Ela completa que para o engajamento é 

necessário que “o professor proponha atividades desafiadoras e estimulantes para os 

alunos”. 

 Se no início os relatos eram de que os alunos ainda aguardavam o que fazer e 

sempre buscavam no professor as orientações detalhadas de como fazer determinada 

atividade ou pesquisa, na terceira aula as professoras relataram que os alunos passaram a 

não depender tanto do professor para determinar o que teriam que fazer. SP2 e SP3 

relataram “os alunos se organizavam para enfrentar os desafios sozinhos” e que “até os que 

tinham dificuldade passaram a buscar ajuda de formas diferentes, encostando no colega 

que tinha feito a atividade prévia”. 

 Na percepção das professoras, os alunos se sentiram empoderados ao longo das 

aplicações das aulas no modelo de sala de aula invertida. Esse empoderamento aconteceu 

em duas vias: os alunos com dificuldade passaram a buscar ajuda dos colegas para realizar 

as atividades de classe e os alunos que tinham facilidade e domínio sobre o conteúdo 

passaram a buscar ajudar os demais colegas, se auto posicionando como tutores em sala 

de aula, sem a determinação do professor. SP5 relata que ao aplicar uma atividade prévia 

com um vídeo, “os alunos que fizeram esta atividade passaram a ensinar os que não viram 

o vídeo”. 

 SP2 e SP3 resolveram dividir tarefas para ajudar os alunos a se organizarem melhor 

ao realizar as atividades em sala. Cada aluno escolhia sua função no grupo e, após isso, 

recebia um roteiro de instruções das professoras. Os alunos então buscaram as mais 
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diversas estratégias para realizar as atividades que, neste caso, trabalhavam o conceito de 

frações com uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental II. Os alunos buscaram no livro 

ou por meio de discussão de grupo estratégias para solucionar os problemas entregues a 

eles pelas professoras. SP2 e SP3 relatam que “cada grupo usou uma estratégia diferente 

para chegar ao resultado e também buscou ajuda de formas diferentes”, o que fez as 

professoras sentirem que estavam perdendo o controle da aula, uma vez que se abriam ali 

várias possibilidades de resolução e demandas dos alunos que não haviam sido planejadas 

pelas docentes. 

 Um relato comum no último encontro foi a surpresa das professoras perante a 

movimentação dos alunos durante o processo de construção do aprendizado. SP1 relata 

que “percebeu seus alunos querendo aprender mais”, principalmente quando, ao propor que 

os alunos assistissem a um vídeo em casa, antes da aula, de uma experiência científica 

com fermentação, alguns deles trouxeram matérias de sites de curiosidades e revistas sobre 

o assunto, sem que a professora solicitasse. As perguntas em sala também se 

multiplicaram, levando às docentes a perceberem que as atividades de sala que haviam 

planejado para a primeira aula estavam muito superficiais e simples para os alunos, pois 

muitos “realizaram rapidamente e ficaram ociosos”. Quanto mais elaborada a atividade 

prévia, mais desafiadora e elaborada tiveram que ser as atividades para sala de aula, pois a 

demanda dos alunos aumentava de complexidade. 

 As professoras notaram também que atividades coletivas propiciavam maior 

engajamento dos alunos, pois ao verem que os colegas estavam produzindo a mesma 

atividade ou ao socializarem suas respostas, muitos alunos voltavam e reescreviam aquilo 

que haviam produzido. SP5 relata que ao solicitar que os alunos respondessem perguntas 

prévias em um arquivo online de Word, “um grupo ao ver o que o outro estava escrevendo 

naquele momento, os alunos passaram a reescrever a atividade”. Ao utilizarem a ferramenta 

Padlet30 o mesmo aconteceu. Por se tratar de um mural interativo, todos os alunos 

conseguem ver o que os demais estão escrevendo. Isso ajudou a que os alunos criticassem 

suas produções antes mesmo de apresenta-las para a professora ou para o grupo, 

desenvolvendo a habilidade de criticidade de pesquisa. 

 Enfim, como as professoras relatavam que estavam estimuladas com o engajamento 

dos alunos, foi-lhes questionado se o engajamento dos alunos aumentou naturalmente ou 

por conta de alguma intervenção específica delas ao longo das aulas. Houve concordância 

de que o modelo de sala de aula invertida, por ser uma novidade, já era estimulante aos 

                                                           
30 Padlet é um aplicativo de Internet que permite que as pessoas expressem seus pensamentos sobre 
um tema comum facilmente. Ele funciona como uma folha de papel on-line onde as pessoas podem 
colocar qualquer conteúdo (por exemplo, imagens, vídeos, documentos de texto) em qualquer lugar 
da página, junto com qualquer um, de qualquer dispositivo. 
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alunos, mas quanto mais desafiadoras e dinâmicas fossem as atividades, tanto para casa 

quanto para sala, mais engajados os alunos ficavam.  

 

3.7 Papel do professor 

 

O último ponto de reflexão das professoras analisadas nesta formação, mas não 

menos importante, foi o questionamento sobre qual papel o professor teria na sala de aula 

invertida. 

Após o segundo encontro as professoras manifestaram um desconforto quanto a sua 

função no processo de ensino neste modelo. Ao aplicar a aula, perceberam que ficaram um 

pouco deslocadas em sala de aula e, de início, não encontraram seu espaço. SP3 relatou: 

“senti não ter função em sala de aula, eles se conversavam, se ajudavam, tocaram a 

atividade sem mim”, SP2 relatou: “tinha duas alternativas: sentar e ouvir o que estavam 

falando ou ir embora. Optei por ouvi-los”. 

Ao longo da formação emergiu os depoimentos: “eu não precisei fazer quase nada”, 

ou “minha função foi somente observar”, ou “eliminei meu trabalho em sala de aula”. Porém, 

a partir da leitura de trecho do livro “Ensino Híbrido” como atividade prévia para o Encontro 

3, e de assistirem a um vídeo31 sobre um exemplo de aplicação de sala de aula invertida em 

Portugal como atividade prévia para o Encontro 4, as professoras começaram a identificar 

que não estavam perdendo sua função como docente, mas que a função estava mudando 

de simples exposição de conteúdos para planejamento de atividades e avaliação e 

monitoramento do desempenho dos alunos.  

Como relatado no início desta seção, ao responderem à pergunta inicial “qual o 

papel do professor na sala de aula invertida?”, as palavras “planejamento” e “orientação” 

apareceram com maior frequência. Mas somente quando defrontadas com a prática, 

passaram a identificar que realmente o trabalho maior estaria no planejamento das 

atividades e na avaliação dos alunos enquanto as realizavam.  

Muitas dúvidas surgiram após a segunda aula ministrada. As professoras 

questionavam se deveriam apenas ouvir seus alunos, se deveriam deixá-los livres ou se 

deveriam realizar uma interferência. Interessante notar que, no modelo tradicional de aula 

expositiva não há dúvidas que o professor deva falar quase todo o tempo da aula e que 

cabe ao aluno ouvir passivamente. Ao inverter a lógica do processo de ensino e de 

aprendizagem, o professor caminha para o outro extremo, acreditando não possui papel em 

                                                           
31 “Sala de aula invertida”, Agrupamento de Escolas de Freixo, 2017: < https://youtu.be/dERbyyF-

PBo>, acessado em: 20/04/2017. 
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sala de aula ou que seu papel é apenas de observador. É como se na sala de aula 

houvesse espaço apenas para uma pessoa:  o professor ou o aluno. 

De fato, este não foi um ponto resolvido durante a formação. Enquanto SP2, SP3 e 

SP5 se posicionaram como planejadoras, mediadoras e avaliadoras, SP1 e SP4 ainda não 

tinham claro que atividades deveriam exercer no modelo de sala de aula invertida. Em 

concordância, todas relataram que este modelo propiciou uma relação muito mais próxima 

entre professor e o aluno, “o professor passa a ouvir mais do que falar” como relatou SP5.  

SP4 pontuou que “a minha relação com os alunos mudou completamente ao longo dessas 

três aulas. Antes havia uma relação mais fria, os alunos me viam com certo distanciamento, 

até com medo. E meu olhar mudou também. Eu passei a ouvir mais e observar mais os 

alunos, os enxergo como seres que podem seguir sozinhos. Gosto muito de poder observá-

los aprendendo”. 

