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RESUMO 

As constantes transformações propiciadas pelas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) possibilitaram o aprimoramento e surgimento de metodologias de ensino-aprendizagem 

inovando e transformando a realidade educacional. Dentre essas modalidades destaca-se nessa 

pesquisa a sala de aula invertida ou flipped classroom, uma proposta de aprendizagem ativa 

que altera a lógica de organização do ensino presencial, no qual o conteúdo é estudado antes 

dos alunos frequentarem a sala de aula, enfatizando a participação ativa do aluno na busca do 

conhecimento e o trabalho em equipe durante a resolução de tarefas, oportunizando vivenciar 

práticas educativas que permitem a execução simultânea entre teoria e prática. No entanto, ao 

utilizar essa metodologia, um problema que ocorre durante sua aplicação é a dificuldade para 

o professor (facilitador) acompanhar todo o processo de desenvolvimento das atividades 

realizadas fora da sala de aula. Desse modo, esta pesquisa teve como objetivo realizar um 

diagnóstico situacional das práticas e dificuldades encontradas pelos educadores na aplicação 

da sala de aula invertida, servindo de base para delimitar os requisitos para um sistema 

multiagente de apoio à sala de aula invertida de acordo com as necessidades dos usuários, 

com o objetivo de corrigir o problema inerente à implementação dessa teoria da 

aprendizagem. Os encaminhamentos metodológicos fundamentam-se em três tipos nos 

métodos desing: thinking, centrado no usuário e o interativo, nos quais devido assemelhar-se 

em vários pontos, optou-se por descrever, de maneira breve, um resumo de atividades 

desenvolvidas em cada etapa, com os aspectos relacionados a cada um deles, enfatizando que 

o conjunto dessas etapas compõe o ciclo de desenvolvimento dessa pesquisa. Os fundamentos 

metodológicos da pesquisa estão apoiados nos critérios de Apolinário (2016) e na formulação 

de duas hipóteses propostas por Morettin (2010). Dessa forma, o resultado dessa pesquisa foi 

a criação de um módulo específico para apoiar educadores durante a aplicação da sala de aula 

invertida, inserido no moodle. 

Palavras-chave: Sala de aula invertida, Requisitos dos usuários, Sistema multiagente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The constant transformations provided by information and communication technologies (ICT) 

enabled the improvement and emergence of teaching-learning methodologies innovating and 

transforming the educational reality. Among these modalities, the flipped classroom stands 

out in this research, an active learning proposal that changes the organization logic of 

classroom teaching, in which content is studied before students attend class, emphasizing the 

student in the pursuit of knowledge and teamwork during the resolution of tasks, giving 

opportunities to experience educational practices that allows the simultaneous execution 

between theory and practice. However, when using this methodology a problem that occurs 

during its application is the difficulty for the teacher (facilitator) to follow the whole process 

of development of the activities carried out outside the classroom. Thus, this research had as 

objective to perform a situational diagnosis of the practices and difficulties found by the 

educators in the application of the flipped classroom, serving as a basis to delimit the 

requirements for a multiagent system to support the flipped classroom according to the needs 

with the objective of correcting the problem inherent to the implementation of this learning 

theory. The methodological referrals are based on three types in the methods desing: thinking, 

user-centered and interactive, in which due to resemble in several points, it was chosen to 

briefly describe a summary of activities developed at each stage, with the aspects related to 

each of them emphasizing that the set of these stages compose the cycle of development of 

this research. The methodological foundations of the research are supported by Apolinário's 

criteria (2016) and by the formulation of two hypotheses proposed by Morettin (2010). Thus, 

the result of this research was the creation of a specific module to support educators during 

the application of the flipped classroom, inserted in moodle. 

 

Keywords: Flipped classroom, User requirements, Multi-agent system. 
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1 INTRODUÇÃO 

As constantes transformações propiciadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) possibilitaram o surgimento de abordagens e modalidades de ensino-

aprendizagem inovadoras e transformadoras da realidade educacional. Pesquisas que abordam 

o envolvimento das TICs na educação demonstram sua importante influência em 

transformações ocorridas nas formas de aprender, relacionar-se, e de construir significado e 

valores.  

Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia, Brasil (2014) realizada no período de 

5 a 22 de novembro de 2014, 51% dos brasileiros ainda não utilizam a Internet. Por outro 

lado, dos que são usuários, 76% acessam a Internet todos os dias, indicando um uso intenso. 

Em relação aos principais meios de acesso, 71% afirmaram usar computador, 66% celular e 

7% tablets. Os jovens, segundo a pesquisa, são os usuários mais intensos das mídias digitais. 

Nesse contexto, apesar do frequente uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação, sua simples incorporação no processo de ensino e aprendizagem não é 

suficiente. Segundo Moran (2007), é necessário pensar em metodologias que incorporem de 

maneira apropriada estas tecnologias, a partir de um pensamento mais amplo e crítico de todo 

o processo de ensino e aprendizagem, assim como dos agentes envolvidos nesse processo. 

Diante do exposto acima, se faz necessária à utilização, no âmbito educacional, de 

metodologias que propiciem uma maior interação entre aluno e professor, no intuito de 

estimular características essenciais, como o estudo autodirigido, a construção da autonomia e 

a aplicação simultânea entre teoria e prática. Deste modo, Benyon (2011) informa que, com 

objetivo de acompanhar essas mudanças no campo educacional, várias abordagens de 

aprendizagem têm surgido no intuito de atender essa evolução, dentre as quais podemos citar 

a aprendizagem ativa. 

Caceffo, Rocha e Azevedo (2011) afirmam que a aprendizagem ativa é uma proposta 

pedagógica, baseada no modelo construtivista de ensino, que prevê uma maior participação do 

aluno na construção do conhecimento, com o intuito de permitir a criação de um ambiente 

onde haja uma maior interação entre os próprios alunos e também entre os alunos e o 

professor. A pesquisa de Alves, Alves e Gomes (2008) relatou que quando pessoas aprendem 

em grupo, em um ambiente compartilhado (virtual ou não), as informações destinadas à 

percepção são fundamentais para o sucesso das atividades. 

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

podemos citar o ensino híbrido ou b-learning, uma abordagem de ensino que combina o 
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sistema presencial e o virtual, dentre elas destaca-se nessa pesquisa a sala de aula invertida ou 

flipped classroom. (GURI-ROSENBLIT, 2009). 

Com a tendência cada vez maior para a inclusão de ferramentas computacionais em 

sala de aula, disponibilizadas com o intuito de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem 

no âmbito educacional, a proposta da sala de aula invertida, do inglês flipped classroom, é 

uma modalidade de aprendizagem ativa que inverte a lógica de organização de sala de aula, 

constituindo-se como uma metodologia que possibilita a participação colaborativa do aluno 

no processo de construção do saber.  

A sala de aula invertida, segundo um levantamento feito na Universidade de British 

Columbia, nos Estados Unidos, com professores de Física que aplicaram a metodologia, 

propiciou um aumento de 20% na presença e 40% na participação dos alunos com o modelo. 

Além disso, as notas dos alunos participantes foram duas vezes maiores que as das classes que 

utilizaram a metodologia tradicional. 

Na Universidade de Harvard, por sua vez, professores de Matemática conduziram um 

estudo de 10 anos em suas turmas de Cálculo e Álgebra e descobriram que alunos inscritos 

em aulas invertidas obtiveram ganhos de 49 a 74% na aprendizagem em relação aos alunos 

inscritos em aulas tradicionais (PAIVA, 2016). No entanto, um problema que ocorre durante a 

aplicação dessa metodologia é a dificuldade para o facilitador acompanhar todo o processo de 

desenvolvimento das atividades realizadas fora da sala de aula. 

Além dos dados mencionados sobre a sala de aula invertida, têm-se ainda as seguintes 

pesquisas sobre o ensino híbrido: 

 Andrade e Pereira (2012) demonstrou que práticas e conceitos da educação a distância 

estão convergindo para o ensino presencial e formando metodologias híbridas e mescladas 

com as tecnologias da informação e comunicação; 

 Fontes (2013) propôs a solução de integrar ao moodle um módulo criado especificamente 

para atender aos principais requisitos para o cumprimento das etapas da PBL (Problem Based 

Learning) e um sistema multiagente que visa apoiar o facilitador e os estudantes durante sua 

aplicação; 

 Carlos (2016) implementou o módulo PBL proposto por Fontes (2013), em um cenário real 

para validar a solução. 

 Nesse sentindo, esta pesquisa buscou responder ao seguinte questionamento: Como as 

TICs podem ser utilizadas como ferramentas de auxílio aos educadores durante a aplicação da 

sala de aula invertida? Assim, esta dissertação apresenta como objetivo geral um diagnóstico 

situacional das práticas e dificuldades encontradas pelos educadores durante a aplicação da 
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metodologia sala de aula invertida, servindo de base para delimitar um sistema multiagente de 

apoio à aplicação dessa metodologia, de acordo com as necessidades dos usuários, com o 

objetivo de corrigir o problema inerente à implementação dessa teoria de aprendizagem.  

 Para alcançar o objetivo geral descrito, foi necessário contemplar os seguintes 

objetivos específicos: Identificar a concepção dos educadores das instituições pesquisadas 

sobre tecnologia e educação; Analisar sistemicamente as ferramentas computacionais 

existentes utilizadas para aplicação da sala de aula invertida; Listar os requisitos dos usuários 

necessários para compor uma ferramenta computacional de apoio à sala de aula invertida; 

Conceber um modelo conceitual de ferramenta para servir de apoio a sala de aula invertida 

que contemple as necessidades identificadas e proporcione o desejado.  

Essa pesquisa integrou ao Moodle um módulo, denominado de InvertClass, para 

atender às principais características da sala de aula invertida e aos requisitos dos usuários que 

foram professores e aunos durante sua aplicação. As hipóteses desta investigação estão 

baseadas em Morettin (2010), quando trata sobre o teste de hipótese e a formulação de duas 

alternativas hipóteses: hipótese nula ou da existência (H0) e hipótese alternativa (H1).  

Logo, foi confirmada nessa pesquisa a hipótese alternativa (H1), na qual o módulo 

desenvolvido permitiu que o aluno estudasse antes da aula sobre uma temática específica, 

vindo desta maneira mais preparado, com questionamentos e inquietações que serão o ponto 

de partida para as discussões na sala de aula. Dessa forma, a aula passa a ser dialógica e 

interativa, conseguindo inverter a transmissão de conhecimento usada no ensino tradicional. 

Pode-se ressaltar ainda as contribuições do módulo InvertClass possa garantir uma 

melhor experiência aos usuários na utilização da referida ferramenta. Por conseguinte, seguem 

as próximas seções desta dissertação: revisão da literatura, metodologia da pesquisa, 

considerações finais e referências. 
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2. DOCÊNCIA E ENSINO 

2.1. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 A educação é considerada o principal elemento capaz de potencializar o crescimento 

econômico e social de um país. A necessidade de uma política global de formação e 

valorização dos profissionais da educação que contemple de forma articulada e prioritária a 

formação inicial, formação continuada, condições de trabalho, salários e carreira faz parte do 

desejo de todos os educadores e das lutas pela educação pública. 

 A formação docente é uma das temáticas que vem sendo constantemente debatida em 

vários eventos e estudos da área, destacando os aspectos que se referem à formação inicial, 

com a reformulação do currículo dos cursos de formação de professores. Tais discussões 

relatam sobre o cenário da qualidade dos cursos e profissionais, entretanto, é importante 

considerar a prática e o contexto escolar onde esses profissionais atuam.   

 Com a promulgação da Lei n
o
 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que incorporou as experiências e lições aprendidas ao longo dos anos, 

consolidou e tornou norma uma redefinição do processo de ensinar e aprender: prescreveu um 

paradigma curricular no qual os conteúdos de ensino deixam de ter importância em si mesmo 

e são entendidos como meios para produzir aprendizagem e constituir competências nos 

alunos (MELLO, 2000). 

 Com isso deve-se repensar a formação inicial e continuada do professor, de modo que 

ele não seja visto apenas como um técnico em questões de ensino, mas como pessoa em 

processo de construir mudanças em sua identidade, tomando como ponto de partida a prática 

docente para atender uma sociedade atual.   

 É muito comum o professor observar que as teorias estudadas ao longo do curso 

diferem da realidade onde desenvolve a sua prática. Nesse sentido, Mello (2000) relata que a 

formação continuada atua como um reforço, com a responsabilidade de ensinar o que deveria 

ter sido aprendido nos cursos de formação inicial, na qual deveria ter como propósito o 

aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos que vão se construindo durante a 

trajetória profissional de forma contínua.  

 O Art. 61 da LDB n.º 9.394/96 traz o seguinte texto sobre a formação dos docentes:  

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  

I – A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço;  

II – Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 

em outras atividades. (BRASIL, 1997, p. 29). 
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 A LDB reforça a necessidade da formação continuada quando se refere aos programas 

de educação continuada para os profissionais de educação de diversos níveis. Destaca a 

capacitação em serviço; o aperfeiçoamento profissional continuado; período reservado para 

estudos, planejamento e avaliação incluídos na carga de trabalho. 

 De acordo com Gatti (2008), é perceptível o avanço das redes públicas de ensino no 

que se refere aos investimentos pedagógicos em formações permanentes no ambiente de 

trabalho. É oportunizada, através das secretarias de educação, a participação dos professores 

em seminários, cursos, palestras, oficinas e nos chamados grupos de estudos desenvolvidos na 

própria unidade escolar e garantidos, algumas vezes, em calendário.  

 Diante deste incentivo, ainda existe muita resistência aos programas de formação 

continuada de professores estabelecidos e executados nos sistemas públicos de ensino, pois 

eles não são planejados e elaborados de forma coletiva com os professores e acabam por ser 

concebidos como ameaçadores à prática docente, sendo entendidos como diminuição da 

autonomia dos professores, bem como sentimento de incapacidade de formação pedagógica 

para atuar profissionalmente diante da renovação pedagógica proposta pelos sistemas de 

ensino. 

 Essa resistência é gerada pelo discurso pedagógico diferente da prática pedagógica 

com estudos sobre as mais variadas teorias educacionais, sem articulação prática suficiente 

para aproximá-las em sala de aula. Nessa perspectiva, ressalta-se que na atividade docente, a 

teoria e prática devem estar aliadas, para que seja possível a reflexão sobre a prática. Fontana 

e Fávero (2013) conceituam a prática como uma ação concreta sobre o meio, ou seja, toda 

ação do homem sobre a natureza e sobre outros homens. Já a teoria pode ser entendida como a 

sistematização de representações sobre a realidade, as quais o homem constrói sobre objetos 

ou fenômenos, segundo critérios lógicos. 

 Segundo Pimenta (2000), pesquisas recentes estudam a prática docente, buscando 

respostas para as questões sobre o motivo que nas práticas pedagógicas e nas organizações 

escolares ainda se praticam teorias diferentes daquelas produzidas pelas recentes 

investigações das Ciências da Educação.  

 Fazendo uma articulação possível entre política de formação e as práticas docentes, 

destacam-se as pesquisas que valorizam o que denominam de professor reflexivo, conforme 

relata Alarcão (1996) e Schön (2000). Os autores apresentam duas visões de formação 

docente: uma tecnicista e outra reflexiva, nos quais são contrários à racionalidade técnica que 

marcou o trabalho e a formação de professores, entendendo-os como intelectuais e 

pesquisadores em processo contínuo de formação, enfatizando que a formação é, na verdade, 
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autoformação, uma vez que os professores reconstroem os seus saberes iniciais em confronto 

com suas experiências práticas, vivenciadas nos contextos escolares. 

 Atualmente, defende-se a necessidade de formar professores que reflitam sobre sua 

prática, no intuito de modificá-la, melhorando-a não só em benefício do professor, mas de 

todos que compõem a comunidade escolar. É preciso levar em conta a subjetividade dos 

sujeitos sobre o professor em atividade, exercendo sua prática, para compreender que não 

pode ser tão somente um aplicador de técnicas.  

 De acordo com Freire (1996), a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o 

pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para o fazer” e no “pensar sobre o fazer”. 

Professor não se caracteriza apenas como reprodutor do conhecimento postulado, mas em sua 

interação com os alunos, professores e toda a comunidade escolar, ser capaz de pensar sobre 

sua prática, confrontando suas ações e aquilo que julga acreditar como correto para sua 

atuação profissional com as consequências a que elas conduzem. 

  Freire (1996, p. 39) afirma que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Defende a concepção dos professores como 

práticos reflexivos, capazes de criar suas próprias ações, de administrar as complexidades 

reais que buscam soluções para os problemas do cotidiano, da sala de aula, por meio da 

integração inteligente entre a técnica e os conhecimentos práticos adquiridos. 

2.2. IDENTIDADE E SABERES DOCENTES 

 A identidade do ser humano vai se construindo a partir das mudanças que ocorrem nos 

mais diversos contextos sociais, exigindo uma reelaboração de visões e uma reconstrução de 

saberes. Atualmente afirma-se que o professor não deve ser visto apenas como um técnico em 

questões de ensino, mas como pessoa em processo de construir mudanças em sua identidade 

para atender uma sociedade atual.  