O papel do professor como avaliador também foi um ponto não levantado ao longo 

da formação. SP2 e SP3 identificaram que todo o processo e tudo o que o aluno produziu, 

desde a atividade prévia até a última atividade em sala, poderiam ser utilizadas como 

instrumentos de avaliação.  

Em todos os planos de aula o formador comentou que a avaliação não é só uma 

atividade ao final do processo utilizando ferramentas como o Kahoot, Plickers ou um 

questionário no Google Forms, mas todo o processo. Algumas professoras sugeriram avaliar 

com provas o aprendizado dos alunos. A questão levantada não era a prova em si, elas 

poderiam ser utilizadas como avaliação, a questão era por que só a prova escrita teria 

validade como avaliação e o que o aluno produziu não seria levado em consideração pelo 

professor? Em alguns casos os alunos produziram 4 ou 5 atividades diferentes, incluindo a 

atividades prévias e as de sala, sem que as professoras as utilizassem como instrumentos 

avaliativos, tendo criado mais uma última atividade no formato pergunta-resposta para 

avaliar os alunos. O processo avaliativo parece ser uma fronteira a ser abordada e refletida 

quando se trabalha com metodologias ativas. 

Constatou-se que, conforme as professoras foram se apropriando das TDIC e do 

modelo de sala de aula invertida, novas demandas por inovação no processo de ensino e de 

aprendizagem surgiram. Como se as dificuldades e inseguranças iniciais, ao serem 

vencidas, gerassem novos questionamentos e novas barreiras ao trabalho docente. 

Até o terceiro encontro, o questionamento das professoras quanto à estrutura escolar 

era o tempo rígido da grade de horário que inviabilizava um aprofundamento das atividades 

realizadas pelos alunos. Mas, após o quarto encontro, SP1 apresentou a necessidade de 

realizar a atividade de Ciências com a professora de Geografia, elaborando um projeto 

multidisciplinar. Como a aula exigia conhecimentos e construção de mapas climáticos e 
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políticos, SP1 chegou a procurar a professora de Geografia do colégio. Porém, a 

incompatibilidade de horários inviabilizou-se o projeto. 

SP1 percebeu que a multidisciplinaridade do conhecimento e a necessidade de 

congregar esforços com outras áreas e professoras do colégio. A prática e as reflexões 

propiciaram a SP1 e às demais professoras que começassem, a olhar para o espaço 

escolar e para a estrutura do currículo como passíveis de transformação para possibilitar 

maior flexibilidade no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

3.8 Análise dos dados 

 

 Os relatos foram produzidos pelos sujeitos de pesquisa e registrados no diário 

reflexivo e durante os encontros formativos. Além disso, também foram analisados os planos 

de aula construídos pelos professores. Para analisar este volume de dados, utilizou-se as 

categorias e os indicadores detalhados a seguir. 

 

Categoria 1: Autonomia 

 Indicador 1:  A atividade propõe que o aluno construa o conhecimento por meio 

de situações concretas. 

 No primeiro plano de aula, verificou-se que todos os sujeitos de pesquisa utilizavam 

conteúdo do livro didático para guiar a elaboração das atividades, não levando em 

consideração as características, particularidades e realidade dos alunos. Mesmo no demais 

planos de aula, as professoras partiam do conteúdo programático para elaborar as 

atividades e o percurso de ensino a ser realizado. 

 Aconteceram aproximações com estas situações concretas do cotidiano do aluno  

pois  livro didático traz elementos que discutem pontos do cotidiano, como no caso da 

Língua Inglesa (SP4 e SP5), que trabalharam temáticas como “consumo de frutas” e 

“globalização”. 

 

 Indicador 2: A atividade proporciona o aprendizado voltado à resolução de 

problemas. 

 Nenhum dos sujeitos proporcionou atividades que defrontassem os alunos com a 

resolução de questões-problema.  

Todos os professores planejaram para a primeira aula atividades de reprodução de 

conteúdo, em que os alunos deveriam preencher lacunas ou resolver exercícios já 

selecionados. Como exemplos, apontamos: SP2 e SP3 ao proporem uma atividade em que 

“os alunos preencheram uma tabela em dupla” e SP5 quem planejou como atividade prévia 
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que “os alunos deveriam assistir a um vídeo e ler um texto sobre o tema e depois responder 

três perguntas sobre o assunto”.  

 Verificou-se um indício de mudança no planejamento das atividades ao longo da 

formação. De atividades de reprodução, os docentes passaram a planejar aulas em que o 

aluno pudesse ter mais liberdade de escolha de atividades e não um roteiro fixo e pré-

determinado, como no caso de SP1 ao propor que “os alunos [pudessem] escolher 2 

atividades para fazer em sala dentro de um total de 9 atividades”. 

   Na última aula planejada, as docentes SP2 e SP3 elaboraram uma atividade com a 

temática “Frações” que oportunizava a resolução de problemas simples com frações e 

concedia espaço para que os alunos encontrassem meios para resolverem os problemas 

dados. Para a atividade em sala, essas professoras planejaram a seguinte atividade descrita 

no plano de aula: 

- Atividade em grupo de 4 alunos no livro didático, página 113; a proposta é calcular 

frações. Cada grupo fará o registro no livro. No papel canson A3, o grupo irá 

registrar a estratégia utilizada para chegar ao resultado. 

  

 Em sala de aula os alunos foram desafiados, em grupo, a elaborar hipóteses de 

como resolver cada fração selecionada. Registraram o percurso de resolução do problema 

que achavam mais adequado.  Em seguida, aconteceu um momento de “socialização das 

estratégias do grupo no coletivo. A proposta aqui é contar a estratégia e não focar na 

resposta”, como descrito pelas professoras. 

 

 Indicador 3: A atividade considera o conhecimento prévio do aluno. 

 A escola já estimula que os docentes abram espaço para que os alunos possam 

trazer para a sala parte da vivência que possuem fora dela e para que os professores 

utilizem desta vivência como disparador das atividades em sala. Porém, ao aplicarem as 

aulas, os docentes sentiram bastante dificuldade em utilizar o conhecimento trazido pelos 

alunos como disparador de suas atividades, sejam em sala ou em casa. 

 Nas primeiras aplicações verifica-se, por meio de análise dos planos de aula, que os 

professores planejam as atividades partindo do que consideram como necessário ao 

aprendizado dos alunos e do que o livro didático coloca como conteúdo e forma a ser 

trabalhado.  

 Nos planos de aula os professores colocam como “objetivo” da primeira aula: 

- SP1: “compreender a importância do processo de fermentação realizada pelos 

fungos para os seres humanos”. 
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- SP2 e SP3: “reconhecer a situação dos habitantes de Minas Gerais e Bahia, os 

motivos e as consequências que os levaram a organizar as revoltas ‘Conjuração 

Mineira e Baiana’ no século XVIII”. 

- SP4: “conteúdo gramatical: apresentar outro tempo verbal para falar do passado e 

comparar com o tempo verbal visto na unidade anterior”. 

 

 Observa-se que as docentes partem do livro didático ou do conteúdo programático 

para ensinar aquilo que o aluno “deve saber” e pouco abre espaço para aquilo que o aluno 

“quer saber”. O mesmo se repete nos planos de aulas 2 e 3. 

 Analisando os planos de aula e os diários reflexivos e as  percepções dos docentes 

após essas aulas, é possível inferir  que há  indícios de movimentações no sentido de 

começar a utilizar o conhecimento prévio do aluno para construção do aprendizado em sala.  

 Um exemplo é SP4, (Inglês) quem abordou os diferentes tipos de mercado no 

mundo. Nesta atividade a professora planejou como atividade prévia que os alunos tivessem 

contato com um vídeo sobre a temática. Os alunos deveriam criar perguntas e anotações 

sobre o tema. Para sala, SP4  planejou “utilizar as anotações e respostas dos alunos para 

discutir sobre o floating marketing”, o que gerou espaço para que os alunos trouxessem 

relatos sobre o que conheciam sobre comidas e alimentos vendidos em mercados que 

frequentam. 

 

 Indicador 4: A atividade considera que “a criança é o ponto de partida, o centro 

e o fim” (DEWEY, 1973, p. 46) do processo de aprendizagem. 

 Como observado no indicador anterior, os professores participantes desta pesquisa 

ainda não consideram os conhecimentos de seus alunos como disparador para as 

atividades a serem realizadas em sala de aula ou em casa, estando mais focados no 

cumprimento de conteúdos pré-estabelecidos pelo currículo escolar e partindo do 

pressuposto do que o aluno “deve aprender”. 

 Mesmo assim, ao observar as três aulas no modelo de sala de aula invertida, 

identificou-se indícios de mudanças na relação professor-aluno no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 Destaca-se a importância dos relatos dos professores quanto ao seu papel nesse 

modelo (item 3.7 deste capítulo), em especial, o relato de SP3 “senti não ter função em sala 

de aula, eles se conversavam, se ajudavam, tocaram a atividade sem mim”, e SP2 

complementa que “tinha duas alternativas: sentar e ouvir o que estavam falando ou ir 

embora. Optei por ouvi-los”. Entende-se que, mesmo que ainda não haja efetiva alteração 

na posição do aluno no processo de ensino e de aprendizagem, já aconteceram relevantes 



129 
 

reflexões dos professores quanto à importância de se colocar o aluno como sujeito do 

processo e não mais como ser passivo. 

 

Categoria 2: Reflexão sobre a ação 

 Indicador 1: A atividade produz respostas instantâneas e de rotina sobre a 

prática docente. 

 Os sujeitos de pesquisa ficaram motivados quanto aos resultados apresentados em 

sala de aula logo após a primeira aula planejada. A percepção inicial foi positiva quanto ao 

engajamento dos alunos nas atividades de sala de aula.  SP1 relatou que “os alunos se 

apropriaram da atividade, se mostrando participativos”, ou SP5 pontuou que “o entusiasmo 

dos alunos em compartilhar com a turma sobre as descobertas realizadas em casa”. 

 Num primeiro momento, as reflexões tenderam a ser mais positivas pela novidade 

que aquele formato de aula provocou tanto nos alunos, quanto nos professores. Os relatos 

de SP3 ilustra esse fato, a professora disse ter ficado muito contente ao observar “a 

autonomia dos alunos na execução das atividades, procuravam os amigos ou outros meios 

quando surgia alguma dificuldade”.  SP5 relatou que observava a participação dos alunos 

que dificilmente participavam antes “todos tiveram contribuições, mesmo os alunos bellow 

level”. 

 Ao destacar os pontos que não saíram conforme o planejado, os sujeitos de 

pesquisa encontraram dificuldades em entender o que não tinha funcionado e qual a raiz 

dos problemas encontrados. Grande parte, nos primeiros encontros, relatou que sentia 

dificuldade em engajar os alunos na atividade prévia, como SP1 depõe, ao dizer que “a 

maioria dos alunos não realizou as leituras prévias e nem assistiu as vídeo-aulas” ou SP4 

que assegura que a maior dificuldade foram os “alunos que não realizaram a lição de casa”, 

mas não conseguia entender qual o motivo dessa não realização da atividade ou 

encontravam hipóteses simples e de fácil resolução como “dar nota” para a atividade de 

casa. 

 

 Indicador 2: Em ações que fogem à rotina de respostas que conseguimos 

rapidamente elaborar, acontece um momento de desconforto com a realidade, 

produzindo um instante de reflexão sobre a ação. 

 Ainda sobre as atividades prévias, verificou-se que todos os sujeitos de pesquisa 

manifestaram desconforto quanto a este ponto, como relata SP4: “somente 4 alunos fizeram 

as atividades prévias em casa, por isso houve atraso do cronograma”. 

 No processo reflexivo, SP4 buscou, durante a realização da atividade, encontrar 

maneiras de suprir a não realização da atividade prévia pelos alunos possibilitando que os 
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quatro alunos que haviam realizado a atividade atuassem como tutores em sala dos demais 

que não tinha feito a atividade de casa. Segundo relato da professora, “não foi a melhor 

alternativa, pois atrasou todo o grupo, mas foi melhor do que deixá-los sem ter feito a 

atividade de casa”. 

 

 Indicador 3: Esse desconforto leva à reflexão durante a ação fazendo com que o 

docente pense a respeito do evento. 

 O relato de SP4 acima é um dos que indicam este ponto do processo de reflexão 

durante a ação.  

 Vale destacar o ocorrido com SP2 e SP3 na primeira aula ministrada. As docentes 

tiveram problemas com a internet, o que dificultou o trabalho em sala de aula, 

principalmente porque as ferramentas que iriam utilizar eram online. Após alguns minutos 

tentando solucionar o problema, os docentes optaram por realizar atividade semelhante, 

porém com recursos disponíveis em sala de aula como cartolinas, cadernos e livros. 

 Esses mesmos docentes indicaram essa reflexão durante a ação no relato em que 

SP3 sente que perdeu sua função em sala de aula ao observar que os alunos conduziam a 

atividade com frações sozinhas. SP2 complementou que “tinha duas alternativas: sentar e 

ouvir o que estavam falando ou ir embora. Optei por ouvi-los”. A mudança da prática em 

sala de aula provocou a transformação da rotina do trabalho do professor, causando 

desconforto e possibilitando reflexões sobre a prática. 

 Outros relatos apontam na mesma direção, como quando SP2 reflete que “planejei 

um notebook por grupo e então constatei que deveria ter disponibilizado pelo menos 2 por 

grupo” ou quando SP4 repara que “o tempo foi um empecilho, pois todo o processo, para ter 

qualidade, acaba sendo um pouco mais longo do que aquele que, de fato, temos” e elabora 

uma reflexão que “Apressar os alunos às vezes faz com que eles trabalhem com menos 

eficiência”. 

 

 Indicador 4: Ao refletir sobre o evento, verifica se suas ações e hipóteses 

estavam corretas, ou se nossas novas ideias podem produzir ações mais eficazes. 

 Ao enfrentar a dificuldade de engajar os alunos na realização da atividade prévia, 

após reflexão individual no diário reflexivo e coletiva durante os encontros de formação, SP1 

relatou, como hipótese, que talvez os alunos não tivessem dado importância para a 

atividade prévia por não saberem da importância dela para as atividades em sala. Partindo 

desta hipótese, a professora organizou a segunda aula avisando aos alunos sobre a 

importância da atividade prévia e colocando na atividade de sala um espaço para que, 

mesmo aqueles que não realizassem a atividade prévia, pudessem concluí-la em sala. 
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Segundo relato nos encontros formativos, somente na terceira aula que a maioria dos 

alunos passou a realizar a atividade de casa. 

 Outro fato que indica a realização da reflexão sobre a ação ligado à questão da baixa 

realização da atividade prévia pelos alunos. Ao se perceber desconfortável com o baixo 

aproveitamento dos alunos na realização da atividade prévia, SP5 explorou algumas 

hipóteses que colocavam o aluno como único responsável pela não realização, mas após 

reflexão, resolveu repensar seu planejamento e decidiu programar a entrega desta atividade 

prévia para até 2 dias de antecedência, o que levou a alcançar na última aplicação total 

participação dos alunos. 

 Por fim, é importante analisar que, após dois meses de formação, quatro encontros 

formativos e três aulas ministradas, os sujeitos evidenciaram que passaram a sugerir 

soluções mais elaboradas, partindo de reflexões mais aprofundadas sobre o processo de 

ensino e de aprendizagem e o currículo escolar.  Nesse sentido, SP1 socializou a 

necessidade de realizar atividades não só mais circunscritas em sua disciplina (Ciências), 

mas também projetos que envolvessem outras disciplinas, como no caso, Geografia. Nesse 

mesmo percurso reflexivo, SP2 e SP3 demandaram atividades que pudessem extrapolar o 

horário fixo de aulas da escola, dando maior importância à realização das atividades do que 

ao tempo pré-determinado da aula. 

 

Categoria 3: Sala de aula invertida 

 Indicador 1: O aluno é inserido como agente principal responsável pela sua 

aprendizagem. 

 Nas aulas planejadas e ministradas pelos docentes que participaram desta pesquisa 

não observou-se, em grande escala, a intenção de colocar no planejamento o aluno como 

agente do processo de aprendizagem. Todas as atividades descritas nos Quadros 6, 7 e 8 

que refletem os planos de aula dos professores trazem atividades em que o aluno, na maior 

parte dos casos, é ser passivo, audiência de um vídeo ou do material didático. 