 Nesse sentido, os autores Tardif (2013) e Pimenta (1999) afirmam que a identidade 

docente origina-se da significação social da profissão, da reafirmação de práticas consagradas, 

do confronto das práticas tradicionais com as novas práticas, do conflito entre teoria e prática, 

como também da construção de novas teorias.  

A identidade é construída a partir da significação social da profissão; da revisão 

constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas 

também da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que permanecem 

significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos 

às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise 

sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. 

(PIMENTA, 1999, p. 19). 
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 Para torna-se professor, faz-se necessário passar por um processo de construção de 

conhecimentos, transpassando pelas relações sociais e culturais do ser humano até chegar à 

formação inicial para a docência. Durante sua formação, o futuro professor vai construindo 

sua identidade profissional, que sofre influências diversas, permitindo uma constante 

interpretação do que é ser professor.  

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A 

identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção e de 

maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo 

identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se 

sente e se diz professor. [...] é um processo que necessita de tempo. Um tempo para 

refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças. (NÓVOA, 

1995, p. 16). 

 

 Em resumo, a identidade do professor caracteriza-se como um processo complexo no 

qual, através dos saberes docentes, possui recursos necessários e contínuos à sua progressão. 

Por isso, é necessário relacionar o saber com os elementos que constituem a identidade e o 

trabalho docente.    

 Os três principais autores na área de educação descrevem seus entendimentos sobre os 

saberes docentes: Tardif (2004), Pimenta (1999) e Freire (2009), sobre os saberes docentes, 

nos quais informam que não resultam somente da formação inicial, seu processo de 

construção possui fontes diversas que levam em conta o sujeito professor nas suas variadas 

formas, experiências de vida, entre outros aspectos que lhe conferem um caráter de 

subjetividade. É importante destacar que é no período da formação inicial que os saberes 

docentes requerem maior atenção, pois irão contribuir para preparar o futuro profissional, de 

modo que este consiga começar a atuar na profissão, ampliando gradativamente seu grau de 

autonomia para lidar com as situações que permeiam a escola de modo geral.  

 As pesquisas sobre formação de professores têm destacado a importância de se 

analisar a questão da prática pedagógica como algo relevante, opondo-se assim às abordagens 

que procuravam separar formação e prática cotidiana. Tardif (2013) destaca que no Brasil, a 

partir dos anos 90, buscam-se novos enfoques e paradigmas para compreender a prática 

pedagógica e os saberes pedagógicos e epistemológicos relativos ao conteúdo escolar a ser 

ensinado/aprendido.  

 Neste período, iniciou-se o desenvolvimento de pesquisas que, considerando a 

complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, buscam resgatar o papel do 

professor, destacando a importância de se pensar a formação numa abordagem além da 

academia. Desse modo, por meio da construção dos saberes docentes, a formação inicial visa 

capacitar o professor para que este assuma uma identidade profissional, com perfil de 
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pesquisador, de busca constante pelo conhecimento para superar as dificuldades que possam 

surgir durante o processo de ensino e aprendizagem. 

 Tardif (2013, p.54) destaca que o saber docente é um “saber plural, formado de 

diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos 

currículos e da prática cotidiana”. O autor evidencia que o saber docente é um saber plural, no 

qual se adquire no contexto das histórias de vida e carreira profissional.  

 Tardif (2013) relata a existência de quatro tipos diferentes de saberes na atividade 

docente: os saberes da formação profissional; os saberes disciplinares; os saberes curriculares 

e os saberes experienciais. A seguir será demonstrado, no quadro 01, a definição de cada 

saber. 

Quadro 01: Definição de saberes segundo Tardif 

SABER DEFINIÇÃO 

 

 

 

 

 

Saberes da Formação Profissional 

Conjunto de saberes que, baseados nas 

ciências e na erudição, são transmitidos 

aos professores durante o processo de 

formação inicial e/ou continuada. 

Também se constituem o conjunto dos 

saberes da formação profissional os 

conhecimentos pedagógicos relacionados 

às técnicas e métodos de ensino (saber-

fazer), legitimados cientificamente e 

igualmente transmitidos aos professores 

ao longo do seu processo de formação. 

 

 

 

 

 

Saberes Disciplinares 

São os saberes reconhecidos e 

identificados como pertencentes aos 

diferentes campos do conhecimento 

(linguagem, ciências exatas, ciências 

humanas, ciências biológicas, etc.). Esses 

saberes, produzidos e acumulados pela 

sociedade ao longo da história da 

humanidade, são administrados pela 

comunidade científica e o acesso a eles 

deve ser possibilitado por meio das 
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instituições educacionais. 

 

 

 

 

Saberes Curriculares 

São conhecimentos relacionados à forma 

como as instituições educacionais fazem a 

gestão dos conhecimentos socialmente 

produzidos e que devem ser transmitidos 

aos estudantes (saberes disciplinares). 

Apresentam-se, concretamente, sob a 

forma de programas escolares (objetivos, 

conteúdos, métodos) que os professores 

devem aprender e aplicar. 

 

 

 

 

Saberes Experienciais 

São os saberes que resultam do próprio 

exercício da atividade profissional dos 

professores. Esses saberes são produzidos 

pelos docentes por meio da vivência de 

situações específicas relacionadas ao 

espaço da escola e às relações 

estabelecidas com alunos e colegas de 

profissão. Nesse sentido, “incorporam-se à 

experiência individual e coletiva sob a 

forma de habitus e de habilidades, de 

saber-fazer e de saber ser” (p. 38). 

Fonte: (TARDIF, 2004). 

 Conforme demonstrado no quadro 01, os saberes pedagógicos são aqueles ligados a 

todo contexto que envolve a pedagogia enquanto ciência da educação. A partir da análise das 

práticas pedagógicas, Pimenta (2000) destaca a importância da mobilização dos saberes da 

experiência para a construção da identidade profissional do professor, tendo em vista a sua 

prática com alunos de licenciatura.  

 Ressalta-se que o objetivo do curso de licenciatura é formar o futuro professor, 

capacitando-o para o exercício da profissão e, deste modo, fazer com que, de fato, assuma-se 

como profissional, tornando-se ele próprio um investigador de sua prática educativa a ponto 

de reestruturar, produzir e transformar seus saberes e sua identidade profissional. Neste 

sentido, são identificadas pela autora três categorias de saberes docentes: os saberes 

pedagógicos, a experiência e o conhecimento, descrito no quadro 02 abaixo.  



27 
 

Quadro 02: Saberes docentes segundo Pimenta 

SABER DEFINIÇÃO 

 

Saberes Pedagógicos 

São saberes adquiridos pelo sujeito nas 

experiências vividas durante a sua 

trajetória estudantil.  

 

 

Saber da Experiência 

São saberes adquiridos no exercício da 

profissão, na qual a autora indica que os 

futuros docentes já trazem consigo 

conhecimentos sobre o ofício da profissão 

adquiridos a partir das interações com 

professores nos anos escolares. 

 

 

Saber do Conhecimento 

São aqueles saberes adquiridos pelo 

educador relacionados ao conteúdo que 

será ensinado em sala de aula, ou seja, são 

os conhecimentos do conteúdo disciplinar, 

que será repassado aos alunos.  

Fonte: Autoria própria. 

 Segundo Pimenta (1999, p. 26), "os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não 

geram os saberes pedagógicos. Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e 

os reelabora". A autora afirma que na formação dos professores há uma necessidade de 

articular a realidade existente nas escolas com a teoria para que se supere a fragmentação dos 

saberes da docência.  

 Pimenta (1999) ainda ressalta que os saberes pedagógicos não são previamente 

aprendidos para serem aplicados na prática, mas são construídos na própria prática. Ainda a 

respeito do conhecimento da realidade educacional, o professor ao chegar à sala de aula 

enfrenta as mais variadas situações, com as quais não sabe lidar e muitas vezes a falta de 

preparo está durante a sua formação, pois a maioria dos cursos não relaciona a teoria e a 

prática. 

 A categorização dos saberes por Freire (2009), embora não estejam claramente no seu 

discurso, são percebidas a partir das ações que devem ser realizadas pelo professor e que 

podem ser observadas ao longo dos trabalhos de Freire. Quando Freire (2009) afirma que 

“não há docência sem discência”, atribui à formação docente um caráter experiencial de onde 

se originam saberes, onde professor e aluno não se limitam a ser objeto um do outro. 
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Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado 

em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o 

ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente apreendido pelo aprendiz. 

(FREIRE, 2009, p.23-24). 

 

 Posteriormente, Freire (2009) infere sobre o saber de que ensinar não é transferir 

conhecimento, categorizando o respeito à autonomia do educando. Por fim, a última 

categorização do saber elencada pelo autor é de que ensinar é uma especificidade humana, 

que exige segurança, competência profissional e generosidade, referindo-se ao fato de que “o 

professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar a 

altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe” (FREIRE, 

2009, p.92).  

 Freire (2009) traz na obra Pedagogia da Autonomia as três categorias de saberes 

citadas, nas quais não apresenta conceitos fechados, mas proposta de reflexões críticas para 

reestruturação e formação de novos conceitos, conforme quadro 03. 

Quadro 03: Saberes docentes segundo Freire 

E
n

si
n

a
r 

E
x

ig
e 

Não há docência sem 

discência 

Ensinar não é transferir 

conhecimento 

Ensinar é uma 

especificidade humana 

Rigorosidade metódica Consciência do 

inacabamento 

Segurança, competência 

profissional e 

generosidade 

Pesquisa Reconhecimento de ser 

condicionado 

Comprometimento 

Respeito aos saberes dos 

educandos 

Respeito à autonomia do ser 

do educando 

Compreender que a 

educação é uma forma 

de intervenção no mundo 

Criticidade Bom Senso Liberdade e autoridade 

Estética e ética Humildade, tolerância e luta 

em defesa dos direitos dos 

educadores 

Tomada consciente de 

decisões 

Corporeificação das 

palavras pelo exemplo 

Apreensão da realidade Saber escutar 

Risco, aceitação do novo 

e rejeição a qualquer tipo 

de discriminação 

Alegria e esperança Saber que a educação é 

ideológica 
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Crítica sobre a prática Convicção de que a 

mudança é possível 

Disponibilidade para o 

diálogo 

Reconhecimento à 

assunção da identidade 

cultural 

Curiosidade  

Fonte: (Osmarina e Rausch, 2014, p. 253, baseado em Freire). 

 

 Por meio de categorizações diferenciadas, os saberes docentes elencados pelos três 

autores, referem-se ao professor como alguém que não só assimila saberes, mas também os 

produz e reproduz por meio da ação pratica educativa. O conhecimento do trabalho docente e 

o fato de levar em consideração os seus saberes cotidianos permite renovar a concepção não 

só a respeito da sua formação, mas também de suas identidades, contribuições e anseios por 

uma educação de qualidade. 

 A formação docente é um tema amplamente estudado nos meios acadêmicos, 

entretanto existe a necessidade de discussão e entendimento do papel do professor no 

processo de ensino. Neste sentido, Baptista (2003) alerta que oferecer aos licenciados, 

oportunidades para reflexões e discussões permite que posicionem-se criticamente em relação 

às suas futuras atividades pedagógicas, desenvolvendo a consciência de que ser professor é 

assumir uma postura pedagógica de investigação e não mais de mero repetidor de 

conhecimentos.  

 Segundo Moran (2015), teóricos da educação como Dewey (1950), Freire (2009), 

entre outros, destacam, a importância de superar a educação bancária, tradicional e focar a 

aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e com ele dialogando. Tal ideia aponta 

para o fato de que precisa-se, reorganizar os currículos de cursos tempos, espaços e 

metodologias. 

 O foco do processo educacional é a aprendizagem e o desenvolvimento em qualquer 

seguimento de ensino. Com o intuito de superar as dificuldades que os professores encontram 

no exercício da função de mediador nas turmas maiores e heterogêneas, Biggs (2012) alerta 

que não podemos homogeneizar os estudantes e, com isso, atingir apenas uma parcela, 

fazendo uso de uma mesma metodologia, ou seja, é papel do professor organizar o contexto 

de ensino/aprendizagem para que todos os alunos participem, respeitando o nível de 

aprendizagem de cada um.   
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 De acordo com Moran (2013, p. 1): 

A escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige resultados 

previsíveis, 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. 

 

 Algumas instituições de ensino estão oportunizando situações de aprendizado que 

instigue o aluno a ser mais proativo, colaborativo e que desenvolva de forma ampla as 

competências sociais, pessoais e cognitivas, priorizando o seu envolvimento em todo o 

processo educacional, fazendo uso das metodologias ativas.  

 As metodologias ativas são importantes recursos para a formação crítica e reflexiva 

dos estudantes por meio de processos de ensino e aprendizagem construtivistas que relevam o 

contexto contemporâneo da docência quando favorecem a autonomia e a curiosidade dos 

alunos, de modo a estimular “tomadas de decisões individuais e coletivas, advindos das 

atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante” (BORGES; ALENCAR, 

2014, p.119-120). 

 Nesse sentido, considerando que vivemos em uma sociedade altamente conectada, 

podemos encontrar nas ferramentas digitais possibilidades para potencializar as metodologias 

de ensino e aprendizagem, fazendo uma integração de tempos e espaços. 
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3. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

As tecnologias digitais estão em constantes transformações, apresentando-se como 

uma gama de possibilidades para a interação, comunicação, busca de informações, 

entretenimento e para a produção do conhecimento. Desse modo, é preciso repensar as formas 

de ensino para que se assegure, realmente, a aprendizagem dos alunos, repensar isso perpassa 

pela formação inicial e continuada do professor. 

Conceituar a tecnologia, aliada a uma tendência na formação de professores, se faz 

importante e também tarefa complexa, diante de conceitos um tanto diferentes, mas não 

antagônicos. As tentativas para incluir o estudo das novas tecnologias nos currículos dos 

cursos de formação de professores esbarram nas dificuldades com o investimento exigido para 

a aquisição de equipamentos, e na falta de professores capazes de superar preconceitos e 

práticas que rejeitam a tecnologia. Tardif (2014) observa que a tecnologia se faz presente de 

modo a fortalecer o saber, adquirido na formação inicial e continuada do professor, 

proporcionando uma interação entre a ciência e a técnica, tão necessárias à formação deste 

profissional. 

Nesse sentido, com o avanço da tecnologia à educação e a comunicação como áreas do 

conhecimento fluem e atualizam-se de acordo com as oportunidades oferecidas pelas mais 

diferenciadas inovações tecnológicas. Esses avanços possibilitaram o surgimento de 

abordagens e modalidades de ensino inovadoras e transformadoras da realidade educacional.  

Na sua grande maioria, as salas de aulas ainda utilizam o método tradicional de ensino, 

onde as atividades curriculares ainda são baseadas no lápis e no papel, e o professor ainda 

ocupa a posição de detentor e transmissor do conhecimento. A tecnologia veio quebrar esse 

paradigma e enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos 

por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de alunos e professores (MORAN, 

1995).  

Inverso ao método presencial, o modelo construtivista de Vygotsky (1988) pressupõe 

que o conhecimento é construído ativamente pelo aluno via interação com os objetos do meio 

onde está inserido (de acordo com algumas interpretações do trabalho de Piaget (1973) e 

através da interação social). No construtivismo o verdadeiro conhecimento é adquirido através 

de uma elaboração, ou seja, uma construção de forma pessoal proveniente do 

desenvolvimento do pensamento atribuído a um significado, sendo relacionado e organizado 

com pensamentos anteriores, conforme afirma a pirâmide de aprendizagem na figura 01.  
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           Figura:01- Pirâmide da aprendizagem 

 

                   Fonte: MOREIRA; RIBEIRO, 2016). 

 

A Pirâmide da Aprendizagem traz a percepção de Edgar Dale (1946), especialista em 

educação áudio visual, sobre a média de apreensão das informações mediadas em função do 

tipo de método utilizado (Figura 1). “Percebe-se que quanto mais ativo o estudante for em 

suas práticas acadêmicas, maiores são as possibilidades de aprendizagem real e significação 

social” (LALLEY e MILLER, 2007, p.68). 

O método construtivista procura instigar a curiosidade, já que o aluno é levado a 

encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com a 

realidade e com os colegas. Esse método de ensino traz o aluno como parte realmente 

integrante do processo, onde ele deixa de ser um agente passivo e se torna um agente ativo, 

responsável pela aquisição do seu próprio conhecimento (SANTOS, 2014).  

Nesse sentido, Becker (1994, p. 89) afirma que:  

Construtivismo na Educação poderá ser a forma teórica ampla que reúna as várias 

tendências atuais do pensamento educacional. Tendências que têm em comum a 

insatisfação com um sistema educacional, em que continua essa forma particular de 

transmissão que é a Escola, que consiste em fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o 

que já está pronto, em vez de fazer agir, operar, criar, construir a partir da realidade 

vivida por alunos e professores, isto é, pela sociedade - a próxima e, aos poucos, as 

distantes.  

 

Neste cenário de sucessivas modificações no âmbito educacional, um fator 

fundamental que requer destaque faz referência à prática do professor, sendo necessária por 

parte desse a adoção de mudanças metodológicas nas formas de abordar os conteúdos, bem 

como do papel em que esse passa a figurar em sala de aula, transformando sua figura de 

detentor para facilitador do conhecimento, considerando que este seja capaz de submeter-se a 
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um processo constante de construção e reconstrução de saberes, estimulando o pensamento 

crítico e embasando-se no aprender a aprender. Diante deste cenário, o papel do aluno 

também sofre alteração, passando de passivo a protagonista do processo de ensino. 