 Por outro lado, ao aplicarem esses planos de aula, os docentes perceberam um 

início de movimentação por parte dos alunos que os conduziram ao centro do processo de 

ensino e de aprendizagem, como analisa SP4 que “em sala de aula, eles discutiram várias 

estratégias para resolver as expressões e o Kahoot. Dando exemplos e voltando no jogo da 

lição de casa”, demonstrando que os alunos passaram a construir suas próprias estratégias 

de resolução do exercício proposto. Na mesma linha, SP5 afirma que “como os alunos já 

estão acostumados a este tipo de aula, eles fizeram as tarefas e já sabiam que tinham que 

realizar a atividade sem auxílio”, indicando que os alunos passaram a conduzir sua própria 

rotina de estudos em sala, não necessitando de ordens diretas do professor (sem auxílio). 
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 Indicador 2: A atividade tem como foco a resolução de um problema por parte 

do aluno. 

 Nas duas primeiras aulas planejadas, observou-se que os docentes continuaram 

propondo atividades top down, ou seja, determinadas e guiadas por orientações advindas do 

professor ou do material didático. Mesmo se tratando de atividades mais dinâmicas ou que 

envolviam uma participação maior dos alunos, elas ainda seguiam o modelo tradicional de 

determinar ao aluno um caminho a ser percorrido para resolver uma questão já pré-

determinada. 

 Somente na terceira aplicação de aula no modelo de sala de aula invertida que SP2 

e SP3 propuseram uma atividade envolvendo o conceito de frações, onde os alunos 

recebiam diversos enunciados de problemas e tinham que elaborar hipóteses de como seria 

a melhor resolução para aquele enunciado, identificando em um papel canson e 

socializando com os colegas para verificarem qual foi a melhor solução encontrada naquela 

turma. 

 

 Indicador 3: A atividade estimula o aluno a construir o conhecimento ao invés 

de recebê-lo de forma passiva do professor. 

 Em todas as aplicações de aula, aconteceu em maior ou menor grau a produção do 

conhecimento. Partindo do pressuposto de que a primeira atividade (prévia) acontecia em 

casa, sem a participação do professor, percebe-se que os alunos foram forçados a produzir 

informações e buscar soluções para aquelas atividades que lhes foram designadas. 

 Mesmo em sala, foram poucos os momentos em que o professor precisou explanar o 

conteúdo ou direcionar exatamente como os alunos deveriam resolver as atividades. Esta 

“liberdade” maior para que o aluno pudesse construir seus caminhos do conhecimento 

possibilitou que eles se apropriassem do objeto de aprendizagem e passassem a atuar de 

forma mais autônoma dentro de sala, como SP4 relatou: “como os alunos estavam 

separados em grupo, mesmo que alguns alunos não tivessem feito a tarefa em casa, ao 

menos um do grupo tinha realizado a tarefa e esse aluno que ficava responsável por 

compartilhar com os outros o que deveria ser feito”. 

 

 Indicador 4: “O professor atua como orientador, supervisor, facilitador do 

processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação e 

conhecimento” (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55). 

 Este indicador apareceu ao longo do processo de formação e aplicação das aulas no 

modelo de sala de aula invertida. De princípio, a grande dificuldade do professor era a de se 
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encontrar nesse novo modelo de aula, como exemplificado pelas perguntas que apareceram 

logo no primeiro encontro (Apêndice B): 

- Qual o papel do professor no processo de ensino de colaboração, coparticipação e 

interação? 

- Quais os desafios para o professor que promove um ensino híbrido? 

- Qual deve ser a formação básica para um professor poder implementar esse tipo de 

ensino? 

 Porém, ao longo das aulas aplicadas, os docentes foram experimentando como se 

dava a relação professor-aluno em uma proposta com o uso de metodologias ativas e, com 

isso, refletindo sobre seu papel nesse novo modelo. A percepção mais contundente se deu 

quando SP3 relatou: “senti não ter função em sala de aula, eles se conversavam, se 

ajudavam, tocaram a atividade sem mim” e SP2 complementou: “tinha duas alternativas: 

sentar e ouvir o que estavam falando ou ir embora. Optei por ouvi-los”, demonstrando que a 

partir da reflexão sobre a prática nasceu sua conclusão sobre qual deveria ser seu papel no 

modelo de sala de aula invertida: o de orientador. 

 

 Indicador 5: O aluno explora o conteúdo previamente, elaborando 

questionamentos e hipóteses que possibilitarão um aprofundamento crítico quando 

em sala de aula. 

 Houve dificuldade dos professores em garantir que todos os alunos fizessem as 

atividades prévias, buscando alternativas e atividades mais dinâmicas para que o 

engajamento fosse maior. 

 Mesmo assim, os docentes notaram que os alunos que faziam a atividade prévia 

chegavam em sala com um repertório maior e mais bem preparados para as questões de 

sala de aula, além do “entusiasmo dos alunos em compartilhar com a turma sobre as 

descobertas realizadas em casa”, como relatou SP5. 

 O contato prévio com o conteúdo ou uma atividade provocativa em casa fez com que 

os alunos pudessem elaborar questões e hipóteses mesmo antes de chegarem em sala, 

como relatou SP4 quando afirma que “o fato de terem trazido conhecimento de casa, trouxe 

para a turma muito mais confiança ao discutir e dar opinião sobre o assunto”. Isto 

possibilitou que, em sala, os alunos pudessem aprofundar as discussões sobre o conteúdo 

trabalhado, como relata SP3: “percebi que as crianças tiveram facilidade em debater as 

hipóteses sobre o texto informativo enviado como lição de casa e utilizaram as anotações ou 

o próprio texto para realizarem a atividade em sala de aula”. 
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 Indicador 6: Em sala de aula, com o acompanhamento e orientação do professor 

são desenvolvidas atividades de aprofundamento do conteúdo. 

 O último relato de SP3 indica que a atividade em sala foi mais produtiva no sentido 

de possibilitar o aprofundamento do conteúdo, uma vez que o primeiro contato com o texto 

havia sido realizado em casa. 

 SP5 também relatou que, na terceira aplicação da aula, os alunos chegaram em sala 

e não precisavam mais do auxílio do professor para conduzir a atividade, o que possibilitou 

ao professor orientar seus alunos no desenvolvimento do conteúdo e não mais em guiá-los 

a como realizar a atividade. Esse relato também aparece por SP1 que afirma que “(...) pude 

atender de forma mais personalizada cada aluno e suas dificuldades”, a partir do momento 

que o contato inicial com o objeto de estudo aconteceu em casa previamente. 

 Na maior parte dos casos, os professores relatam que em sala os alunos não 

buscavam mais ajuda para assuntos triviais ou sobre organização e rotina da atividade, 

como no caso de SP5 quando relata que “os alunos que realizaram a atividade prévia 

estavam muito engajados e pediram ajuda somente para vocabulário. Já conheciam o texto 

e responderam facilmente as perguntas” ou SP1 ao afirmar que os alunos “conseguiram 

desenvolver as atividades propostas, seguiram as orientações, compartilharam estratégias e 

interagiram durante as aulas”. 

 Nesses casos, a percepção dos professores é a de que com a sala de aula invertida, 

grande parte do esforço desprendido em explicar os pontos básicos do conteúdo ou da 

rotina da atividade a ser realizada deixa de existir, uma vez que isso já aconteceu em casa. 

Desta forma, o professor em sala usa o tempo para aprofundar no conteúdo e elaborar, 

junto com os alunos, hipóteses e resoluções dos exercícios mais significativas do que no 

processo tradicional. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

 

 Após a análise dos dados, optou-se por sintetizar a conclusão desta pesquisa nos 

três pontos que permearam todo o trabalho: o desenvolvimento da autonomia nos alunos, a 

possibilidade de reflexão sobre a ação por parte do decente e a implantação do modelo de 

sala de aula invertida. 

 Desta forma, entendeu-se que, quanto ao desenvolvimento da autonomia do aluno, 

ainda há apenas indícios e primeiros passos rumo ao engajamento maior dos alunos no 

sentido de poderem passar a gerenciar seu processo de aprendizagem. Mesmo com a 

formação de curta duração, alguns indícios relatados no capítulo 3 indicação  a construção 

de uma postura mais autônoma por parte dos educandos ao realizarem as atividades. 

 Seria importante a continuidade da formação com os professores para que 

pudessem elaborar mais atividades no formato de sala de aula invertida, se apropriando 

melhor do modelo e o planejamento de aulas que contemplassem o método, com 

ferramentas cada vez mais apropriadas para possibilitar que o aluno desenvolvesse sua 

autonomia no processo de aprendizagem. 

 Quanto ao segundo ponto de análise, observou-se a reflexão sobre a ação dos 

docentes. Ao implantarem o modelo de sala de aula invertida, promoveu-se a quebra da 

rotina a que estavam acostumados, gerando um desconforto inicial e, consequentemente a 

busca por hipóteses que solucionassem esse desconforto, refletindo exatamente o processo 

descrito por Donald Schön.  

 A partir das hipóteses e das primeiras tentativas de solucionar os casos de quebra da 

rotina a que estavam acostumados, os professores buscaram elaborar outras alternativas e 

construíram ações mais assertivas para o aprendizado, muitas vezes,  considerando até a 

reformulação no currículo escolar, como é o caso dos docentes que fazem uma reflexão 

sobre a possibilidade de aulas multidisciplinares e quanto ao tempo fixo das aulas. 

 Segundo Schön, quando o professor passa por um processo de saída da sua rotina, 

há um estágio inicial de encontrar respostas rápidas. Posteriormente, esse docente passa a 

analisar com mais racionalidade o processo de trabalho, elaborando alternativas mais 

sólidas e eficazes, transformando sua prática e sua percepção sobre a prática.  

Os encontros de formação foram importantes espaços para que essas reflexões mais 

elaboradas pudessem ser construídas. 

  A análise da implantação do modelo de sala de aula invertida pelos docentes 

buscou responder a questão problema desta pesquisa relacionando-se os três pontos: 

autonomia, reflexão sobre a ação e sala de aula invertida. 
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  A formação com os docentes no modelo de sala de aula invertida contribuiu 

para o entendimento prático de como funciona a aula neste modelo. Abriu-se também um 

espaço para a socialização de práticas, dúvidas e hipóteses, que auxiliaram na construção 

da  percepção pelo professor sobre a mudança que as metodologias ativas   podem 

introduzir no processo de ensino e de aprendizagem, colocando, gradativamente, o aluno 

como centro do processo de ensino e aprendizagem. 

 Ao analisar os planos de aula, as aulas ministradas e as reflexões identificou-se  que 

ainda há um caminho a ser percorrido para que os professores participantes desta pesquisa 

possam, de fato, implantar a sala de aula invertida em sua rotina escolar. Mesmo em fase 

preliminar de implementação, algumas observações foram relevantes para a compreensão 

de como acontece a trajetória docente ao ter contato com uma metodologia ativa e 

ferramentas que podem favorecer a centralidade no aluno. 

 Cabe destacar que no período inicial, o docente buscou explicações no aluno para  

justificar o “mau” desenvolvimento do plano de aula que havia preparado.  

 Após solucionar suas dúvidas e dificuldades com o grupo (pares) e vislumbrar outras 

práticas, o docente passa a um segundo processo reflexivo que, desta vez mais elaborado,  

entende que métodos tradicionais talvez não respondam satisfatoriamente aos problemas 

encontrados ao aplicar a sala de aula invertida e as TDIC no processo de ensino e 

aprendizagem. Por conta disso, passa a buscar entender melhor quais são os pressupostos 

das metodologias ativas e a criar soluções dentro desta metodologia. 

 Nesta etapa, o docente começa a entender a nova dinâmica, mesmo ainda 

enfrentando dificuldades para encontrar seu espaço nessa nova rotina. É neste ponto que 

novas demandas começam a aparecer. No caso desta pesquisa, os docentes começaram a 

demonstrar exigências quanto à estrutura do currículo escolar, vislumbrando, talvez que o 

currículo atual não atenda às necessidades da nova metodologia que estão empregando. 

 Por fim, é importante salientar que o experimento foi de curta duração e apenas 

aponta para indícios de como acontece o percurso do docente ao implantar o modelo de 

sala de aula invertida.  Podemos vislumbrar elementos importantes para futuras formações 

de professores para a utilização de metodologias ativas: a formação na prática, espaços 

para socialização e reflexão e planejamento e aplicações de aulas para observação da  

implantação da metodologia. 

 Um primeiro passo foi dado para que a formação docente esteja voltada ao 

desenvolvimento pleno da autonomia dos educandos. Formando educadores autônomos, 

que refletem e possuem liberdade de atuação sobre sua prática poderemos formar alunos 

autônomos que serão capazes de conduzir seu aprendizado e suas vidas.
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APÊNDICE A 

 Este apêndice traz 3 planos de aula do Sujeito de Pesquisa 2 referentes a 

todas as aulas planejadas e aplicadas por este docente ao longo da formação 

oferecida pelo pesquisador. Os planos estão na íntegra e no formato preenchido pelo 

professor. 

 

Plano de aula 1 
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Plano de aula 2 
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Plano de aula 3 
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APÊNDICE B 

 Abaixo estão as perguntas que os sujeitos de pesquisa fizeram com base no vídeo 

que assistiram previamente me casa, antes do Encontro 1. Embaixo de cada pergunta estão 

as respostas escritas na íntegra pelos mesmos docentes durante o encontro. As perguntas e 

suas respostas foram, posteriormente, agrupadas em temas pelo pesquisador.  

 

TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO 

1. Quais recursos tecnológicos o ensino híbrido necessita? 

- celular, tablet, notebook, e-readers, televisão 

- todos que se adaptem ao plano de aula 

- ferramenta de comunicação 

- depende de como o professor planeja a aula 

- revistas físicas, livro, artigos científicos 

- projetor 

 

2. Como implementar os recursos tecnológicos desafiadores aos alunos nas aulas, 

distinguindo-os dos recursos como algo a mais? 

- utilizar ferramentas de participação dos alunos 

- ferramentas que possibilitam o contato prévio com o conteúdo 

- planejamento do professor voltado para a pesquisa, apresentação, criação 

- ferramentas que possibilitem a competição, jogos, interação entre os alunos 

 

3. Que tipo de atividade colaborativa pode-se fazer com as crianças menores? 

- rotação por estações 

- dividir o assunto por grupos e compartilharem os assuntos 

- sala de aula invertida com atividades em grupo em sala, com funções bem 

determinadas 

- exemplo: sulfite na parede onde os alunos completaram o desenho inicial da 

professora, contando uma história 

- atividade em que cada aluno contribua com um pedaço para o todo, colaborando 

com os colegas 

 

4. Quando pensamos em tecnologias em sala de aula, pensamos em interatividade. 

Que outras abordagens tem esse recurso para minhas aulas? 

- técnicas de pesquisa e estudo, como buscar a informação 

- autonomia: aluno deixa de ser receptor e passa a ser sujeito 
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- linguagem: aluno precisa perguntar, argumentar, discutir, ajudando o colega na 

construção do conhecimento 

- respeita o tempo de aprendizado de cada aluno 

- aluno autor 

 

5. Como é a divisão dos alunos em grupos para o melhor aproveitamento do ensino 

híbrido? Grupos homogêneos ou grupos heterogêneos?  

- depende da proposta da aula: grupos homogêneos ou heterogêneos 

- mesmo grupos homogêneos há aqueles com habilidades diferentes 

- mesmas habilidades em um mesmo grupo podem gerar conflito - exemplo: todos são 

líderes ou que falam bem 

- todo grupo homogêneo são heterogêneos, habilidades diferentes 

- deve ser estabelecido o mínimo a ser atingido, mas alguns grupos podem ser 

colocadas atividades diversificadas mais desafiadoras 

- as vezes o mínimo já é desafiador para um determinado grupo 

- os próprios alunos já sinalizam se podem ser desafiados ou não 

- depende do professor avaliar constantemente o desempenho dos alunos 

 

6. Quais os principais recursos dessa proposta de ensino? 

- depende da formação do professor: profundidade e capacidade de avaliação 

- professor faz a atividade, mas não é capaz de avaliar o trabalho 

 

7. Como a tecnologia pode facilitar e não dificultar o trabalho? 

- se o professor tiver um bom domínio 

- se conhecer como usar a ferramenta específica: exemplo - dificuldade em trabalhar 

com o QMágico no começo - com o tempo houve domínio. 

 

CULTURA 

8. Como implementar a cultura do ensino híbrido de forma leve e sem imposição para 

os alunos em sala de aula? 

- De forma gradativa, prazerosa, bem planejada e organizada e levando em conta as 

habilidades dos estudantes. 

  

9. Sobre as propostas em pequenos grupos, com propostas diferenciadas, como vou 

atingir a todos com atividades personalizadas para cada grupo se meu currículo é 

um (é igual) para a série?  
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- Com pautas de observação que garantam a verificação do desenvolvimento 

individual.  