A valorização de uma aprendizagem expressiva pode ser percebida com a aplicação de 

metodologias ativas de ensino. De acordo com Bastos (2006), “metodologias ativas são 

processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais e/ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema”. Deste modo, a 

aplicação dessas metodologias, objetiva desenvolver formas de aprender, podendo utilizar 

experiências reais ou simuladas. 

No que tange a definição de Mitri et al. (2008), estes autores ressaltam que as 

metodologias ativas constituem uma estratégia de ensino-aprendizagem, pois tem como foco 

motivar o discente, fazendo uso de problemas para o envolvimento ativo dos alunos na 

construção do seu próprio conhecimento, bem como para a formação de grupos tutoriais de 

trabalho. Compartilhando de pensamento semelhante, Sakai e Lima (1996) enfatizam que a 

resolução de problemas tem como propósito fazer com que o discente realize estudos e 

assimile determinados conteúdos. 

 O surgimento das metodologias ativas no Brasil está associado ao movimento do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que ocorreu em 1932. Nessa concepção de ensino 

prevalece a valorização da diversidade, o respeito às individualidades do sujeito e a 

construção de uma sociedade democrática. O idealizador desse movimento centra-se na figura 

de John Dewey, que embasava suas ideias na valorização de uma aprendizagem expressiva, 

sendo esta mediada pela participação concomitante do professor e aluno. Deste modo, a 

definição de metodologias ativas está diretamente relaciona às concepções de Dewey, visto 

que este já discutia, em 1930, a importância de considerar o aluno como foco do processo de 

ensino e principal formador da sua aprendizagem, enfatizando suas necessidades e interesses 

(MENEZES e SANTOS, 2001).  

 As metodologias ativas de aprendizagem surgem como proposta para focar o processo 

de ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na 

realidade em que estão inseridos. 

   De acordo com Barbosa e Moura (2013, p.55): 

[...] 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. 
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   Observa-se que as denominadas metodologias ativas, ao terem o professor como 

agente facilitador do processo de aprendizagem, têm os alunos de forma ativa buscando o 

conhecimento conforme suas necessidades, interesses, preferências e ritmo.  

Com base nesses fatos, Piccini (2011) fez uma descrição de características (Quadro 

04), fazendo uma comparação entre aprendizagem ativa e passiva (presencial), ressaltando as 

qualidades da primeira. 

Quadro 04 – Comparação das Aprendizagens Ativa e Passiva 

 Aprendizagem Ativa   Aprendizagem Passiva 

Questionar e formular perguntas. Não questionar ou escrever notas. 

Refletir, pensar criticamente e explorar o 

conteúdo. 

Estudar e ler friamente, apenas 

reproduzindo informações. 

Adotar hábitos regulares de leitura, escrita 

e engajamento com o estudo. 

Estudar muito apenas um dia antes da 

prova, sem regularidade. 

Integrar os estudos à vida social. Não integrar os estudos à vida social. 

Ser presente e concentrado nos estudos. Estar distante e desconcentrado. 

     Fonte: (PICCINI, 2011). 

 

Com a expansão da Educação a Distância - EaD no Brasil, tem-se observado um outro 

fenômeno: as experiências com as TICs na EaD estão estimulando mudanças nas práticas 

pedagógicas da educação presencial, o que consiste dizer que, em parte, essas experiências 

são trazidas por professores que atuam na EaD e se sentem motivados a melhorar o 

desempenho no ensino presencial. A modalidade de aprendizagem híbrida, ou blended 

learning ou b-learning, busca combinar práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino 

a distância, com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos em ambos os ensinos. 

O b-learning é definido como combinação ou mistura de pelo menos quatro 

metodologias distintas, são elas:  

1. Mistura de várias tecnologias baseadas na internet, como: sala de aula virtual, 

atividades colaborativas com o auxílio de vídeos e áudios, e disponibilização de 

materiais on-line;  

2. Mistura de diferentes abordagens pedagógicas aplicadas ao construtivismo, ao 

behaviorismo e ao cognitivismo de forma conjugada;  

3. Mistura de tecnologias educacionais, que podem ser aplicadas em atividades 

presenciais, em atividades virtuais off-line e on-line via internet e em mídias 

audiovisuais;  

4. Integra tecnologias educacionais com atividades laborais do dia a dia – integrando 

atividades com a prática vivenciada no trabalho.  (Driscoll, 2002 apud Paula et. al. 

2015, p. 5), 
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O blended learning tem sido utilizado tanto no Ensino Básico quanto no Ensino 

Superior, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. A literatura sobre essa modalidade de 

ensino é bastante vasta, como indica o relatório “Definindo Blended Learning” (FRIESEN, 

2012 apud VALENTE, 2014). 

Nesta perspectiva, Harasim (2000, p. 44) destaca alguns benefícios desse sistema: 

“interação melhorada quer em qualidade ou em quantidade; maior acesso ao conhecimento do 

grupo e ao suporte às atividades individuais; acesso quando é mais oportuno e motivação 

acrescida”.  

Conforme afirma Guri-Rosenblit (2009), o b-learning é um sistema de aprendizagem, 

que envolve vários métodos de ensino, dentre os quais destaca-se nessa pesquisa a sala de 

aula invertida ou flipped classroom, que será discutida no próximo capítulo.  
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4 SALA DE AULA INVERTIDA OU FLIPPED CLASSROOM 

Os primeiros estudos dessa metodologia foram realizados por Eric Mazur, na 

Universidade de Harvard, nos anos 90. Na época ele afirmou “[...] o computador em breve 

será parte integral da educação” (Mazur, 1991). Outro trabalho que demonstrou resultados 

positivos na utilização do método foi proposto por Lage, Platt e Treglia (2000), no qual 

professores da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, aplicaram o método, chamado de 

“Inverted Classroom” em disciplinas de Introdução à Economia.  

Strayer (2007) relata o experimento do método na Universidade Midwestern Christian 

Liberal Arts, com os dados sendo coletados em 2004, onde demonstrou que os estudantes 

sentiram grande inovação e espírito de cooperação, comparados ao método tradicional, porém 

muitos relataram insatisfação, concluindo que para aplicação desse método de ensino deve 

ocorrer um bom planejamento e organização do professor. 

De acordo com Tucker (2012), em 2008, dois professores de química da Woodland 

Park High School, Aaron Sams e Jonathan Bergmann, desenvolveram um projeto onde 

passaram a produzir vídeos do conteúdo das aulas e postar este material, de modo que os 

alunos ausentes pudessem acompanhar a matéria. Para sua surpresa, não somente os ausentes, 

mas também os outros alunos passaram a acessar o material publicado, utilizando-o como 

reforço de estudo.  

Conforme Bergmann e Sams (2014), autores desse método de ensino, a Sala de Aula 

Invertida é o nome que se dá à metodologia que inverte a lógica de organização da sala de 

aula, ou seja, é uma modalidade de b-learning na qual o conteúdo e as instruções são 

estudados on-line antes do aluno frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para 

trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas, como resolução de 

problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios etc.  

Os autores trabalharam com a ideia da inversão da sequência, onde o ensino deveria se 

iniciar pelas habilidades de ordem inferior de pensamento e ir gradativamente avançando. 

Para eles essa dinâmica deve ser invertida. As habilidades de ordem superior serão foco dos 

encontros presenciais entre estudantes e professores, que se dedicarão às ações de aplicar, 

analisar, avaliar e criar. 

De acordo com Educause (2012), a inversão ocorre uma vez que no ensino tradicional 

a sala de aula serve para o professor transmitir informação para o aluno, que, após a aula, 

deve estudar o material que foi transmitido e realizar alguma atividade de avaliação para 

mostrar que esse material foi assimilado. Na abordagem da sala de aula invertida, o aluno 

estuda antes da aula e a aula se torna o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, 



37 
 

discussões e atividades práticas. O professor trabalha as dificuldades dos alunos, ao invés de 

apresentações sobre o conteúdo da disciplina. A Figura 02 apresenta um resumo dessa 

metodologia. 

            Figura 02: Infográfico da Sala de Aula Invertida 

 

Fonte: (Google educador, 2016). 

 

Segundo o relatório Flipped Classroom Field Guide (2014), as regras básicas para 

inverter a sala de aula, são: 1) as atividades em sala de aula envolvem uma quantidade 

significativa de questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de 

aprendizagem ativa, obrigando o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido on-

line; 2) os alunos recebem feedback imediatamente após a realização das atividades 

presenciais; 3) os alunos são incentivados a participar das atividades on-line e das presenciais, 

sendo que elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota; 4) tanto o 

material a ser utilizado on-line quanto os ambientes de aprendizagem em sala de aula são 

altamente estruturados e bem planejados. 

Consoante a isso, Lankenau (2013, p. 3) afirma que dentre os fundamentos utilizados 

pela metodologia da sala de aula invertida, pode-se identificar os seguintes:  

- Enfoque construtivista;  

- Mudança do papel do professor e do aluno;  

- Centrado no aluno;  

- Os alunos se responsabilizam por sua aprendizagem;  

- Atividades relacionadas com a realidade.    
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O Flipped Classroom Field Guide (2014) apresenta diversos exemplos de disciplinas 

desenvolvidas em diferentes universidades, sendo dois bastante distintos desenvolvidos e 

utilizados na Harvard University e no MIT, onde ambos adotaram a estratégia da sala de aula 

invertida, implantada em algumas disciplinas. Essas universidades têm inovado seus métodos 

de ensino, procurando adequá-los para que possam explorar os avanços das tecnologias 

educacionais, bem como minimizar a evasão e o nível de reprovação em disciplinas, como, 

por exemplo, Física. 

Outros estudos foram os produzidos pela equipe de Eric Mazur da Harvard University 

e o estudo sobre o TEAL/Estúdio de Física, do MIT. Em todos eles a avaliação dos resultados 

do desempenho dos alunos que participaram de experiências usando a abordagem da sala de 

aula invertida foi muito positiva.  

Por meio de levantamento bibliográfico, Valente (2014) identificou pontos positivos 

relacionados ao uso dessa metodologia, tais como: a) possibilidade dos alunos trabalharem em 

ritmo próprio e desenvolverem o máximo de compreensão possível; b) identificação prévia, 

por parte dos alunos, de pontos que precisam ser mais bem assimilados e formulação de 

dúvidas que podem ser esclarecidas em sala de aula; c) possibilidade de customização, por 

parte do professor, das atividades da sala de aula, de acordo com as necessidades dos alunos; 

d) incentivo a trocas sociais, entre colegas, por meio das atividades em sala de aula. 

O referido autor também identificou preocupações e críticas. Alguns professores 

consideram que já existe uma dificuldade de aprendizagem em aulas tradicionais e julgam que 

será ainda mais difícil aprender da forma proposta. A dependência da tecnologia é outro 

aspecto preocupante para alguns, pois consideram que isso pode criar um ambiente desigual 

de aprendizagem, e o ponto mais problemático é a possibilidade de o aluno não se preparar 

antes da aula e, consequentemente, não ter condições de acompanhar as atividades 

presenciais. 

Para todos esses argumentos existem contra-argumentos e soluções que podem ser 

implantadas para superar essas dificuldades. Por exemplo, Bergmann e Sams (2014) gravam 

DVDs para os alunos que não dispõem de internet em casa. A solução para os alunos que não 

se preparam antes das aulas é a realização de tarefas ou autoavaliações que são computadas no 

processo de avaliação formal do aluno. 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 O procedimento metodológico adotado nessa pesquisa combinou elementos de 

abordagem da Engenharia de Requisitos e métodos design no processo de desenvolvimento de 

uma ferramenta computacional para servir de apoio a aplicação da sala de aula invertida. 

 As atividades foram divididas em três fases, a saber:  

 A primeira fase correspondeu inicialmente a uma pesquisa sobre a temática da sala de 

aula invertida e a aplicação de um questionário inicial com docentes tendo como propósito 

analisar seus conhecimentos prévios sobre o uso de tecnologias, o método da sala de aula 

invertida, e identificar suas necessidades para produzir uma lista de requisitos. A segunda 

fase consistiu em reunir alunos do curso de Ciência da Computação em fase de conclusão e 

pesquisadores da área, que através desses requisitos levantados inicialmente implementaram a 

ferramenta computacional. A terceira fase correspondeu à validação dessa ferramenta com 

alunos e professores. Por fim, questionários foram utilizados para avaliar a utilidade da 

ferramenta durante a aplicação da sala de aula invertida. 

A presente pesquisa buscou utilizar uma abordagem baseada em três métodos: o 

Design Thinking (BROWN, 2008), Design Centrado no Usuário (LOWDERMILK, 2013) e 

Design Interativo (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). Abaixo será detalhado cada método: 

 

a.  Design Thinking – DT 

A visualização de um problema e a busca de solução adequada necessita de um 

conjunto de métodos e procedimentos que possam auxiliar no alcance desse objetivo de forma 

eficiente. Nessa perspectiva, compreende-se os conceitos e etapas do método design thinking 

como importantes para o alcance dos objetivos da investigação, onde tais conceitos são 

melhor representados como “[...] um conjunto de princípios que podem ser aplicados por 

diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas” (BROWN, 2010, p. 6). Ressalta-se, 

desde o início do processo criativo, o trabalho em conjunto do usuário e da equipe de design.  

A definição de design thinking tem como foco o bem-estar das pessoas e, por meio de 

pesquisas relacionadas aos fatores que afetam esse bem-estar, procura soluções inovadoras 

para os problemas encontrados (VIANNA et al., 2012).   

Segundo Brown (2008), o processo de DT compreende basicamente três etapas: 

inspiração (identificação do problema), ideação (prototipação de ideias e conceitos a fim de 

gerar inovações para os problemas identificados na etapa anterior) e implementação 

(desenvolvimento de protótipos e avaliação de seus impactos). No entanto, destaca-se que as 
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referidas etapas podem ser moldadas e configuradas de modo que se adaptem à natureza do 

projeto e do problema em questão.  

Esse pode ser o grande diferencial de DT em relação a outros métodos tradicionais, 

pois identifica e investiga aspectos conhecidos ou ambíguos com o intuito de encontrar 

alternativas possíveis, inclusive torna possível a redefinição do problema inicial, conforme 

relata Cross (2011) e Vianna et al. (2012). A Figura 03 apresenta o esquema proposto pelo 

método Design Thinking. 

Figura 03 –Design Thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GARCIA, 2015). 

 

b.  Design Interativo - DI 

A palavra design, de acordo com o Oxford English Dictionary, “é um plano ou 

esquema concebido na mente, com o intuito de ser posteriormente executado”, ou seja, o ato 

de projetar (design) envolve o desenvolvimento desse plano e, para ser executado, deve-se 

possuir conhecimento a respeito de seu uso e público-alvo, como também suas restrições. 

No Design Interativo (DI), por sua vez, suas preocupações estão voltadas a partir de 

abordagens centradas no usuário, pois direcionam suas preocupações ao desenvolvimento de 

determinado produto, mais do que com preocupações técnicas. A Figura 04 apresenta o 

esquema proposto pelo método DI. 
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Figura 04: Atuação do Design Interativo 

 
 
Fonte: (FILENO, 2009) 

 

De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), “por design de interação, entendemos o 

seguinte: design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das 

pessoas seja no lar ou no trabalho”. O design interativo, além disso, busca maneiras de dar 

suporte aos usuários, contrastando com a engenharia de software, que enfoca principalmente a 

produção de soluções de software para determinadas aplicações. Um ponto muito importante 

a respeito do design interativo é que, para que ele tenha sucesso, diferentes profissionais 

devem estar envolvidos em uma mesma equipe dedicada a ele.  

Esse ponto é muito bem explicado por André Luís Belini de Oliveira (2011, p.31): 

Não há como desenvolver um produto bom se não se conhece muito bem as reais 

necessidades do usuário, como ele pensa e, na medida do possível, transportar para 

dentro do computador as habilidades que ele naturalmente já possui no mundo real. 

Dentro desse contexto é que a psicologia se torna uma ferramenta indispensável no 

processo de conhecimento do aprendizado humano e, portanto, deve ser aplicada 

dentro da interação Humano Computador, no sentido de trazer conceitos e técnicas 

que possam facilitar o processo de aprendizagem e utilização do software.  

 

O resultado da união de pessoas com formações diferentes em um mesmo processo é a 

geração de mais ideias, novos métodos sendo desenvolvidos e designs de maior qualidade, 

criatividade e originalidade. Porém, como afirma Arnold (2014), existem os pontos negativos, 

sendo o principal deles os custos envolvidos na contratação de tantos profissionais diferentes 

e incapazes de comunicarem-se de forma eficaz já que, segundo Preece, Rogers e Sharp 

(2005, apud ARNOLD, 2014 p. 5), “pessoas com formações diferentes apresentam 

perspectivas e maneiras diferentes de ver e falar sobre o mundo [...] a maneira como um 

cientista da computação entende o termo representação é geralmente muito diferente da do 

design gráfico ou da de um psicólogo”. 

https://ericofileno.files.wordpress.com/2009/05/figura_ixd.jpg
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Um bom design interativo encontra-se disfarçado em meio à filosofia do design 

centrado no usuário, estudo que consiste em envolver o público-final de um produto em todo 

decorrer de seu processo de desenvolvimento.  

Essencialmente, o processo de design interativo envolve quatro atividades básicas, as 

quais, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005) devem ser complementares e repetidas 

constantemente: 

1- Identificação das necessidades do produto avaliado e apresentação de propostas de 

requisitos para correção do problema;  

2- Desenvolvimento de designs alternativos ao pré-existente, capazes de preencher os 

requisitos propostos no item anterior; 

3- Construção de versões interativas dos designs propostos inicialmente, de maneira a serem 

analisados posteriormente;  

4- Avaliação do que está sendo construído, no decorrer do processo de desenvolvimento. 

Uma das principais razões para dedicar tamanha atenção aos usuários se deve ao fato 

de que, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), usuários diferentes têm necessidades 

diferentes e produtos interativos precisam ser projetados de acordo com tais necessidades. 

Além das quatro atividades citadas acima, existem três características que constituem 

parte fundamental do processo de design de interação: foco no usuário, critérios de 

usabilidade específicos e iteração.  

Parte do processo de entendimento das necessidades do usuário consiste em ser claro 

com relação ao objetivo principal do sistema. Denominamos essas preocupações principais de 

metas de usabilidade e metas decorrentes da experiência do usuário. As duas diferem no que 

diz respeito ao modo de desenvolvimento de um projeto, ou seja, como e através de quais 

meios elas podem ser atingidas. 

 

c.  Design Centrado no Usuário – DCU 

Outro método importante na pesquisa é Design Centrado no Usuário (DCU). É o 

processo onde mantemos o foco nas necessidades, desejos e limitações dos usuários durante 

todo o projeto, a cada tomada de decisão, desde a concepção até o lançamento do produto. 

De acordo com Benyon (2011), o DCU coloca o foco principal nas pessoas, porque 

objetiva projetar sistemas interativos que as favoreçam a usar e sigam os seguintes princípios:  

 Pensar no que as pessoas querem fazer em vez do que a tecnologia pode fazer;  

 Projetar novas maneiras de conectar pessoas; 

 Envolver as pessoas no processo de design;  
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 Projetar para a diversidade. 

 

Os projetos de DCU estão geralmente divididos em etapas, que buscam apresentar 

técnicas, processos, métodos e procedimentos para envolver o elemento central, o usuário, do 

início ao final do projeto, conforme é possível verificar nos trabalhos de Gould e Lewis 

(1985), citado por Barnum (2002), e Lowdermilk (2013). A figura 05 apresenta o esquema 

proposto pelo método DCU. 

Figura 05 - Design Centrado no usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os três métodos de design, verificou-se semelhanças entre eles em vários 

pontos, com isso optou-se por descrever um processo com as etapas em comum, no qual o 

mesmo será utilizado como roteiro para o desenvolvimento da ferramenta, desde a etapa de 

levantamento de requisitos até a avaliação do protótipo da ferramenta. Os passos seguidos no 

processo estão descritos no quadro 05. 

 

Quadro 05 – Processo de Design 

ETAPAS MÉTODOS PROCEDIMENTO 

Revisão Sistemática 

de literatura 

Design Interativo; 

Design Thiking; 

Design Centrado no Usuário. 

Realizar um estudo primário baseado 

em pesquisas empíricas sobre a sala de 

aula invertida. 

 

Análise de 

Competidores 

Design Interativo; 

Design Centrado no Usuário. 

Analisar as ferramentas já existentes, 

com a finalidade de coletar requisitos 

essenciais ao sistema para a nova 

ferramenta, como também aqueles que 

devem ser excluídos. 

 
Design Interativo; 

Aplicar questionários com os usuários 
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Identificação das 

Necessidades do 

Usuário 

Design Thiking; 

Design Centrado no Usuário. 

envolvidos no projeto, a fim de coletar 

e analisar suas necessidades, 

produzindo uma lista de requisitos do 

produto. 

Análise de Requisitos 
Design Interativo; 

Design Thiking; 

Design Centrado no Usuário. 

Descrever os serviços fornecidos pelo 

sistema e suas restrições. 

Prototipagem 
Design Interativo; 

Design Thiking; 

Design Centrado no Usuário. 

Elaborar o design conceitual do 

produto e protótipos de telas. 

Implementação 
Design Interativo; 

Design Centrado no Usuário. 

Implementar um protótipo da 

ferramenta para Sala de Aula Invertida. 

Avaliação Design Interativo; 

Design Thiking; 

Design Centrado no Usuário. 

Realizar testes de usabilidade e 

aceitação do produto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

É importante enfatizar que o conjunto dessas etapas compõe o ciclo de 

desenvolvimento, sendo possível o retorno à fase anterior, quando precisar rever algum 

aspecto antecedente a fase atual ou a execução de uma mesma fase mais de uma vez, de 

acordo com a necessidade. 

 

5.5.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Para sistematizar as possibilidades de integração das tecnologias educacionais aos 

métodos e técnicas pedagógicas, que têm como princípio a sala de aula invertida, é necessário 

realizar a análise e síntese dos resultados de estudos primários. Deste modo, a revisão 

sistemática é importante para delimitar o problema de pesquisa, identificar novas linhas de 

pesquisa de tal forma a evitar abordagens irrelevantes, reconhecer estratégias metodológicas, 

conhecer sugestões de pesquisas futuras e buscar referencial teórico (RANDOLPH, 2009).   

Kitchenham (2007) afirma que a RSL é um meio de identificar, avaliar e interpretar 

todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma determinada questão de pesquisa ou área 
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de tópico, ou fenômeno de interesse. Dessa forma, as RSL são consideradas estudos 

secundários, que têm nos estudos primários sua fonte de dados. 

A RSL segue um protocolo de pesquisa a partir de uma metodologia confiável, 

rigorosa e auditável, bem como possibilita identificar as evidências e problemas existentes 

entre trabalhos publicados, de modo a contribuir com a comunidade científica.  

Nesta seção, são apresentados os principais pontos definidos no planejamento da 

revisão sistemática. 

 

 Objetivos 

Objetivo 1: Identificar os recursos tecnológicos que estão sendo utilizados para aplicação da 

sala de aula invertida; 

Objetivo 2: Identificar quais sistemas computacionais permitem a aplicação da sala de aula 

invertida; 

Objetivo 3: Especificar quais requisitos ou características são recorrentes e necessários às 

ferramentas computacionais. 

 

 Questões de pesquisa 

Considerando os objetivos de pesquisa apresentados anteriormente, foi definida uma 

questão principal de pesquisa, e três questões secundárias. As questões de pesquisa definidas 

para a revisão sistemática foram as seguintes: 

a) Questão primária: Quais ferramentas computacionais estão sendo utilizadas para 

auxiliar os educadores na sala de aula invertida?   

b) Questão secundária 1: Quais as características dessas ferramentas computacionais? 

c) Questão secundária 2: Em quais níveis de escolaridade elas estão sendo aplicadas? 

 

 Itens relacionados ao escopo ou especificidade das questões: 

Intervenção: Utilização de ferramentas computacionais de apoio à aplicação da metodologia 

sala de aula invertida. 

Controle: Leitura e análise de artigos.   

População: Projetos que utilizam alguma ferramenta computacional na aplicação do método 

sala de aula invertida. 

Resultados: Ferramentas computacionais de potencial transformador no processo de ensino-

aprendizagem.  

Aplicação: Professores e alunos da rede pública de ensino.  
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 Estratégia de busca para seleção de estudos primários 

A estratégia de seleção adotada para a busca dos estudos primários, fontes de pesquisa, 

idiomas dos trabalhos e as palavras chaves, é apresentada a seguir: 

 

1) Critérios de seleção das fontes: As fontes utilizadas para esta revisão sistemática 

foram bibliotecas digitais, cujos artigos eram disponíveis para download. Além disso, 

essas bibliotecas permitiam consulta online por meio de um mecanismo de busca no 

qual era possível utilizar expressões lógicas para definir a string de busca. 

 

2) Métodos de busca de fontes: As fontes foram acessadas via mecanismos de busca das 

bibliotecas digitais. Nas quais foram realizadas busca avançada.  

 

3) Palavras-chave: flipped classroom support systems, tools flipped class e 

Computational teaching tools. 

 

Observação: Cabe destacar que a opção por termos em inglês ocorreu devido às tentativas 

infrutíferas ocorridas em experiências anteriores, nas quais muitas buscas com palavras no 

idioma português devolviam nenhum resultado, ou seja, não se encontravam materiais com 

tais strings nesse idioma. 

 

String genérica: (“Flipped classroom support systems”, OR “Tools flipped class” OR 

“Platforms flipped classroom”). 

 

Fontes de pesquisa: Foram definidas cinco fontes de pesquisa para as buscas dos trabalhos. 

Essas fontes são detalhadas a seguir:  

 

1. IEEEXplore (http://ieeexplore.ieee.org); 

2. ACM Digital Library (http://dl.acm.org/);  

3. Google acadêmico (https://scholar.google.com.br); 

4. Capes – Pesquisa por assuntos (http://www.periodicos.capes.gov.br/);  

5. ERIC - Periódicos Capes (https://eric.ed.gov/).   

 

Idioma de estudos primários: Cabe destacar que a opção por termos em inglês ocorreu 

devido às tentativas infrutíferas ocorridas em experiências anteriores, nas quais muitas buscas 
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com palavras no idioma português devolviam nenhum resultado, ou seja, não se encontravam 

materiais com tais strings nesses idiomas.  

Quadro 06: Critérios de inclusão e exclusão de materiais. 

CRITÉRIOS ID DESCRIÇÃO 

 

 

Inclusão 

I1 Documentos disponíveis na web; 

I2 Apresente métodos ou estratégias integrando tecnologia 

educacional e aplicação da sala de aula invertida; 

I3 As publicações apresentem palavras das strings de busca 

no seu título ou em seu resumo; 

I4 Publicações escritas em Português ou Inglês; 

I5 Publicações feitas nos últimos quatro anos (2013 a 2017). 

 

Exclusão 

E1 Artigos duplicados ou semelhantes;  

E2 Artigos apenas com caráter publicitário;  

E3 Apresentações de slides;  

E4 Citações de livros. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Números obtidos na busca: 

Logo após as buscas, foram ilustrados os números obtidos por meio de gráficos e 

tabelas. Os dados levaram em consideração fatores como quantidade, seleção preliminar da 

quantidade selecionada e a quantidade de trabalhos incluídos após a leitura na integra. Foram 

encontrados 82 trabalhos separados por fonte, conforme a Tabela 1: 

Tabela 1: Quantidade de trabalhos pesquisados 

FONTE QUANTIDADE 

ACM Digital Library 10 

Capes 5 

ERIC 21 

Google Acadêmico  29 

IEEE  17 

TOTAL 82 

Fonte: Autoria própria. 

 

Todos os materiais catalogados na primeira fase foram organizados com auxílio da 

ferramenta Mendeley, que gerencia e armazena todas as referências bibliográficas 
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identificadas nas máquinas dos clientes e em servidores da internet, mediante a realização de 

cadastro, sendo ainda possível o compartilhamento com outros usuários do sistema. 

 Na segunda fase, os artigos tiveram apenas seus resumos lidos e foram avaliados de 

acordo com os critérios apresentados no quadro 3, assim foi possível identificar quais artigos 

seriam apreciados por completo na terceira fase. A Tabela 2 representa a quantidade de 

trabalhos pré-selecionados para leitura na íntegra por fonte de pesquisa. 

Tabela 2: Quantidade de trabalhos selecionados 

FONTE ARTIGOS SELECIONADOS 

ACM Digital Library 6 

Capes 0 

ERIC 1 

Google Acadêmico  2 

IEEE  2 

TOTAL 11 

Fonte: Autoria própria. 

 Nesta última fase da RSL, os materiais selecionados foram lidos e analisados, tendo 

em vista responder as perguntas que nortearam as análises dos materiais.  

     Gráfico 01: Percentual de trabalhos encontrados classificados por fonte 
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 Resultado das questões da pesquisa: 

 

a) Questão primária: Quais ferramentas computacionais estão sendo utilizadas para 

auxiliar os educadores na sala de aula invertida?   

 

Com as strings utilizadas na pesquisa, observou-se no gráfico 01 que as ferramentas 

existentes com as características necessárias para aplicação da sala de aula invertida são 
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pagas, como demonstradas nos artigos de Chetlur et al. (2014), Fardoun; Alghazzawi (2014), 

Andergassen et al. (2015) e Chebrolu et al. (2017). As demais ferramentas não apresentam 

todas as funcionalidades necessárias para aplicação da sala de aula invertida, fazendo uso de 

outras ferramentas para uma aplicação satisfatória do método, ou então foram criadas para 

outras finalidades, onde podemos citar Batista (2013) que utiliza a rede social Facebook, não 

muito indicada como ferramenta de aprendizagem, pois desvia a atenção do aluno para outros 

assuntos não relacionados ao ensino.  

 

b) Quais as características dessas ferramentas computacionais? 

 

As principais características de cada ferramenta encontrada na pesquisa são: 

 SAFE: Ferramenta que permite a avaliação contínua sob a forma de questionários 

regulares nas aulas. 

 EDUPAL: Uma solução plug-and-learn que utiliza uma unidade flash USB de baixo 

custo como plataforma de aprendizagem portátil. 

 TRACE: Plataforma de mídia assíncrona, para entender os comportamentos de 

visualização dos alunos em três sessões de um curso CS1 lançado ministrado pelo 

mesmo instrutor. 

 SISTEMA EM NUVEM QUE INCORPORA FERRAMENTAS: As principais 

funções deste sistema residem no uso da tecnologia Cloud e das ferramentas HTML5 e 

JQuery, que fornecem interatividade e permitem que professores e alunos interajam 

com todos os elementos de ensino, para expressar dúvidas, comentários para melhoria, 

sugestões de exercícios, testes gráficos avaliáveis pelo sistema e o professor, etc. 

 MUDSLIDE: Ferramenta que possibilita os alunos enviarem o feedback em tempo real 

aos professores, sobre os vídeos disponibilizados. 

 VIDEO QUIZZES: Aplicação de questionário on-line ao final de cada vídeo aula, 

avaliando o aprendizado do aluno. 

 FACEBOOK: Ferramentas disponíveis na rede social, criando uma sala de aula virtual 

para estimular o aprendizado do aluno. 

 LMS ITSLEARNING: Um sistema de gerenciamento de aprendizagem criado em 

1998 e ampliado até os dias atuais. Um único lugar para os professores compartilhar 

recursos e arquivos educacionais, e os alunos completar e entregar tarefas. 
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 APP CMACC: Aplicativo de gerenciamento de aprendizagem com suporte para 

aplicação da sala de aula invertida. 

 LEARN @ WU: Plataforma de e-learning em larga escala que adotou uma abordagem 

baseada no fluxo de trabalho para realizar atividades de aprendizagem diferenciadas. 

 MAPAS CONCEITUAIS: Mapas conceituais podem ser usados para facilitar a 

aprendizagem em uma sala de aula invertida. 

 

c) Em quais níveis de escolaridade estão sendo aplicadas? 

     Gráfico 02: Nível de escolaridade 
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Observou-se no gráfico 02 um percentual de 46% nos cursos de graduação, tornando-o 

o nível mais utilizado para aplicação de ferramentas computacionais de apoio à aplicação da 

sala de aula invertida, sendo seguido por 36% pelos cursos de pós-graduação. Essa estatística 

ressalta a importância de aplicá-las nos demais níveis de ensino, estimulando a disseminação 

dessa metodologia nas escolas, sobretudo porque ela apresenta contribuições importantes para 

alguns dos maiores desafios dos alunos: motivação, hábito de leitura e qualidade da 

aprendizagem. 

 

5.5.2 ANÁLISE DE COMPETIDORES 

Com os dados levantados através da revisão sistemática de literatura, pode-se 

comparar as funcionalidades desejadas na ferramenta em desenvolvimento com as utilizadas 

atualmente pelos competidores na aplicação da metodologia sala de aula invertida, conforme 

quadro 07. 
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Quadro 07: Ferramentas dos Competidores 

Competidores Vantagens Desvantagens 

 

 

SAFE 

1- Possui 3 componentes 

(smartphone, servidor web e 

infraestrutura para wifi); 

2- Fácil configuração; 

3- Operação sem burlar os 

questionários; 

4- Robustez e escala. 

1- Necessita aprimorar a segurança do 

sistema para testes com grande 

participação de pessoas; 

2- Ferramenta não é gratuita. 

 

EDUPAL 

1- Possui vídeos e questionários; 

2- Permite rastrear as atividades do 

aluno, envia o seu histórico de 

interação ao professor; 

3- Possibilita tirar dúvidas com o 

professor.  

1- Ferramenta paga; 

2- Opera via unidade USB. 

 

TRACE 1- Possui vídeo. 1- Não desperta o interesse do aluno; 

2- Não permite acompanhar a 

interação/aprendizagem do aluno. 

Sistema em nuvem que 

incorpora ferramentas 

1- Armazenamento em nuvem; 

2- Possui vídeo; 

3- Permite exercício e testes; 

4- Acompanhamento do progresso do 

aluno. 