 - Necessidade de desafio, e readequar o programa.  

   

10. Como criar aulas de apenas 50 minutos utilizando o ensino híbrido?  

- o aluno já se prepara para o assunto, lendo ou pesquisando algo em casa e, já em 

sala, o professor usa os recursos para tirar dúvidas de acordo com o trabalho que 

tiveram em casa. 

 

11. Quais as maiores dificuldades encontradas para começar a trabalhar com o ensino 

híbrido? 

- quebrar a barreira do “como eu ensino”, mudando a maneira de trabalhar (sair da 

zona de conforto). 

- ter o conhecimento das possibilidades para realizar esse ensino. 

- a instituição precisa estar aberta para essa mudança. 

 

12. O ensino híbrido estimula o desenvolvimento da auto estima na maioria dos alunos 

ou talvez apenas naqueles já predispostos a se saírem melhor em ambientes 

escolares menos tradicionais? 

- O ensino híbrido favorece a maioria dos alunos, entretanto compete ao professor 

um olhar atento quanto a formação dos grupos e as atividades propostas. 

13. Se o modelo de ensino hibrido contempla cada aluno individualmente, em algum 

momento esses alunos se encontrarão "nivelados"? 

- Não, pois depende do desempenho e a individualidade de cada aluno - habilidades 

 

14. Pensando no ensino hibrido como algo que permite que o professor possa atuar 

como "conselheiro" do processo de aprendizado, e pensando novamente em 

diferentes níveis e competências em sala de aula, como é possível utilizar esse 

modelo em combinação com as ferramentas tradicionais de avaliação a que todos os 

alunos são submetidos trimestralmente? 

- Usar a sala de aula invertida e cobrar o conteúdo como parte de uma atividade 

avaliativa. 

- Montar tarefas para casa personalizadas por aluno (de acordo com suas habilidades 

e metas de compreensão) de forma a desafiar sua curiosidade e promover o seu 

aprendizado autônomo. Sendo que essa tarefa pode ser uma avaliativa. 
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PAPEL DO PROFESSOR 

15. Quais os desafios para o professor que promove um ensino híbrido? 

- Planejamento e organização de atividades e agrupamento (conhecer os alunos 

quanto às suas habilidades e competências. 

- Ter as metas de compreensão muito claras para cada grupo ou cada aluno. 

- Saber se colocar como coadjuvante no momento em que a aula (desafio) acontece. 

 

16. Qual deve ser a formação básica para um professor poder implementar esse tipo de 

ensino? 

- Formação continuada (pedagógica e tecnológica) pelo caráter atual e tecnológico deste 

tipo de ensino, através de cursos, workshops, palestras, etc em seu próprio local de trabalho 

e em outros locais que também estudem e utilizem o método. 

 

17. Qual o papel do professor no processo de ensino de colaboração, coparticipação e 

interação? 

- Planejamento detalhado das aulas e atividades, já pensando no tipo de agrupamento 

para cada tipo de atividade e objetivo, autonomia dos alunos, bem como nas tecnologias 

que serão utilizadas, pensando tanto nas metas pedagógicas como no desenvolvimento das 

habilidades interpessoais dos alunos. 

- Monitoramento dos alunos com intervenções eventuais, quando necessário.  

 

18. A organização do planejamento, às vezes, dependem de fatores alheios ao 

professores. Como fazer para que todos estejam engajados na mudança? 

- sem resposta 
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APÊNDICE C 

 Neste apêndice estão transcritos todos os roteiros dos encontros formativos 2, 3 e 4, 

incluindo as atividades prévias para casa e as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Estes roteiros foram utilizados como guia para o pesquisador conduzir a formação reflexiva 

dos professores participantes. Há também a indicação do material e dos links utilizados para 

a formação. 

 

Encontro 2 - 23/05 

Atividade Prévia: 

- Acessar o link: https://tinyurl.com/curso-encontro2 

- Ler um breve texto sobre mudança de cultura na aplicação de sala de aula 

invertida; 

- Responder as perguntas no link: 

1.    Qual atividade realizou? 

2.    O que os alunos realizaram em casa e trouxeram para as aulas? 

3.    Descreva as facilidades e dificuldades encontradas em sala. 

4.    Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 

5.    Os alunos concluíram as atividades? 

6.    O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade proposta? 

7.    Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada 

plenamente, parcialmente ou insuficientemente? 

8.    O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

 

Atividades do encontro formativo: 

 - Socialização das percepções sobre o que deu e o que não deu certo na aplicação 

do plano de aula, com base no formulário preenchido; 

 - Construção de outro plano de aula no modelo sala de aula invertida para ser 

aplicado com os alunos: 

  - usar texto como reflexão; 

  - escolher uma ferramenta digital no plano de aula 

 

Tarefa para a próxima semana: 

1. Aplicar o plano de aula, filmar e anotar percepções; 

2. Acessar link do Encontro 3 para aprofundar na teoria e descrever a reflexão 

sobre a aula aplicada; 

3. Organizar breve apresentação sobre a aula aplicada. 
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Encontro 3 - 06/06 

Atividade prévia: 

- Acessar o link: https://tinyurl.com/curso-encontro3 

- Ler trecho do capítulo do livro “Ensino Híbrido” sobre sala de aula invertida; 

- Responder as perguntas do formulário do link acima; 

- Responder as perguntas no link: 

1.    Qual atividade realizou? 

2.    O que os alunos realizaram em casa e trouxeram para as aulas? 

3.    Descreva as facilidades e dificuldades encontrados em sala. 

4.    Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 

5.    Os alunos concluíram as atividades? 

6.    O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade proposta? 

7.    Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada 

plenamente, parcialmente ou insuficientemente? 

8.    O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

 

Atividades do encontro formativo: 

 - Socialização das percepções sobre o que deu e o que não deu certo na aplicação 

do plano de aula, com base no formulário preenchido; 

 - Construção de outro plano de aula no modelo sala de aula invertida para ser 

aplicado com os alunos: 

  - usar texto como reflexão; 

  - escolher um jogo ou ferramenta de metodologia ativa como atividade prévia 

– termo de busca “jogos pedagógicos” OU “Ludo educativo”. 

 

Tarefa para a próxima semana: 

1. Aplicar o plano de aula, filmar e anotar percepções; 

2. Acessar link do Encontro 4 para aprofundar na teoria e descrever a reflexão 

sobre a aula aplicada; 

3. Organizar breve apresentação sobre a aula aplicada. 
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Encontro 4 - 19/06 

Atividade prévia: 

- Acessar o link: https://tinyurl.com/encontro4 

- Assistir ao vídeo sobre sala de aula invertida em Portugal; 

- Responder as perguntas no link: 

1.    Qual atividade realizou? 

2.    O que os alunos realizaram em casa e trouxeram para as aulas? 

3.    Descreva as facilidades e dificuldades encontrados em sala. 

4.    Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 

5.    Os alunos concluíram as atividades? 

6.    O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade proposta? 

7.    Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada 

plenamente, parcialmente ou insuficientemente? 

8.    O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

 

- Assistir ao vídeo sobre Sala de Aula Invertida e anotar: 

  - Qual a principal mudança/benefício que a Sala de Aula Invertida traz para o 

processo de ensino e de aprendizagem? 

 

Atividades do encontro formativo: 

 - Socialização das percepções sobre o que deu e o que não deu certo na aplicação 

do plano de aula, com base no formulário preenchido; 

 - Relembrar o vídeo sobre Sala de Aula Invertida: 

  - pontuar as principais mudanças/benefícios. 

 - Vídeo Rubem Alves: https://www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU 

  - chamar atenção para os principais pontos sobre ser professor. 

 - Distribuir os cartões com frases de Paulo Freire – pedir para que escolham uma 

frase e expliquem o por quê. 

 

 

https://tinyurl.com/encontro4
https://www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU
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APÊNDICE D 

 Neste apêndice estão todas as respostas das professoras participantes da 

pesquisa, separadas por encontro. A cada aula aplicada, as professoras precisavam 

responder este questionário antes do próximo encontro, refletindo sobre sua prática. 

 

Reflexão sobre a aplicação da Aula 1 

3. Descreva as facilidades encontradas em sala. 

- Os alunos parecem bastante familiarizados com o uso de tecnologia e ferramentas 

online. 