1- Ferramenta paga. 

Mudslide 1- Permite assistir o vídeo aulas 

quantas vezes o aluno desejar; 

2- Envia feedback aos professores em 

tempo real. 

1- Limitado a vídeos curtos em forma 

de slides; 

2- Ainda não foi testada a quantidade 

de feedback que pode ser enviado por 

cada slide. 

Video Quizzes 1- Permite ao aluno assistir o vídeo - 

aula quantas vezes quiser; 

2- Questionário avaliativo on- line.  

1- Não obrigatoriedade de responder o 

questionário ao final do vídeo; 

2- Questionário muito superficial sobre 

o assunto do vídeo; 

3- Não avalia como desejado os alunos. 

Facebook 1- Criação de grupos; 

2- Permite vídeo; 

3- Arquivos nos formatos Word, 

Excel, Pdf e fotos; 

4- Interação em tempo real através de 

chat.  

1- Por ser uma rede social, pode mudar 

o foco no aprendizado do aluno.  
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LMS itslearning 1- Permite personalizar configurações 

pessoais; 

2- Permite criar e personalizar um 

curso; 

3- Permite configurar e utilizar o 

planejador de curso; 

4- Permite adicionar participantes 

para um curso; 

5- Permite adicionar recursos de 

forma eficaz a um curso, incluindo 

arquivos, links, páginas, notícias; 

6- Permite adicionar tarefas de forma 

eficaz para um curso, incluindo 

testes, atividades e pesquisas; 

7- Permite adicionar atividades de 

forma eficaz para um curso, incluindo 

conferências, discussões (ou seja, 

adicionar fóruns de discussão); 

8- Permite personalizar as páginas do 

sistema; 

9- Permite editar e ativar / desativar 

conteúdo. 

1- Plataforma Paga. 

App CMACC 1- Possui Chats (sistema de 

conversação em tempo real); 

2- Sistema tem suporte de acesso via 

PC, tablets, celulares; 

3-  Aplicação de testes (questionários, 

atividades, testes on-line em geral); 

4- Acesso a conteúdo de texto, 

gráficos, áudio, e de animação. 

1- Dificuldade de utilização. 

Learn @ WU 1- Questionários que geram feedback 

no final; 

2- Atualizado para criar módulos de 

estudos para apoiar a sala de aula 

invertida.  

1- Plataforma Paga. 

Mapas Conceituais 1- Relata o papel dos mapas 

conceituais criados pelo professor de 

três maneiras diferentes:  

a) como material didático para alunos 

em uma sala de aula invertida;  

1- Não experimentado em larga escala. 
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b) como ferramenta organizacional 

para a representação do 

conhecimento; 

c) como método de avaliação. Em 

que as questões são criadas para cada 

conceito para que o professor possa 

identificar qual conceito o aluno não 

aprendeu adequadamente. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

5.5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO USUÁRIO 

 Questionário inicial – Perfil dos docentes: 

Conforme o planejamento das atividades, nessa etapa foi aplicado um questionário 

impresso composto por doze perguntas objetivas com 36 (trinta e seis) docentes com idades 

entre 25 e 60 anos que lecionam diferentes disciplinas no Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte – IFRN campus Mossoró, local onde o protótipo da ferramenta foi validado.  Essa 

pesquisa inicial tem o objetivo de analisar o perfil dos docentes sobre o uso de tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem, como também buscar o que os usuários necessitam, ou 

seja, os requisitos que deverão ser contemplados pelo protótipo da ferramenta, como 

demonstra o quadro 08.  

   Quadro 08: Perfil dos docentes 

Perguntas Computador Celular Tablet Duas das 

opções 

As três opções 

1. Quais das 

tecnologias abaixo 

você mais utiliza? 

14 8 0 9 5 

 Sempre Às vezes Nunca   

2. Possui acesso à 

internet? 

33 3 0   

 Muito Pouco Nenhuma   

3. Qual o seu grau de 

experiência em 

computadores? 

27 9 0   

 Sim Não    

4. Costuma utilizar a 

internet para obter 

novos 

36 0    
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conhecimentos? 

 3 horas 6 horas Mais de 6 

horas 

  

5. Quantas horas 

diárias em média 

você passa 

interagindo em seu 

computador?  

11 13 12   

 Muito Pouco Nada   

6. Na sua opinião, 

uma ferramenta 

computacional 

auxiliaria no processo 

de aprendizagem? 

36 0 0   

 Textos Vídeos Imagens Arquivos Duas ou mais 

das opções 

7. Quais seus 

interesses com o uso 

de aplicativos para 

aprendizagem? 

3 

 

1 0 3 29 

 Lazer Aprendizagem Profissional Notícias Duas ou mais 

das opções 

8. Quais seus 

interesses com o uso 

de aplicativos 

computacionais? 

1 3 2 0 30 

 Sim Não    

9. Você já utilizou 

alguma ferramenta 

computacional para 

aprendizagem em 

Sala de Aula? 

34 2    

 Sim Não    

10. Utiliza alguma 

metodologia que 

permite aos alunos 

discutirem 

previamente o 

conteúdo a ser 

ministrado na aula? 

24 12    
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 Sim Não    

11. Existe 

colaboração entre 

alunos para facilitar a 

aprendizagem? 

30 6    

 Muito útil Inútil Neutro   

12. Como você julga 

a aplicação do 

método Sala de Aula 

Invertida (FLIPPED 

CLASSROOM), com 

o auxílio de uma 

ferramenta 

computacional? 

26 1 9   

Fonte: Autoria Própria. 

 

 Ao analisar os dados do questionário, percebeu-se que nas perguntas de 1 a 5 os 

professores utilizam bastante a tecnologia, destacando que preferem utilizar o computador 

e/ou celular no processo de aprendizagem, como também nas perguntas de 6 a 12 pode-se 

observar que textos e arquivos para download são as mídias preferidas, talvez pela praticidade 

e rapidez da autoria. Destaca-se que mesmo não aplicando a metodologia sala de aula 

invertida, os professores utilizam princípios dela. 

 

 Questionário secundário – Docentes que aplicam a sala de aula invertida 

 Percebendo a necessidade de analisar experiências práticas dessa metodologia, pois 

através da analise dos dados do questionário inicial percebeu-se que a metodologia sala de 

aula invertida é pouco utilizada entre os docentes pesquisados, com isso foi aplicado um 

questionário secundário virtual, através da ferramenta Google forms, composto por 19 

(dezenove) perguntas objetivas e subjetivas, com dez professores e/ou pesquisadores que 

utilizam a metodologia sala de aula invertida, conforme os dados abaixo: 

 

Questão 1: Há quanto tempo utiliza o método flipped classroom (sala de aula invertida)? 
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           Gráfico 03: Tempo de uso 
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 De acordo com o gráfico 03, metade dos docentes que responderam o questionário tem 

experiência com aplicação desse método de ensino, pois já utilizam há três anos ou mais 

demonstrando que a sua usabilidade é bem representativa. 

 Quadro 09 - Modalidade de ensino x Nível de escolaridade 

Questão 2 Questão 3 

Modalidade de ensino Percentual Nível de escolaridade Percentual 

Ensino presencial 70% Ensino médio  20% 

Ensino a distância (Ead) 30% Ensino superior 80% 

 Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar de ser um método de ensino híbrido, onde mescla os principais elementos do 

ambiente de aprendizagem virtual com presencial, aproveitando o que cada um desses espaços 

tem de melhor, observou-se no quadro 6 que ele é mais utilizado no ensino presencial com um 

percentual de 70% em relação ao ensino a distância (Ead) com 30%, como também 80% dos 

docentes da pesquisado aplicam o método no ensino superior. 

 

Questão 4: Em qual(is) disciplina(s) você utiliza? 

 Algoritmos, Metodologia da Pesquisa Científica, Tópicos Especiais em Informática, 

Linguagem de Programação. 

 Eletrônica e eletricidade 

 Produção Textual II 

 Introdução à programação 

 Sistemas Produtivos 

 Pedagogia e profissão docente 

 Arranjo Físico Industrial 
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 Redes de Computadores 

 Todas as disciplinas do curso EAD são totalmente ofertadas nesta modalidade 

 

Questão 5: A experiência tem sido positiva? 

      Gráfico 04: Tipo de experiência  

90%

10%

Sim

Não

 

Questão 6: Justifique sua resposta na questão anterior. 

 

 “Rendimentos superiores a 40% quando comparado a turmas anteriores com 100% 

do método tradicional. Uma redução na evasão (nas turmas de 1o semestre)”; 

 “O estímulo da aprendizagem ativa”; 

 “Temos tido bons resultados o que tem gerado artigos e para os alunos mais 

entendimento e trabalho do texto e suas peculiaridades”; 

 “Aprendizado positivo e maior participação nas aulas”; 

 “Os alunos participaram, interagiram e conseguiram perceber a aplicabilidade do 

assunto”; 

 “Eu responderia parcialmente, porque os estudantes de início de curso superior 

vêm com uma visão muito tradicional de ensino, o que os leva a uma postura 

passiva. Percebo, no entanto, que no final do semestre letivo eles compreenderam 

a ideia e não me acusam mais de não dar Aula’"; 

 “Bom nível de compreensão dos alunos/aplicações práticas”; 

 “Os alunos demonstram mais interesse na disciplina”; 

 “Crescimento contínuo do número de alunos nos cursos ofertados”; 

 “As reações dos alunos são fantásticas porque na aula presencial uso mobile 

learning”. 
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Questão 7: Quais os tipos de recursos/atividades mais utilizados para avaliar o aprendizado 

dos alunos? 

 

 “Avaliação formativa por meio de ferramenta computacional”; 

 “Lista de verificação”; 

 “Blog, Whatsaula, postagem no Facebook, avaliações escritas”; 

 “Em grupo”; 

 “Avaliação subjetiva”; 

 “Resultados das atividades grupais, questões que solicitem o conhecimento 

estudado antecipadamente, apresentações orais e provas”; 

 “Projetos em grupo”; 

 “Exercícios, Provas, Seminários, Participação em Sala”; 

 “Metodologias ativas de educação, estudos de caso, casos de ensino, simulados, 

juri simulado, entre outros”; 

 “Apps e mobile learning”. 

 

Questão 8: Na sua opinião, qual método de ensino o aluno prefere? 

 

Gráfico 05: Método preferido do aluno (visão do docente) 

20%

80%

Método tradicional

Método flipped

classroom

 

 

 Questão 9: Encontrou resistência dos alunos à aplicação do método? 
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        Gráfico 06: Resistência dos alunos 

30%

70%

Sim 

Não

 

As questões 7 e 8 foram elaboradas para perceber a receptividade dos alunos com 

relação à aplicação do método de ensino em sala de aula, onde observou-se que comparado ao 

método tradicional de ensino ele tem um percentual de 80% de aceitação. 

 Quanto à resistência dos alunos, um percentual 30% ainda se mantem resistente à sua 

aplicação, no qual relatam na questão 9 os seguintes motivos: achavam que seria apenas 

“modismo” algo passageiro e dificuldade na mudança de paradigma, ou seja, de modelo de 

ensino tradicional já consolidado desde a infância para algo novo. Os docentes informaram 

que esses dois relatos mudam a partir do momento que os alunos entendem como o modelo 

funciona. 

 

Questão 10: Como avalia a realização das tarefas em casa: 

      Gráfico 07: Avaliação da tarefa 

89%

11% 0%

Excelente

Bom

Ruim

 

 

Questão 11: Como avalia o engajamento das atividades em grupo? 
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      Gráfico 08: Engajamento dos grupos 
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Bom

Ruim

 

 

Questão 12: Como é a participação dos alunos nas discussões em sala de aula? 

      Gráfico 09: Participação na aula presencial 
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Questão 13: Em sua opinião, como o aluno avalia o método flipped classroom? 

       Gráfico 10: Avaliação do método 
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10%

Excelente

Bom 

Ruim

  

As questões de 10 a 13, respectivamente, demonstram o percentual avaliativo das 

principais características da sala de aula invertida na percepção dos docentes, nas quais 89% 
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relatam como excelente o desempenho dos alunos na realização das tarefas em casa 

(autonomia do aluno) contra 11% que classificam como bom, com mesmo percentual de 89% 

para excelente o engajamento dos alunos nas atividades em grupo (aprendizagem 

colaborativa) contra 11% que classificam como bom. Em relação às discussões em sala de 

aula, 90% informaram que os alunos participam de forma ativa (diálogo e interatividade) 

contra 10% que relataram dispersão dos alunos durante a aplicação dessa metodologia. Com 

relação à avaliação dos alunos para metodologia, 60% a classificam como excelente, 30% 

como boa e 10% como ruim, não se adaptaram ao método.      

 

Questão 14: O rendimento dos alunos com a utilização do método flipped classroom tem 

sido: 

       Gráfico 11: Rendimento dos alunos 
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Questão 15: Como você julga a aplicação do método flipped classroom com o auxílio de uma 

ferramenta computacional? 

        Gráfica 12: Importância de um auxílio computacional para método 
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Questão 16: Utiliza alguma ferramenta computacional de apoio à aplicação do flipped 

classroom? 

        Gráfico 13: Utilização de ferramenta computacional  

80%

20%

Sim

Não

 

Questão 17: Em caso de resposta positiva na questão anterior, qual ferramenta computacional 

é utilizada? 

 

 “SAA - Sistema de Avaliação da Aprendizagem (www.saa.pro.br) ”; 

 “Simuladores e video aulas”; 

 “Um site de educação aberta (Mooc) ”; 

 “Ambiente virtual de aprendizagem”; 

 “CmapTools para o desenvolvimento de Mapas Conceituais”; 

 “AVA Univirtus com: aulas em vídeo em todas as disciplinas, livros 

didáticos de leitura virtual obrigatória, textos de apoio, chats, fóruns, entre 

outros”; 

 “Apps (exemplo: kahoot, plickers e GoSoapBox) ”. 

 

 

Questão 18: Tem experiência em utilizar a plataforma de aprendizagem Moodle? 
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       Gráfico 14: Experiência no Moodle  
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5.5.4 ANÁLISE DOS REQUISITOS 

 De acordo com a revisão sistemática realizada, não encontrou-se um roteiro para 

aplicação do método da sala de aula invertida, com isso buscou-se criar um ciclo de aplicação, 

conforme apresenta a Figura 06. 

 

Figura 06 – Fluxograma para a sala de aula invertida 

 

   Fonte: Autoria própria. 
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 Com os dados coletados no tópico anteriormente, descreveu-se os serviços que serão 

fornecidos pelo sistema e suas restrições, conforme abaixo: 

 Acesso do moderador (professor): 

Criar aula  

- Título da aula; 

- Objetivos. 

Gerenciar grupos (cada grupo terá um administrador) 

 - Criar Grupo (visualizar, adicionar e remover membros); 

Gerenciar material (só o professor tem acesso, precisa ser bem estruturado e 

planejado) 

- Listar material; 

- Inserir material; 

- Remover material. 

Avaliação  

- Inserir atividade (com prazo inicial e final); 

- Avaliar desempenho do grupo; 

- Feedback individual. 

 Acesso do aluno: 

Grupo 

- Visualizar grupo; 

- Solicitar inserção; 

- Sair do grupo. 

Materiais 

- Visualizar; 

- Download de arquivos; 

- Upload. 

Avaliação 

- Visualizar atividades e prazos (inicial e final); 

- Visualizar resultado do grupo; 

- Visualizar feedback individual. 

 

 Acesso a todos os usuários (professores e alunos): 

Fórum (Abrir discussões, aberto para todos os usuários) 

- Criar; 
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- Visualizar; 

- Remover (apenas quem criou o fórum); 

- Postar mensagens. 

Chat (aberto para todos os usuários) 

- Entrar; 

- Enviar mensagem; 

- Sair. 

5.5.5 PROTOTIPAGEM 

 Uma equipe formada por alunos em fase final de conclusão do curso de Ciência da 

Computação elaborou-se os protótipos de telas através do programa Balsamiq mockups. 

 

Figura 07: Protótipos de tela 
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 Fonte: Balsamiq mockups. 
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5.6 ANÁLISE COMPARATIVA: FERRAMENTAS EXISTENTES X FERRAMENTA EM 

DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da análise das ferramentas computacionais utilizadas de apoio à aplicação da 

metodologia sala de aula invertida, encontradas na revisão sistemática de literatura, foi 

realizada uma comparação entre as características dessas ferramentas já existentes e a 

adequação da nossa ferramenta.  

 

 SAFE: Ferramenta que permite a avaliação contínua sob a forma de questionários 

regulares nas aulas. 

 

 EDUPAL: Uma solução plug-and-learn que utiliza uma unidade flash USB de baixo custo 

como plataforma de aprendizagem portátil. 

 

 TRACE: Plataforma de mídia assíncrona, para entender os comportamentos de 

visualização dos alunos em três sessões de um curso CS1 lançado ministrado pelo mesmo 

instrutor. 

 

 SISTEMA EM NUVEM QUE INCORPORA FERRAMENTAS: As principais funções 

deste sistema residem no uso da tecnologia Cloud e das ferramentas HTML5 e JQuery, 

que fornecem interatividade e permitem que professores e alunos interajam com todos os 

elementos de ensino, para expressar dúvidas, comentários para melhoria, sugestões de 

exercícios, testes gráficos avaliáveis pelo sistema e o professor, etc. 

 

 MUDSLIDE: Ferramenta que possibilita aos alunos enviarem o feedback em tempo real 

aos professores, sobre os vídeos disponibilizados. 

 

 VIDEO QUIZZES: Aplicação de questionário on-line ao final de cada vídeo aula, 

avaliando o aprendizado do aluno. 

 

 FACEBOOK: Utilizou as ferramentas disponíveis na rede social, criando uma sala de aula 

virtual para estimular o aprendizado do aluno. 
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 LMS ITSLEARNING: Um sistema de gerenciamento de aprendizagem criado em 1998 e 

ampliado até os dias atuais. Um único lugar para os professores compartilharem recursos e 

arquivos educacionais, e os alunos completarem e entregarem tarefas. 

 

 APP CMACC: Aplicativo de gerenciamento de aprendizagem com suporte para aplicação 

da sala de aula invertida. 

 

 LEARN @ WU: Plataforma de e-learning em larga escala que adotou uma abordagem 

baseada no fluxo de trabalho para realizar atividades de aprendizagem diferenciadas. 

 

 MAPAS CONCEITUAIS: Mapas conceituais criados pelo professor de três maneiras 

diferentes:  

 

a) como material didático para alunos em uma sala de aula invertida;  

b) como ferramenta organizacional para a representação do conhecimento; 

c) como método de avaliação. Em que as questões são criadas para cada conceito para que 

o professor possa identificar qual conceito o aluno não aprendeu adequadamente. 

 

Foram encontradas onze ferramentas computacionais e mais três tipos que foram 

citadas pelos docentes no questionário secundário, nas quais foram analisados os aspectos 

apresentados no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Análise dos aspectos das ferramentas 

ASPECTOS POSSIBILIDADES 

Ferramentas de Comunicação 

Síncronas 

- Audioconferência 

- Chat 

- Videoconferência 

Ferramentas de Comunicação 

Assíncronas 

- E-mail 

- Fórum de Discussão 

- Grupo de Discussão 

 

Ferramentas de Auxílio - Atividades 

- Dicas 

- Programação do Dia 

Questionamento e Sugestões dos 

Alunos 

- Permite 

- Não Permite 
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Avaliação dos Alunos - Qualitativa 

- Quantitativa 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando as ferramentas computacionais apresentadas, foram descritas as 

características relevantes, nas quais foram observados os seguintes aspectos: 

 

(1) Ferramentas de comunicação: podem ser classificadas como Síncronas ou Assíncronas, no 

quadro comparativo, foi detalhada cada ferramenta em particular dentro de sua respectiva 

classe Síncrona/Assíncrona, sendo confirmada a sua existência, pelo uso da afirmação ‘Sim’ e 

caso contrário a negação ‘Não’ foi utilizada. 

 

(2) Ambiente educacional: pode ser Participativo ou Passivo, as ferramentas analisadas 

possuem recursos para que o ambiente seja participativo, no entanto isto vai depender do 

autor para torná-lo desta forma ou não. 

 

(3) Questionamentos e sugestões dos alunos: os ambientes podem ou não permitir os 

questionamentos e sugestões dos alunos, uma vez que atualmente a educação é vista como um 

fator de colaboração. 

 

(4) Avaliação dos alunos: pode ser efetuada qualitativamente e quantitativamente, na análise 

realizada pode ser observado que é feito o uso de ambos os tipos e vai depender do autor. 

Atualmente há uma predisposição a preferir a qualidade, de forma que nos ambientes 

educacionais a alternância de uso entre as mesmas não causa nenhum transtorno e nem 

prejuízo ao processo de ensino/aprendizagem. 

 

Ferramentas de Comunicação Síncronas 

Ferramentas Características 

 Audioconferência Chat Videoconferência 

SAFE Não  Não Não 

EDUPAL Não Sim Não 

TRACE Não Não Sim 
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Sistema em nuvem 

que incorpora 

ferramentas 

Não  Não  Não 

Mudslide Não  Não  Não 

Video Quizzes Não  Não  Não 

Facebook Sim Sim Sim 

LMS itslearning Não  Não  Não 

App CMACC Sim Sim Não 

Learn @ WU Não  Não  Não 

Mapas Conceituais Não  Não  Não 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ferramentas de Comunicação Assíncronas 

Ferramentas Características 

 E-mail Grupo de Discussão Fórum 

SAFE Não  Não  Não 

EDUPAL Não  Não  Sim 

TRACE Sim Não  Não 

Sistema em nuvem 

que incorpora 

ferramentas 

Sim Sim Não 

Mudslide Não Sim Não 

Video Quizzes Não  Não  Não 

Facebook Não Sim Sim 

LMS itslearning Sim Sim Sim 

App CMACC Não Sim Não 

Learn @ WU Sim Sim Não 

Mapas Conceituais Não  Não  Não 

Fonte: Autoria própria. 
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Ferramentas de Pesquisa 

Ferramentas Características 

 Colaboração Downloads Biblioteca 

SAFE Sim Sim Não 

EDUPAL Sim Sim Não 

TRACE Não Sim Não 

Sistema em nuvem 

que incorpora 

ferramentas 

Sim Sim Não 

Mudslide Sim Sim Não 

Video Quizzes Não Sim Não 

Facebook Sim Sim Não 

LMS itslearning Sim Sim Sim 

App CMACC Sim Sim Não 

Learn @ WU Sim Sim Não 

Mapas Conceituais Sim Não Não 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ferramentas de Auxílio 

Ferramentas Características 

 Atividades Programação do Dia Dicas 

SAFE Sim Sim Não 

EDUPAL Sim Não Sim 

TRACE Não Não Não 

Sistema em nuvem 

que incorpora 

ferramentas 

Sim Sim Sim 

Mudslide Não Não Sim 

Video Quizzes Sim Não Não 

Facebook Sim Não Não 

LMS itslearning Sim Sim Não 

App CMACC Sim Sim Não 

Learn @ WU Sim Não Não 
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Mapas Conceituais Sim Não Não 

Fonte: Autoria própria. 

 

Questionamentos e Sugestões dos Alunos  

Ferramentas Características 

 Permite questionamento e sugestões dos alunos 

SAFE Permite 

EDUPAL Permite 

TRACE Não permite 

Sistema em nuvem que 

incorpora ferramentas 

Permite 

Mudslide Permite 

Video Quizzes Não permite 

Facebook Permite 

LMS itslearning Permite 

App CMACC Permite 

Learn @ WU Não permite 

Mapas Conceituais Não permite 

Fonte: Autoria própria. 

 

Avaliação dos Alunos 

Ferramentas Características 

 Avaliação qualitativa dos alunos Avaliação quantitativa dos 

alunos 

SAFE Depende do Autor Depende do Autor 

EDUPAL Depende do Autor Depende do Autor 

TRACE Depende do Autor Depende do Autor 

Sistema em nuvem 

que incorpora 

ferramentas 

Depende do Autor Depende do Autor 

Mudslide Depende do Autor Depende do Autor 

Video Quizzes Depende do Autor Depende do Autor 

Facebook Depende do Autor Depende do Autor 
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LMS itslearning Depende do Autor Depende do Autor 

App CMACC Depende do Autor Depende do Autor 

Learn @ WU Depende do Autor Depende do Autor 

Mapas Conceituais Depende do Autor Depende do Autor 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para uma melhor análise comparativa, o quadro 11 abaixo faz um resumo de todas as 

características das ferramentas pesquisadas na RSL, com as que foram implementadas no 

protótipo da ferramenta, denominada de Invertclass. Ressalta-se que devido à questão de 

espaço, utilizou-se de siglas para descrever as características com a seguinte legenda para 

facilitar a leitura: FCS - Função de comunicação síncrona (AC: áudio conferência, Chat: bate-

papo, VC: vídeo conferência); FCA - Função de comunicação assíncrona (EM: e-mail, GD: 

grupo de discussão, F: fórum); FP - Ferramentas de pesquisa (C: colaboração, DO: 

downloads, B: biblioteca); FA - Ferramentas de auxílio (A: atividades, PG: programação do 

dia, D: dicas); QSA - Questionamentos e sugestões dos alunos (PQ: permite 

questionamentos); AA - Avaliação dos alunos (AQL: avaliação qualitativa, AQT: avaliação 

quantitativa). 

Quadro 11: InvertClass X Ferramentas Existentes 

Ferramentas Características 

 FCS FCA FP FA QSA AA 

 AC Chat VC EM GD F C D

O 

B A PD D PQ AQL AQT 

Safe       x x  x x  x - - 

Edupal  x x   x x x  x  x x - - 

Trace    x    x      - - 

Sistema em 

nuvem que 

incorpora 

ferramentas 

   x x  x x  x x x x - - 

Mudslide     x  x x    x x - - 

Video quizzes        x  x    - - 

Facebook x x x  x x x x  x   x - - 

LMS itslearning    x x x x x x x x  x - - 

App CMACC x x   x x x   x x  x - - 

Learn @ WU    x x x x   x    - - 

Mapas 

conceituais 

     x    x    - - 

INVERTCLAS

S 

 x x x x x x x x x x  x x x 

Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com a análise comparativa do quadro 11 entre as características das 

ferramentas utilizadas atualmente para aplicação do método flipped classroom e a ferramenta 

Invertclass, analisou-se que não existem as opções de áudio conferencia e dicas. A ausência 

da primeira função citada justifica-se em virtude da Invertclass já possuir a opção de vídeo 

conferencia, na qual engloba imagem e áudio, e a segunda por ser uma função simples que 

não interfere diretamente na aplicação do método da sala de aula invertida torna-se 

dispensável. Dessa forma, conclui-se que elas não apresentam todos os requisitos para 

aplicação do método da sala de aula invertida de modo eficaz, sendo necessário utilizar 

funcionalidades de duas ou mais ferramentas de apoio. Algumas delas por não terem sido 

desenvolvidas com a finalidade educativa, acabam dispersando a atenção dos alunos para 

outros recursos não relacionados à aprendizagem.   

  Nessa perspectiva, utilizou-se o moodle - Modular Object Oriented Distance 

Learning, software livre de apoio à aprendizagem, que vem sendo utilizado não só como 

ambiente de suporte à Educação a Distância, mas também como apoio a cursos presenciais, 

formação de grupos de estudo e treinamento de professores, e que pode ser instalado em 

várias plataformas. É um sistema de gerenciamento para criação de curso on-line, também 

chamado de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou Learning Management System 

(LMS) (CLARO, 2008). De acordo com a pesquisa realizada, o moodle como está não atende 

aos requisitos levantados pelos usuários para aplicação do flipped classroom, sendo 

necessário organizar e incluir ao sistema algumas funcionalidades.  

 

5.6.1 ABORDAGEM MULTIAGENTE DE APOIO À SALA DE AULA INVERTIDA 

  Uma definição simples do que é um agente é sugerida por Russel e Norvig (2003), que 

diz que um agente é tudo o que pode ser considerado capaz de perceber seu ambiente por 

meio de sensores e de atuar sobre esse ambiente através de atuadores. Já Wooldrigde (2002), 

acrescenta que os agentes devem atuar de forma autônoma no ambiente na intenção de 

cumprir os objetivos para os quais foram projetados.  

 Segundo Artero (2009), agentes inteligentes são programas que executam um conjunto 

de operações no lugar de um usuário, utilizando uma representação do conhecimento que 

contém os objetivos do usuário. Complementando, o autor ainda afirma que agentes são 

programas que realizam diálogos para negociar e coordenar transferências de informação. 

  Para que pudesse auxiliar a implantação da sala de aula invertida em um AVA, foi 

proposta, nesta pesquisa, a abordagem multiagente representada na Figura 08. 
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Figura 08- Abordagem multiagente de apoio à sala de aula invertida. 

 

Fonte: (CARLOS, 2016). 

 

  Como apresentado na figura 8, os estudantes e o facilitador acessam o MOODLE 

através da Internet. Por meio de um módulo, os usuários terão acesso às ferramentas e 

interfaces criadas especificamente para atender às necessidades da sala de aula invertida. O 

Sistema Multiagente - SMA atua de forma que os estudantes e o facilitador não percebam 

suas ações, executando tarefas que visam auxiliar os estudantes e o facilitador durante todo o 

ciclo proposto para sala de aula invertida. 

  Foram criados três tipos agentes: O Agente Gerente (Ag), o Agente Recomendador 

(Ar) e um Agente Monitor (Am).  

  A organização do SMA é do tipo comunidade de especialistas, pois cada um dos três 

agentes criados para esta pesquisa encontra-se no mesmo nível, sendo cada um deles 

especialista em determinada tarefa. Os principais componentes dessa abordagem são:  

 AVA: é o ambiente virtual de aprendizagem no qual a metodologia será implantada. 

Para a realização desta pesquisa, foi escolhido o AVA MOODLE, que é um ambiente 

de código-fonte aberto.  

 SMA: é o sistema multiagente criado para auxiliar na implantação da sala de aula 

invertida no MOODLE, ele é composto pelos três agentes citados, os quais cada um 

tem as seguintes funções: 
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 Agente Gerente: Fica monitorando o moodle para saber se algum professor 

criou alguma tarefa, quando ele percebe que isso aconteceu cria um agente 

recomendador e um agente monitor para aquela tarefa.  

 Agente Recomendador: Após os alunos definirem seus horários disponíveis e 

nível de conhecimento em cada requisito da tarefa na aba “Meu Perfil” da 

ferramenta, o agente recomendará ao professor a formação dos grupos.  

 Agente Monitor: Ficará monitorando o cumprimento dos prazos das etapas 

e/ou atividades da tarefa, além disso, o monitor verificará a participação dos 

alunos de cada grupo no chat e no fórum enviando e-mails de incentivo ou 

parabenizando a participação, tanto durante as etapas quanto na finalização da 

tarefa completa.   

 Uma vez sabendo como os diferentes papéis em um SMA estão organizados entre si, é 

necessário definir quais agentes serão responsáveis por cada papel. É necessário também 

definir os objetivos e as características dos agentes, como entrada de dados, condições de 

ativação do agente e tipos de informação disponíveis.  

 A seguir nas tabelas 3, 4 e 5 descrevem os templates textuais de cada agente, com os 

objetivos e características para facilitar o entendimento. 

 

Tabela 3 – Template textual do Agente Gerente 

Objetivos: Este agente é responsável por verificar se existem novas tarefas que possam ser 

monitorados e gerenciados pelo SMA. 

Parâmetros de entrada: Identificador do curso e da tarefa. 

Parâmetros de saída: Envia uma requisição ao agente recomendador e o monitor do tipo 

“monitorar-tarefa”, enviando o identificador da tarefa. 

Condição de ativação: Quando o SMA é iniciado. 

Condição de finalização: Quando o SMA é encerrado. 

Informação associada: Atua verificando, dentre os cursos existentes, se há alguma tarefa 

criada recentemente. Se alguma tarefa nessas condições for encontrada, envia uma 

mensagem para o agente recomendador e o monitor, solicitando a execução de seus 

comportamentos. 

Descrição: Um único agente desse tipo é criado no SMA. Esse agente é responsável por 

encontrar novas tarefas para serem monitoradas. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 4 – Template textual do Agente Recomendador 

Objetivos: Este agente é responsável por sugerir a formação de grupos equivalentes através 

do acesso às informações adicionadas no acesso do aluno, na aba “Meu perfil”.  

Parâmetros de entrada: Informações sobre a disponibilidade de dia e horário para estudo e 

o nível de conhecimento nos requisitos descritos pelo professor, atribuindo valores de 0 a 10 

para cada requisito.  

Parâmetros de saída: Envia uma requisição ao monitor enviando o identificador da tarefa. 

Condição de ativação: Quando acionado pelo agente gerente. 

Condição de finalização: Quando a sugestão da formação dos grupos é finalizada. 

Informação associada: Atua verificando os dados cadastrados pelos usuários, e através 

dessas informações sugere a formação dos grupos para o desenvolvimento da tarefa. 

Descrição: Para cada tarefa é criado um agente desse tipo no SMA. Esse agente é 

responsável por sugerir a formação dos grupos para determinada tarefa. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 4 – Template textual do Agente Monitor 

Objetivos: Este agente é responsável por verificar o cumprimento dos prazos das etapas e da 

tarefa completa, além de monitorar a participação de cada aluno através no chat e fórum da 

ferramenta.  

Parâmetros de entrada: Identificador da tarefa, grupos e aluno.  

Parâmetros de saída: Envio de mensagens ao e-mail do aluno. 

Condição de ativação: Quando acionado pelo agente gerente. 

Condição de finalização: Quando o agente percebe que a tarefa é finalizada. 

Informação associada: Este agente possui dois comportamentos periódicos. Quando 

requisitado pelo agente gerente, este agente executa o comportamento de monitor, que 

consiste em detectar alunos passivos, verificar diariamente o cumprimento dos prazos das 

etapas e da tarefa completa, além de monitorar semanalmente a participação de cada aluno 

através da sua interação no chat e fórum da ferramenta, com base nessas informações o 

agente monitor envia mensagens de sucesso ou fracasso para o e-mail do aluno. 