- Os alunos participaram de todas as atividades propostas sem demonstrarem 

resistência e apresentaram um nível satisfatório de concentração durante a realização 

dessas. Além disso, pude atender de forma mais personalizada cada aluno e suas 

dificuldades. 

- Os alunos utilizaram do tempo de aula para realizar a atividade pois já sabiam do que 

se tratava. Foi uma aula muito prática. 

- O envolvimento e comprometimento da turma ao realizar a pesquisa. Percebi que o 

assunto foi motivador e envolvente. 

- Os alunos se apropriaram da atividade, se mostrando participativos. 

- O entusiasmo dos alunos em compartilhar com a turma sobre as descobertas 

realizadas em casa. 

- A autonomia dos alunos na execução das atividades, procuravam os amigos ou 

outros meios quando surgia alguma dificuldade. 

- Os alunos estavam preparados e a discussão fluiu. Todos tiveram contribuições, 

mesmo os alunos below level. 

- Entusiasmo com as novidades apresentadas. 

 

4. Agora descreva as dificuldades encontradas em sala. 

- Os alunos realizaram as tarefas em casa de maneira pouco reflexiva. Pareceu terem 

se preparado previamente para depois terem uma aula expositiva sobre o tema. Não 

chegaram para a aula com uma postura de "mãos à obra". 

- A maioria dos alunos não realizou as leituras prévias e nem assistiu as video-aulas. 

Assim, a organização dos alunos com o tempo determinado para a realização da 

atividade em sala ficou prejudicada. 

- Na avaliação (mapa conceitual) tentei usar online. Como não tenho facilidade em 

usar o programa ainda estamos testando... Necessitei de ajuda do Júlio da tecnologia. 
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Quando ele conseguiu conectar todos os computadores, já estava no final da aula. Os 

alunos, porém, ficaram muito empolgados com o programa. 

- O uso do computador. Planejei um notebook por grupo e então constatei que deveria 

ter disponibilizado pelo menos 2 por grupo. 

- O tempo foi um empecilho, pois todo o processo, para ter qualidade, acaba sendo um 

pouco mais longo do que aquele que, de fato, temos. "Apressar" os alunos às vezes 

faz com que eles trabalhem com menos eficiência. 

- Alunos que não realizaram a lição de casa. (Repertoriamento das lendas).  

- Tempo previsto. Os alunos utilizaram um tempo maior do que o previsto no 

planejamento. 

- A organização dos computadores e conexão com o kahoot, foi o que nos tomou mais 

tempo. Alguns alunos não realizaram a atividade prévia e demonstraram alguma 

dificuldade para acompanhar a discussão em sala. 

- Falta de conhecimento/familiarização dos programas utilizados, tanto pela professora 

como pelos alunos 

 

5. Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 

 

 

6. Os alunos concluíram as atividades? Comente. 

- Nem todos responderam as três questões para casa. 

- Sim. Aqueles com mais facilidade concluíram em tempo hábil e puderam auxiliar os 

colegas com maior dificuldade. 

- Sim, no tempo previsto. 

50%

33%

17%

Respostas

Sim Parcialmente Não
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- Sim, cada grupo a seu tempo conseguiu concluir a atividade. 

- Sim. Precisamos de um pouco mais de tempo, pois eles decidiram que utilizariam 

Power Point nas apresentações. Isso acabou ocupando mais tempo que o normal, por 

eles não estarem, no geral, familiarizados com a ferramenta. 

- Os alunos concluíram as atividades utilizando um tempo maior do que o previsto no 

planejamento inicial e compartilharam suas hipóteses no início e na finalização das 

atividades em sala de aula. 

- Sim, alguns alunos não realizaram a atividade prévia (Analise e tudo do vocabulário) 

e ficou clara a dificuldade dos mesmos em acompanhar a discussão, mas a maior 

parte dos alunos entendeu o segmento e concluiu as atividades 

- Concluíram as planilhas, mas não o mapa mental. 

 

7. O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade proposta? 

- Os alunos se saíram muito bem na tarefa estipulada para fazer em casa no que se 

refere a assistir ao video e ler o texto. Alguns comentaram que acharam muito mais 

prazeroso do que se tivessem que ler algo do livro. 

- Faltou a "cultura" de estudar previamente em casa. 

- Os alunos estavam empenhados nos trabalhos, de uma forma mais autônoma. 

- Após compartilhar as etapas do processo da atividade, verifiquei o empenho de 

alguns grupos na organização entre eles (divisão de tarefas), no registro dos sites 

referentes à pesquisa, assim como na seleção de imagens. Assim como na atenção 

nas explicações dadas referentes ao processo de elaboração dos slides para 

estruturação do trabalho. 

- Se mostraram dedicados e colaborativos em todas as etapas da atividade. 

- Os alunos demonstraram grande entusiasmo e autonomia em realizar as atividades 

em sala de aula. 

- A Finalização com o jogo Kahoot foi sensacional, os alunos estavam realmente 

empenhados em dar a resposta correta e não apenas participar da competição. 

- O fato de terem trazido conhecimento de casa, trouxe para a turma muito mais 

confiança ao discutir e dar opinião sobre o assunto 

- Se empenharam, mas não com o empenho desejado. 

 

8. Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada: 
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9. O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

- Entendo que em uma próxima atividade eu devesse propor uma tarefa para ser feita 

como preparação em casa que servisse como insumo obrigatório para realização das 

tarefas seguintes em sala de aula. Me ficou a impressão de que os alunos realmente 

não viram as três perguntas a serem respondidas como algo imprescindível para a 

participação da aula presencial. Acredito que isso deve-se ao fato de que a minha 

preparação tenha sido equivocada e muito superficial. 

- Conversar com os alunos dando ênfase à importância do estudo do material em 

casa, para que consigam concluir as atividades propostas. Ter um hall de atividades 

extras (desafiadoras) para manter os alunos com mais facilidade sempre trabalhando. 

- Minha maior dificuldade foi o tempo de 50 minutos e em usar a tecnologia pois ainda 

não tenho domínio das plataformas e programas. 

- Essa atividade me fez refletir que em propostas como essa, que envolvem pesquisa, 

há de se disponibilizar mais computadores por grupo. Outro ponto refere-se a um 

tempo maior para a sua execução. O tempo de duração da atividade foi estipulado e 

reforçado para que conseguissem se atentar a ele, para a entrega da atividade no 

prazo. Embora os grupos tenham cumprido o prazo estabelecido, percebi que se o 

tempo fosse um pouco maior alguns grupos poderiam ter detalhado mais. A partir da 

leitura do texto acima, constatei que esses ajustes (prorrogação) na duração da 

atividade são importantes a considerar o tempo de cada um. 

- Eu detalharia as instruções com mais perguntas direcionadoras. Algumas questões 

foram levantadas, mas algumas apresentações acabaram ficando sem a 

"profundidade" necessária, então acredito que mais questões norteadoras sanariam ou 

amenizariam o problema. 

75%

25%
0%

Respostas

Plenamente Parcialmente Insuficientemente
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- Tempo e mais perguntas para discussão entre os alunos. 

- Os alunos precisam entender que o "ler o texto em casa" tem que ser com significado 

e entendimento. Precisam também estar mais familiarizados com as ferramentas 

oferecidas. 

 

 

Reflexão sobre a aplicação da Aula 2 

3. Descreva as facilidades encontradas em sala. 

- A autonomia dos alunos em realizar as atividades. 

- Os alunos já sabiam o assunto da aula, fato que contribuiu para que eles se 

envolvessem em responder as questões dos colegas. 

- Os alunos chagaram em sala já preparados para discutir o assunto e sabendo as 

estruturas necessárias para o uso da língua e realização da atividade em sala. 

- A partir do vídeo as crianças participaram e se envolveram mais na aula. 

- Os alunos se agruparam rapidamente; trabalharam em conjunto; Internet funcionou 

perfeitamente. 

- Percebi que as crianças tiveram facilidade em debater as hipóteses sobre o texto 

informativo enviado como lição de casa e utilizaram as anotações ou o próprio texto 

para realizarem a atividade em sala de aula. 

- Todos assistiram ao vídeo e responderam ao questionário, isso facilitou a discussão 

em sala com a maioria do grupo. 

- Conhecimento prévio do assunto tratado. 

 

4. Agora descreva as dificuldades encontradas em sala. 

- Somente 4 alunos fizeram as atividades prévias em casa, por isso houve atraso do 

cronograma. 

- Tivemos um problema com a internet durante o preenchimento do formulário e 

demoramos para finalizar a aula. 