Descrição: Para cada tarefa é criado um agente desse tipo no SMA. Esse agente é 

responsável por monitorar prazos e interação dos alunos. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Perfis dos estudantes: refere-se à base de perfis dos estudantes, na qual eles preenchem 

seus respectivos perfis, via interface do MOODLE, através do módulo de apoio à sala 

de aula invertida, na interface “Meu perfil”. Esse “perfil do estudante” será consultado 

no processo de formação e recomendação de grupos ao facilitador (professor);  

 Criar tarefa: são os dados armazenados que contêm as informações referentes a 

atividade proposta durante a aplicação da sala de aula invertida. O facilitador é 

responsável por criar e definir as etapas. Algumas das informações que podem ser 

encontradas nessa base são: o título da tarefa, a descrição da tarefa, requisitos 

necessários, descrição de cada etapa da tarefa com os prazos inicial e final, dentre 

outras;  

 Dados dos grupos: são os dados que correspondem às informações dos grupos, como, 

por exemplo, no acesso do professor aparece a listagem de todos os grupos e os seus 

respectivos membros, podendo ser alterado pelo professor;  

 Ferramentas colaborativas: são as ferramentas usadas pelos estudantes e facilitador 

para colaboração e comunicação durante a resolução de cada etapa da tarefa. As 

informações referentes a essas interações serão enviadas por e-mail através do agente 

monitor, lembrando os prazos, incentivando ou parabenizando a participação dos 

alunos durante a resolução das etapas e da tarefa completa. As duas ferramentas 

utilizadas nesta proposta foram o chat e o fórum. 

 

 Com base nas pesquisas de Fontes (2013) e Carlos (2016) nas quais integrou ao 

moodle um módulo criado especificamente para atender aos principais requisitos para o 

cumprimento das etapas da PBL (Problem Based Learning). Observou-se que, para o 

funcionamento satisfatórios dos agentes, o módulo InvertClas deveria seguir uma estrutura 

similar ao módulo PBL, com isso foi proposto um ciclo para aplicação da sala de aula 

invertida através da ferramenta, conforme figura 09.   
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Figura 09 – Ciclo da sala de aula invertida (InvertClass) 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

Descrição das funcionalidades da ferramenta de acordo com o ciclo proposto para a sala 

de aula invertida: 

  Parte virtual (Ferramenta InvertClass): 

ACESSO PROFESSOR 

1. Cadastra os participantes no Moodle definindo seus acessos: Professor e aluno; 

2. Clica em “adicionar curso” e, em seguida, “alterar edições” (no canto direito da tela); 

3. Posteriormente, clica em “adicionar uma atividade”, seleciona o módulo InvertClass e 

o adiciona; 

4. Ao aparecer a tela “criar aula” preenche os campos obrigatórios título e descrição, e 

depois clica em “salvar e mostrar”; 

5. Em seguida irá aparecer todas as abas disponíveis ao acesso do professor, onde o 

mesmo poderá alterar o título e a descrição da tarefa, como também deverá adicionar o 

prazo inicial e final para o seu cumprimento; 

6. Na parte dos requisitos, o professor deverá listar todos os conhecimentos necessários 

para resolução da tarefa; 

7. Após os requisitos, o professor deverá dividir a tarefa em etapas e listar a descrição de 

cada uma, informando o prazo inicial e final para resolução; 

P.S.: Quando for a última etapa para o cumprimento da tarefa completa, o professor 

adiciona essa informação marcando a opção “última etapa” ao cadastrar a etapa. 
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8. Na aba referências, o professor poderá indicar referências bibliográficas sobre a 

temática da tarefa, como também anexar arquivos; 

9. Na aba grupos, o professor deverá aceitar ou alterar a composição dos grupos sugerida 

pelo agente; 

10.  Na aba avaliar, o professor avaliará a interação dos grupos durante a resolução das 

etapas da tarefa, através do chat e fórum (os agentes irão monitorar a interação dos 

alunos, enviando as informações ao e-mail do professor) como também, as respostas 

enviadas em cada etapa da tarefa, atribuindo uma nota ao grupo no final de cada etapa; 

11.  Na aba feedback o professor poderá enviar mensagens sobre o desempenho dos 

alunos de forma individual. 

 

ACESSO ALUNO 

1. O aluno deverá acessar a ferramenta com login e senha informada pelo professor; 

2. Ao entrar na aba “meu perfil”, o aluno deverá marcar os horários disponíveis em cada 

dia da semana, como também o nível de conhecimento em cada requisito colocado 

pelo professor (os requisitos da tarefa serão listados e, logo a frente, tem um espaço 

para o aluno escolher um valor de 0 até 10 que melhor represente o seu nível de 

conhecimento), depois clicar em salvar dados; 

P.S.: Após todos os alunos cadastrarem suas informações, o agente irá formar grupos 

equivalentes e sugerir a formação ao professor. 

3. Em seguida, irá parecer para o aluno a descrição geral da tarefa, como também o 

arquivo para download, caso o professor tenha anexado; 

4. Na aba referências, irá aparecer todas as referências listadas pelo professor, como 

também os arquivos, caso o professor tenha anexado;  

5. Na aba grupos, irá aparecer para o aluno a listagem dos membros do grupo ao qual ele 

está vinculado; 

P.S.: O grupo deverá discutir a resolução das etapas da tarefa através do chat e fórum 

disponível na ferramenta e enviar as respostas ao professor. 

6. Na aba etapa, irá aparecer a etapa da tarefa que estiver com o prazo em vigor; 

7. Na aba avaliação, estará disponível, quando o professor avaliar, a nota do grupo e 

algum comentário ao grupo, caso o professor julgue necessário; 

8.  Na aba feedback, o aluno poderá visualizar algum comentário que o professor enviar 

somente para ele de forma individualizada. 
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  Parte Presencial: 

1. Todos os grupos irão apresentar a atividade resolvida, discutindo e aprofundando com 

o professor os conceitos não entendidos; 

2. O professor poderá avaliar o grupo e atribuir uma nota. 

 

5.7 IMPLEMENTAÇÃO 

  A seguir será apresentado o passo a passo de como o facilitador (professor) e o aluno 

deverão utilizar o protótipo da ferramenta InvertClass. 

 

 Acesso do Facilitador (Professor)  

 Para utilizar o módulo, é necessário cadastrar os participantes no Moodle e, em 

seguida, criar um curso e inscrever nele o facilitador e os alunos que participarão da resolução 

da tarefa liberando suas respectivas permissões de acesso. Esse processo poderá ser realizado 

utilizando as ferramentas convencionais do Moodle. Em seguida, deverá ser criada uma 

instância do módulo Invertclass, considerando que o facilitador é o responsável por elaborar e 

apresentar a tarefa aos grupos de estudantes, conforme figura 10. 

 

Figura 10 – Criar novo curso  

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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 O facilitador deverá acessar o curso no qual a tarefa será aplicada e clicar no botão 

“Ativar edição” no canto direito da tela e, em seguida, clicar em “adicionar uma atividade ou 

recurso”. Em seguida, será aberta uma janela exibindo os módulos disponíveis. O facilitador 

deverá selecionar o módulo “invertclass” e clicar em “adicionar”, como demonstrado na 

figura 11. 

 

Figura 11 – Adicionar o módulo InvertClass  

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 Uma nova página será carregada, na qual o facilitador deverá definir uma tarefa, 

informando o título e a sua descrição no formulário. A partir desse momento, o agente gerente 

ficará monitorando o moodle a espera da criação de alguma tarefa. A Figura 12 exibe o 

formulário de definição da tarefa. 
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Figura 12 – Definição da tarefa 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 Após o preenchimento do formulário inicial para criação da aula, aparecerá uma tela 

apresentando, através das abas superiores, todas as funcionalidades da ferramenta disponíveis 

ao facilitador, conforme a figura 13.  

 

Figura 13 – Dados da tarefa 

 

  Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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 Ao criar a tarefa, o facilitador deverá definir seus requisitos necessários, ou seja, quais 

assuntos os alunos devem ter conhecimento para resolução e, em seguida, clicar em 

“adicionar”. Os requisitos servirão de auxílio para o agente recomendador atuar na formação 

de grupos, conforme a figura 14.  

 

 Figura 14 – Requisitos da tarefa 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 Logo abaixo dos requisitos da tarefa, tem-se o local no qual o facilitador deverá dividir 

a tarefa total em etapas e listar a descrição de cada uma, informando o prazo inicial e final, 

como também as formas de envio das respostas se serão subjetivas ou através do envio de 

arquivo. Ressalta-se que, quando for à última etapa para o cumprimento da tarefa completa, o 

professor adiciona essa informação marcando a opção “última etapa” ao cadastrar a etapa, 

como demonstra a figura 15. 
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Figura 15 – Etapas da tarefa 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 Na aba referências, o facilitador indicará as referências necessárias que irão auxiliar os 

alunos durante a resolução da tarefa. A ferramenta também dá suporte para adição de arquivos 

em vários formatos, conforme a figura 16. 

 

Figura 16 – Referências  

. 

  Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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 Após os alunos preencherem as informações solicitadas sobre sua disponibilidade de 

horários e o nível de conhecimento em cada requisito da tarefa, o agente recomendador 

acessará o banco de dados e irá sugerir a formação de grupos proporcionais, de acordo com as 

características informadas. Nessa etapa, o facilitador terá duas opções: aceitar a sugestão do 

agente e vincular os grupos a tarefa ou alterar manualmente a composição dos grupos, como 

demonstra a figura 17. 

 

Figura 17 – Formação de grupos 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 Quando os alunos forem enviando suas respostas de cada etapa da tarefa, aparecerá 

para o facilitador, na aba avaliar, a listagem dos grupos, o local para nota, a situação do grupo 

(pendente ou avaliado) e a tecla para visualizar as respostas de cada grupo, conforme as 

figuras 18, 19, 20 e 21. 
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Figura 18 – Avaliar  

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

Figura 19 – Tela ao visualizar respostas 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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Figura 20 – Tela de avaliação de grupos 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

Figura 21 – Tela com grupo avaliado 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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 Caso o facilitador julgue necessário, ele poderá enviar, através da aba feedback, uma 

mensagem individual para cada aluno, como demonstram as figuras 22 e 23. 

 

Figura 22 – Listagem dos alunos 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

Figura 23 – Realizando o feedback 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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 Acesso do Aluno  

 Criada a tarefa e definida as suas características, é necessário que os alunos acessem a 

ferramenta e preencham as informações sobre sua disponibilidade de horários e o nível de 

conhecimento em cada requisito da tarefa listado pelo facilitador. Em seguida, deverão clicar 

em “salvar dados” e “atualizar” respectivamente, conforme as figuras 24 e 25. 

 

Figura 24 – Disponibilidade de horário  

 

  Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

Figura 25 – Nível de Conhecimento  

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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 Após o facilitador vincular o aluno a algum grupo, ele poderá interagir nas 

funcionalidades disponibilizadas aos alunos, conforme figura 26. 

 

Figura 26 – Funcionalidades 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 Na aba referências, serão listadas para os alunos todas as referências e arquivos 

indicados pelo facilitador para auxiliá-los na resolução da tarefa, como demonstra a figura 27. 

 

Figura 27 – Listagem de referências 

  

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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 Na aba grupo, aparecerá para o aluno o grupo no qual ele está vinculado, como 

também a listagem dos membros, conforme figura 28. 

Figura 28 – Informações do grupo 

 

   Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

  Aparecerá para os alunos, na aba etapas, a descrição da etapa que estiver com o prazo 

em vigor, como também o local onde deverá ser enviada a resposta, conforme as figuras 29 e 

30. Ressalta-se que, quando estiver próximo ao encerramento da etapa, o agente monitor 

enviará um e-mail a todos os membros do grupo no qual o aluno está vinculado, lembrando a 

data de envio da resposta,  

 

Figura 29 – Descrição de etapa 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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Figura 30 – Finalização de todas as etapas 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

  Na aba avaliação, aparecerá para o aluno a nota que o facilitador atribuiu ao grupo na 

resolução da tarefa, conforme figura 31. 

 

Figura 31 – Avaliação do grupo 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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  Na aba feedback, o aluno visualizará alguma mensagem que o facilitador enviar de 

forma individual para ele, não aparecendo para os demais membros do grupo, como 

demonstra a figura 32. 

 

Figura 32 – Feedback para aluno 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

5.8 AVALIAÇÃO  

Nesta etapa, os usuários representativos (Professores e alunos) serão convidados para a 

realização das avaliações diretamente na ferramenta desenvolvida. 

 5.8.1 MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 Na literatura, é possível identificar diversas teorias que tentam prever o impacto da 

tecnologia no comportamento humano, contudo nessa pesquisa utilizar-se-á o Technology 

Acceptance Model (TAM). 

 Essa metodologia foi escolhida por sua facilidade de uso e porque seu objetivo é 

avaliar a intenção de uso de uma tecnologia através da observação da utilidade e da facilidade 

de uso do sistema. O Technology Acceptance Model, mais conhecido como modelo de 

aceitação de tecnologia (TAM), foi proposto por Davis (1989), na década de 80, para focar no 

porquê dos usuários aceitarem ou rejeitarem a tecnologia da informação e como melhorar a 

aceitação, oferecendo, desse modo, um suporte para prever e explicar a aceitação. 

 O modelo TAM foi projetado para compreender as variáveis externas de aceitação dos 

usuários e o real uso da tecnologia, buscando entender o comportamento destes usuários 
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através do conhecimento da utilidade e da facilidade de utilização percebida por eles (DAVIS, 

1989).  A utilidade percebida é o quanto um indivíduo tende a utilizar ou não uma tecnologia 

com o objetivo de melhorar seu desempenho no trabalho. Porém, mesmo que esse indivíduo 

entenda que uma determinada tecnologia é útil, se ela vai exigir certo esforço, pois se o uso 

for muito complicado, pode ser que para o usuário esse esforço não compense o uso, de modo 

que é importante medir também a “facilidade de uso percebida”.  

 Sendo assim, o modelo TAM está fundamentado basicamente em dois construtos: a 

utilidade percebida e a facilidade de uso percebida, sendo que ambos estão relacionados a 

efeitos das variáveis externas, como características do sistema, processo de desenvolvimento, 

treinamento, e na intenção de uso (DAVIS, 1989). 

 A figura 33 sugere que os indivíduos usarão uma determinada tecnologia se 

acreditarem que este uso fornecerá resultados positivos, focalizando-se na facilidade de uso 

percebida e na utilidade percebida. 

Figura 33 - Modelo de Aceitação de Tecnologia.  

 

 Fonte: (DAVIS, 1989).  

 

 Como o modelo é comportamental, só pode referir-se às questões diretamente 

relacionadas com o usuário e suas percepções sobre o uso do sistema. Dessa forma, serão 

realizadas as ações na ordem apresentada a partir da entrega do roteiro das tarefas e uso da 

ferramenta pelos participantes: observação não-participante e aplicação de questionário.  

Será utilizada nos questionários a escala de Likert, que é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada comumente em questionários. Ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os respondentes especificam seu nível de concordância plena ou discordância 

total, a partir de uma afirmação feita em tal instrumento.  Uma vantagem do uso desta escala é 
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que ela fornece direções sobre a atitude do respondente em relação a cada afirmação. Nessa 

pesquisa foram empregados os seguintes níveis de afirmação na escala de Likert: 

 Não concorda;  

 Indecisão;  

 Concorda. 

 

5.8.2 TESTE DE VALIDAÇÃO 

 Foi selecionada uma amostra de 44 indivíduos. Os entrevistados dividem-se em 12 

estudantes da disciplina de Tópicos Especiais em Sistemas Computacionais do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Computação, associação ampla entre a 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA e a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), ), os quais utilizaram a ferramenta por um período de três semanas, 

e 32 estudantes da disciplina de Física do curso técnico de nível médio em Eletrotécnica, na 

forma integral do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) que devido ao calendário 

acadêmico utilizaram a ferramenta por apenas uma semana. 

 

Tabelas 6 – Variáveis, conceitos e dimensões. 

DIMENSÕES/CONCEITOS VARIÁVEIS 

 

 

 

 

 

 Facilidade de uso percebida: 

1- Em sua concepção o módulo é de fácil 

utilização.  

2- Em sua concepção o módulo é de fácil 

compreensão. 

3- A interação com o módulo é simples. 

4- Acho que utilizar o módulo com facilidade 

depende do treinamento aplicado. 

5- É fácil saber o que fazer em cada etapa da 

utilização do módulo. 

6- Utilizar o módulo não requer 

conhecimentos avançados sobre o 

MOODLE. 

7- A utilização do módulo fica mais fácil à 

medida que é usado. 

 8- O módulo facilita a aplicação da sala de 
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 Utilidade Percebida: 

aula invertida no MOODLE. 

9- Utilizar o módulo simplifica a experiência 

com a sala de aula invertida no 

MOODLE. 

10- A utilização do módulo melhora a 

produtividade na experiência com a sala 

de aula invertida no MOODLE. 

11- É mais eficaz aplicar a sala de aula 

invertida no MOODLE utilizando o 

módulo. 

 

 

 Intenção de Uso: 

 

12- Indicaria a utilização da ferramenta para 

aplicar a sala de aula invertida em outras 

ocasiões. 

13- Utilizaria a ferramenta em outras 

ocasiões. 

 

 

 

 

 

 Variáveis Externas: 

 

14- Aprender novas metodologias não é um 

desafio para mim. 