- Os alunos não conheciam o mindmeister, mas conseguiram rapidamente se 

familiarizar com a ferramenta. 

- Alguns alunos ainda não demostram interesse pelo assunto, o que torna a discussão 

muito centralizada em um pequeno grupo. 

- Falha na internet no meio da atividade. 

 

5. Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 
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6. Os alunos concluíram as atividades? Comente. 

- Não concluíram no prazo determinado, pois a maioria não havia feito as atividades 

prévias em casa. Eles terminaram em casa e compartilharam seus arquivos comigo 

via google drive. 

- Sim, porém como a aula toda dependia da internet, demoramos muito mais do que o 

previsto para finalizar. 

- Sim, e foi muito útil poder analisar o gráfico de respostas junto com os alunos 

- Sim, realizaram com empenho todas as atividades. 

- Sim, ao término da atividade as professoras demonstraram o gráfico com 

informações sobre o total de acertos e erros. Com isso, as crianças debateram os 

motivos dos erros ou acertos. 

- Sim. Porém ainda não prepararam a gravação do vídeo. 

 

7. O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade proposta? 

- Aumento da autonomia e do interesse pelo assunto. 

- Os recursos de conseguir ver o que todos estão fazendo em seus computadores e 

sobre o aplicativo plickers a interatividade fez bastante sucesso! 

- Os alunos estavam bem engajados e animados com o uso da tecnologia em sala. 

- Foi fantástico, curtiram o vídeo, assistiram mais de uma vez, realizaram bons 

registros e houve empenho e dedicação. 

- Engajamento praticamente total. 3 alunos estavam menos participativos. 

- Colocaria como destaque a lição de casa (o texto informativo e o link para acessar) 

87,50%

12,50%

Respostas 

Sim Não
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- O conteúdo do vídeo serviu de base para a preparação de um roteiro de gravação e 

acredito ser essa linguagem de vídeo que os interessa muito pois faz parte de seu 

cotidiano. 

- Comprometimento e curiosidade. 

 

8. Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada: 

 

 

9. O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

- Preciso estimular meus alunos a perceberem que a não realização das atividades 

prévias prejudica o desempenho deles em sala. 

- Ter um plano B para os imprevistos com a internet. E também realizar uma aula em 

que o conteúdo já esteja sendo trabalhado pois sendo um assunto novo senti 

necessidade novamente em ter que retomar o conteúdo. 

- Aprofundamento ou estratégia da discussão em sala de aula. 

- Uma atividade interativa além da socialização em grupo. 

- Trabalhar com o mindmesiter antes da aula dada. 

- Para a próxima atividade pensaria em um registro, onde os alunos pudessem 

acessar ou manusear sobre as informações obtidas na aula. 

- Eu poderia ter gravado a discussão (pedir que alguém me acompanhasse na aula 

para gravar enquanto eu participava do debate com os alunos). 

- Conseguir a certeza de que os equipamentos, a internet e os aplicativos estariam 

funcionando durante toda a atividade. 

 

Reflexão sobre a aplicação da Aula 3 

3. Descreva as facilidades encontradas em sala. 

- Grupo disposto, organizado e criativo. 

50,00%50,00%

Respostas 

Plenamente Parcialmente



162 
 

- Empenho e envolvimento dos alunos nas atividades. 

- Autonomia, dinamismo e interesse pelo assunto. 

- Já dominavam o assunto. Fizeram atividade do livro para fixar. 

- O engajamento dos alunos na atividade por se tratar de atividade no computador. 

- Os alunos estavam muito envolvidos e comprometidos com a atividade. 

- Em sala de aula, eles discutiram várias estratégias para resolver as expressões e o 

Kahoot. Dando exemplos e voltando no jogo da lição de casa. 

- Alunos de engajaram na produção do script para produção oral. 

- Alunos se envolveram e se divertiram com o jogo. 

- Como os alunos já estão acostumados a este tipo de aula, eles fizeram as tarefas e 

já sabiam que tinham que realizar a atividade sem auxílio. 

 

4. Agora descreva as dificuldades encontradas em sala. 

- Não conseguimos realizar a parte do questionário online. Não houve tempo, pois os 

estudantes se estenderam na produção. 

- A maioria dos alunos não realizou as atividades (estudo prévio) de casa, 

prejudicando o andamento e o cumprimento do prazo estipulado. 

- Internet não funciona em toda a sala. Atraso nas respostas. 

- Alunos que não fizeram a atividade prévia, dificultam o andamento da aula. O fato de 

os alunos não conhecerem bem a ferramenta. 

- Alguns alunos não conseguiram acessar o jogo em casa. 

- Realizei novamente o jogo enviado de tarefa, pois a metade da turma não realizou a 

tarefa. 

- As apresentações foram "descuidadas" 

- Não consegui aplicar o teste no mesmo dia, pois o programa não respondia. 

 

5. Atingiu os objetivos que você propôs no plano de aula? 

 

88,90%

11,10%

Respostas

Sim Não
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6. Os alunos concluíram as atividades? Comente. 

- Uma parte da avaliação não aconteceu, pois não houve tempo. 

- Realizaram as atividades em duplas e individuais dentro do prazo estabelecido e 

demonstraram alegria em realizá-las. 

- A maioria dos alunos concluiu as atividades de sala de aula, porém, como muitos não 

haviam feito o estudo prévio em casa, suas escolhas acabaram sendo as mais fáceis 

(quanto ao uso das ferramentas, digitais ou não) e menos exigentes em termos de 

conteúdo. 

- Sim, mas não no tempo previsto. 

- Sim, para finalizar registrei no caderno os sites utilizados e as discussões. 

- Sim. Como os alunos estavam separados em grupo, mesmo que alguns alunos não 

tivessem feito a tarefa em casa, ao menos um do grupo tinha realizado a tarefa e esse 

aluno que ficava responsável por compartilhar com os outros o que deveria ser feito. 

 

7. O que poderia destacar sobre o engajamento dos alunos na atividade proposta? 

- Eles gostaram da proposta e se envolveram bastante. 

- Conseguiram desenvolver as atividades propostas, seguiram as orientações, 

compartilharam estratégias e interagiram durante as aulas. 

- Muita autonomia e interesse. 

- Muito atentos e participativos. 

- Os alunos que realizaram a atividade prévia estavam muito engajados e pediram 

ajuda somente para vocabulário. Já conheciam o texto e responderam facilmente as 

perguntas. 

- Eles receberam um roteiro com as atividades que deveriam ser feitas e não ficaram 

esperando pelas instruções ou comando da professora. 

- Os alunos gostaram de realizar as expressões, realizavam utilizando as estratégias 

discutidas em sala de aula. 

- Achei que os alunos se mostraram muito envolvidos e engajados em todas as etapas 

do processo, perdendo apenas no momento da apresentação (produto final). 

- Ainda não há o comprometimento com as tarefas, mas em sala de aula o 

comportamento deles é totalmente diferente. Eles se ajudam e realizam a atividade. 

 

8. Com base no seu plano de aula, você classifica que a atividade foi realizada: 
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9. O que poderia rever ou ajustar para a próxima atividade? 

- Utilizar marcadores de tempo, para que possamos concluir todo o planejado. 

- Propor um roteiro de registro para a atividade realizada em casa. 

- Vou procurar manter a sala de aula invertida sempre que possível e aumentar o grau 

de dificuldade de algumas das atividades em sala de aula, assim, espero que os 

alunos percebam a importância do estudo prévio em casa e o quanto sairão 

prejudicados por não o terem feito previamente. 

- Ampliar o conhecimento de ferramentas tecnológicas. Me aprofundar mais na 

discussão ou trabalho em sala de aula. 

- Uma atividade em diferentes habilidades para dar uma atenção maior aos alunos que 

tiveram dificuldade. 

- Acho que para uma outra atividade como essa, devo conversar com as crianças 

sobre a importância da tarefa. 

- E elaborar um meio de registro (em sala de aula ou no caderno). 

- Talvez a explicação/instrução de como entregar o produto final tenha sido mal 

colocada. Os alunos não pareceram entender que a apresentação era tão importante 

quanto o processo. O produto final não representava o engajamento obtido durante as 

outras etapas. 

- Daria função a cada membro do grupo para o trabalho ser ainda mais eficiente e 

passaria a atividade de casa com mais antecedência. 

 

55,60%
44,40%

Respostas

Parcialmente Plenamente