15- A sala de aula invertida é de simples 

compreensão para mim. 

16- O treinamento dado foi simples e didático. 

17- O treinamento dado me auxiliou no 

entendimento da utilização da ferramenta. 

18- Você já teve alguma experiência com 

ensino misto (virtual/presencial)? 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 O questionário é composto de questões do tipo escala Linkert e de múltipla escolha. 

Nesta pesquisa, as questões possuem opções de 1 a 5, assumindo que de 1 e 2 o entrevistado 

discorda da afirmação, o valor 3 representa indecisão e os valores de 4 e 5 assume que o 

entrevistado concorda com a afirmação. 

   5.8.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 Para analisar os dados foi construída tabela 7 com os valores das médias de cada 

resposta obtida pelo questionário. Ressalta-se que caso o resultado da média seja um número 
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decimal, arredonda-se o número para a casa das centenas mais próxima, da seguinte forma: 

quando o número decimal for maior ou igual a cinco, aumenta-se para o número inteiro mais 

próximo e se for menor do que cinco diminui-se.  

 

Tabela 7- Dados obtidos com o questionário de validação 

ALUNOS DA UFERSA 

ALUNOS FUP UP IU COMPLEX. TREINAM. EXP. ENS. 

MISTO 

Aluno 1 4 4 4 4 4 Não 

Aluno 2 4 4 4 4 4 Não 

Aluno 3 4 4 4 5 4 Não 

Aluno 4 3 4 3 4 3 Não 

Aluno 5 4 5 5 5 5 Não 

Aluno 6 4 5 4 5 5 Sim 

Aluno 7 4 3 3 3 4 Sim 

Aluno 8 3 3 3 3 3 Não 

Aluno 9 3 2 2 3 2 Não 

Aluno 10 4 4 4 4 4 Sim 

Aluno 11 3 3 3 3 3 Sim 

Aluno 12 4 4 2 4 1 Não 

ALUNOS DO IFRN 

ALUNOS FUP UP IU COMPLEX. TREINAM. EXP. ENS. 

MISTO 

Aluno 1 4 4 5 4 5 Sim 

Aluno 2 4 4 4 4 5 Sim 

Aluno 3 3 4 3 4 2 Sim 

Aluno 4 3 3 2 3 3 Sim 

Aluno 5 3 4 3 2 3 Sim 

Aluno 6 3 3 2 3 3 Sim 

Aluno 7 5 4 3 4 4 Sim 

Aluno 8 4 4 4 3 3 Não 

Aluno 9 4 4 5 2 4 Sim 

Aluno 10 3 3 5 1 5 Sim 
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Aluno 11 3 3 2 3 4 Sim 

Aluno 12 3 4 4 3 4 Não 

Aluno 13 4 3 4 3 4 Sim 

Aluno 14 4 5 4 5 5 Sim 

Aluno 15 3 4 3 4 4 Sim 

Aluno 16 3 3 2 3 3 Sim 

Aluno 17 2 2 2 3 2 Sim 

Aluno 18 3 3 2 3 3 Sim 

Aluno 19 3 4 4 4 5 Sim 

Aluno 20 2 2 1 2 2 Sim 

Aluno 21  3 4 3 3 4 Não 

Aluno 22 4 4 4 3 4 Sim 

Aluno 23 3 3 4 2 3 Sim 

Aluno 24 4 4 3 - - - 

Aluno 25 2 3 1 1 3 Sim 

Aluno 26 2 3 3 2 2 Não 

Aluno 27 4 3 4 4 2 Sim 

Aluno 28 3 4 3 4 2 Sim 

Aluno 29 4 5 3 4 4 Sim 

Aluno 30 4 4 4 4 5 Sim 

Aluno 31 3 4 4 3 4 Não 

Aluno 32 4 4 5 4 5 Não 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 A primeira coluna, está relacionada a Facilidade de uso percebida - FUP, contém a 

média das respostas das questões FUP1, FUP2, FUP3, FUP4, FUP5, FUP6 e FUP7. Na 

segunda coluna tem-se a Utilidade percebida - UP, na qual constam os valores da média das 

questões UP8, UP9, UP10 e UP11. Na terceira coluna Intenção de uso - IU, estão as médias 

dos valores relacionados às questões IU12 e IU13. Na quarta coluna sobre a Complexidade 

contém a média dos valores relacionados às questões VE14 e VE15. A quinta coluna está 

relacionada ao Treinamento, nela estão contidos os valores das médias das questões VE16 e 

VE17. E, por fim na coluna Experiência com ensino misto (presencial/virtual) contém as 

respostas relacionadas com VE18. 
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  Com base nos dados obtidos da Tabela 7, pode-se observar que poucas foram as 

ocasiões em que os entrevistados reagiram de forma negativa. Comparando os resultados 

entre as duas instituições UFERSA e IFRN, percebe-se uma diferença entre as respostas dos 

entrevistados, onde na primeira a maioria reagiu de forma positiva, já na segunda houve um 

equilíbrio entre os que ficaram indecisos e os que concordaram com as afirmações. 

 

Gráfico 01 – Facilidade de uso percebida  
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Fonte: Dados produzidos pelos autores. 

 

 No gráfico 01, é possível observar que a maioria dos usuários da UFERSA considerou 

a ferramenta de fácil utilização, enquanto que os usuários do IFRN ficaram indecisos quanto a 

sua facilidade de uso. Esse resultado pode ser considerado como consequência do curto 

período de utilização da ferramenta nessa instituição. Contudo, pode-se afirmar que a 

ferramenta demonstrou ser de fácil manuseio. 

 

Gráfico 02 – Utilidade percebida 
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Fonte: Dados produzidos pelos autores. 

 

 Outra variável que teve um retorno bastante positivo nas duas instituições pesquisadas 

foi com relação à utilidade percebida, nas quais grande parte dos usuários considerou a 
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ferramenta útil para aplicação da metodologia sala de aula invertida dando o apoio necessário 

aos seus usuários, conforme demonstra o gráfico 02. 

 

Gráfico 03 – Variáveis externas (Intenção de uso) 
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Fonte: Dados produzidos pelos autores. 

 

 Com base no gráfico 03, é possível observar que metade dos usuários das duas 

instituições demonstrou interesse em utilizar a ferramenta, ficando um percentual de 34% da 

UFERSA indecisos com relação à intenção de uso e 28% do IFRN. Apenas 16% dos usuários 

da UFERSA e 25% do IFRN não demonstraram intenção de uso em outras ocasiões. 

 

Gráfico 04 – Variáveis externas (Complexidade da metodologia) 
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Fonte: Dados produzidos pelos autores. 

 

 A complexidade relacionada à metodologia da sala de aula invertida foi uma questão 

um pouco complicada a ser tratada com os usuários do IFRN, pois a maioria não conhecia 

essa metodologia e tiveram sua primeira experiência no período de avaliação do sistema. Essa 

dificuldade confirma-se através dos resultados obtidos nas questões relacionadas a essa 

variável, onde alguns usuários demonstraram uma leve dificuldade em assimilar a 

metodologia enquanto os demais ficaram indecisos com relação à complexidade.  
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 Já os usuários da UFERSA demonstraram conhecimento sobre a metodologia e uma 

maior facilidade em assimilar seus objetivos, por trata-se de alunos da pós-graduação 

possuem uma maior experiência acadêmica, conforme demonstra o gráfico 04. 

 

Gráfico 05 – Variáveis externas (Treinamento aplicado) 
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Fonte: Dados produzidos pelos autores. 

 

 Com relação ao treinamento aplicado nas duas instituições de ensino, foram 

apresentadas presencialmente todas as funcionalidades do sistema InvertClass e esclarecidas 

todas as dúvidas que surgiram no momento. Por fim foi disponibilizado um e-mail para 

contato em caso de dúvidas durante o uso, como também através do fórum de discussões do 

próprio sistema os usuários poderiam interagir. Com isso, a maioria dos usuários concordou 

que o treinamento realizado foi adequado, conforme demonstra o gráfico 05. 

 Os discursos dos professores que validaram a ferramenta em suas turmas de ensino 

indicaram que a InvertClass foi bem aceita. Entretanto, alguns detalhes foram observados por 

eles e pelos alunos. Por exemplo, implementar a opção de criar chats separados por grupo, 

para discutir a resolução da tarefa e adicionar a opção de alterar as datas das etapas da tarefa 

geral, após o seu cadastro.  

 Tais sugestões servem de motivação para aprimorar mais a ferramenta e amenizar 

essas limitações. Por fim, os professores também expressaram desejo em utilizar mais a 

ferramenta em sala de aula. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente pesquisa foi planejada sobre um projeto de pesquisa centralizado no tema 

da sala de aula invertida, que passou pela concepção, desenvolvimento e avaliação de um 

ambiente virtual de aprendizagem voltado para aplicação da metodologia sala de aula 

invertida, utilizando uma abordagem multiagente para apoiar estudantes e o professor 

(facilitador) durante o processo de aplicação. A sala de aula invertida é uma metodologia de 

ensino aplicada com sucesso através da utilização vários ambientes virtuais de aprendizagem. 

Essa método enfatiza a participação de forma ativa dos alunos, motivando-os a buscar o 

conhecimento, o trabalho em equipe e a colaboração durante a resolução de tarefas.  

 No entanto, observou-se que as ferramentas coletadas durante o desenvolvimento 

dessa pesquisa não oferecem todo o suporte para cumprimento da sala de aula invertida de 

modo eficaz, sendo necessário utilizar funcionalidades de duas ou mais ferramentas de apoio. 

Algumas delas, por não terem sido desenvolvidas com a finalidade educativa, acabam 

dispersando a atenção dos alunos para outros recursos não relacionados à aprendizagem.   

 Para a realização do estudo, foi realizada toda uma pesquisa baseada em três métodos: 

o Design Thinking (BROWN, 2008), Design Centrado no Usuário (LOWDERMILK, 2013) e 

Design Interativo (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005), e que devido à semelhança entre suas 

etapas criou-se um roteiro a ser seguido em busca de levantar requisitos necessários ao 

desenvolvimento de uma ferramenta computacional para apoiar a aplicação da sala de aula 

invertida. 

 Nessa perpectiva, esta dissertação apresentou uma abordagem que utiliza agentes de 

software para gerenciar, recomendar a formação de grupos e monitorar todo o 

desenvolvimento da tarefa fornecendo todo o suporte ao facilitador.  Usando a abordagem 

proposta, é possível obter uma redução da dispersão do aluno, pois ao detectar que o foco foi 

perdido, o agente notifica o facilitador, que pode tomar as medidas apropriadas. A arquitetura 

também fornece suporte para criação de grupos.  

 Durante a fase de avaliação, a ferramenta foi utilizada por dois grupos de alunos de 

duas instituições de ensino UFERSA e IFRN. A primeira composta por alunos do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Computação, associação ampla entre a 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), e a segunda por estudantes do curso técnico de nível médio em 

Eletrotécnica, na forma integral, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).  

 Após a utilização da ferramenta pelas turmas, foi aplicado um questionário contendo 

dezoito questões objetivas baseadas na metodologia TAM proposta por Davis (1986), 
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buscando verificar a aceitação da ferramenta pelos usuários. Esse questionário foi 

disponibilizado para os alunos da UFERSA através da ferramenta Google Forms e na forma 

impressa para os alunos do IFRN. De acordo com os resultados obtidos, foi possível perceber 

que a ferramenta se mostrou eficiente durante sua aplicação e os entrevistados demonstraram 

facilidade ao utilizá-la, caracterizando-se como uma boa solução para apoiar a aplicação da 

sala de aula invertida. 

 Dessa forma, foi possível confirmar a hipótese alternativa (H1) proposta por Morettin 

(2010), na qual a ferramenta computacional permita que o aluno estude antes da aula sobre 

uma temática específica, vindo desta maneira mais preparado, com questionamentos e 

inquietações que serão o ponto de partida para as discussões na sala de aula, tornando-a mais 

dialógica e interativa, conseguindo inverter a transmissão de conhecimento usada no ensino 

tradicional.  

 Como contribuição do trabalho, destacamos o desenvolvimento de uma arquitetura 

baseada em agentes que oferece suporte durante a aplicação da sala de aula invertida. Como 

trabalho futuro, pretendemos melhorar a abordagem do chat possibilitando a criação de chats 

separados por grupos para discutir a resolução da tarefa e adicionar a opção de alterar as datas 

das etapas da tarefa geral, após o seu cadastro. Por fim, pretendemos realizar um estudo de 

caso como forma de validar a solução através da análise do rendimento acadêmico alcançado 

com a utilização da Invertclass.  
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS PROFESSORES 

Avisos aos Participantes 

 Esta pesquisa servirá de dados para elaboração de um artigo e da dissertação de 

mestrado da aluna Lucianna Marylin Batista de Almeida, para obtenção da titulação de 

Mestre em Ensino, na área de Ciências Naturais e Tecnológicas do POSENSINO - 

(UERN, UFERSA e IFRN); 

 Sua participação é voluntária; 

 Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários.  

Agradeço sua participação.  

Informações Gerais 

Idade: ______________________ 

Sexo: ______________________ 

Disciplina ou área que leciona:____________________________ 

Nome: _______________________________________________   

E-mail: ______________________________________________ 

 

Experiência com ferramentas computacionais 

1. Quais das tecnologias abaixo você mais utiliza? 

(     ) Computador           (     ) Celular         (      )  Tablet 

 

2. Possui acesso à internet? 

(      ) Sempre     (    ) Ás vezes    (      ) Nunca 

 

3. Qual o seu grau de experiência em computadores? 

(     ) Muito Experiente       (    ) Pouco Experiente   (    ) Nenhuma Experiência 

  

4. Costuma utilizar a internet para obter novos conhecimentos? 

(     ) Sim    (     ) Não 

 

5. Quantas horas diárias em média você passa interagindo em seu computador?  

(         ) 3 horas           (         ) 6 horas          (         ) Mais de 6 horas 
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6. Na sua opinião, uma ferramenta computacional auxiliaria no processo de aprendizagem? 

(       ) Muito        (        ) Pouco        (        ) Nada 

 

7. Quais seus interesses com o uso de aplicativos para aprendizagem? 

(       ) Texto            (       ) Vídeos              (       ) Imagens      (       ) Arquivos 

 

8. Quais seus interesses com o uso de aplicativos computacionais? 

 (       ) Lazer          (       ) Aprendizagem          (       ) Profissional            (       ) Notícias 

 

9. Você já utilizou alguma ferramenta computacional para aprendizagem em Sala de Aula? 

(      ) Sim    (      ) Não 

 

10. Utiliza alguma metodologia que permite aos alunos discutirem previamente o conteúdo a 

ser ministrado na aula? 

(      ) Sim    (      ) Não 

 

11. Existe colaboração entre alunos para facilitar a aprendizagem? 

(      ) Sim    (      ) Não 

 

12. Como você julga a aplicação do método Sala de Aula Invertida (FLIPPED 

CLASSROOM), com o auxílio de uma ferramenta computacional? 

*Obs.: Sala de Aula Invertida: é um método que inverte a lógica de organização da sala de 

aula, onde os alunos estudam os conteúdos básicos antes da aula, e em sala, o professor 

aprofunda o aprendizado com exercícios, estudos de caso e conteúdos complementares, 

esclarecendo dúvidas e estimulando o intercâmbio entre a turma. 

 (     ) Muito útil                 (       ) Inútil                       (       ) Neutro 
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ANEXO II 

 

QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA 

 Escala de respostas: 1 a 2 = discorda da afirmação; 3 = indecisão; 4 a 5 = concorda 

com a afirmação.  

 

 Facilidade de uso percebida: 

 

19- Em sua concepção o módulo é de fácil utilização.     

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

20- Em sua concepção o módulo é de fácil compreensão. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

21- A interação com o módulo é simples. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

22- Acho que utilizar o módulo com facilidade depende do treinamento aplicado. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

23- É fácil saber o que fazer em cada etapa da utilização do módulo. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

24- Utilizar o módulo não requer conhecimentos avançados sobre o MOODLE. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

25- A utilização do módulo fica mais fácil à medida que é usado. 

Discorda Concorda 
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                  1    2    3    4    5 

 

 Utilidade Percebida: 

26- O módulo facilita a aplicação da sala de aula invertida no MOODLE. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

27- Utilizar o módulo simplifica a experiência com a sala de aula invertida no MOODLE. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

28-  A utilização do módulo melhora a produtividade na experiência com a sala de aula 

invertida no MOODLE. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

29-  É mais eficaz aplicar a sala de aula invertida no MOODLE utilizando o módulo. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

 Intenção de Uso: 

30-  Indicaria a utilização da ferramenta para aplicar a sala de aula invertida em outras 

ocasiões. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

31- Utilizaria a ferramenta em outras ocasiões. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 
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 Variáveis Externas: 

32-  Aprender novas metodologias não é um desafio para mim. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

33-  A sala de aula invertida é de simples compreensão para mim. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

34-  O treinamento dado foi simples e didático. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

35-  O treinamento dado me auxiliou no entendimento da utilização da ferramenta. 

Discorda Concorda 

                  1    2    3    4    5 

 

36-  Você já teve alguma experiência com ensino misto (virtual/presencial)? 

(   ) Sim             (   ) Não 

 

 

 

 

 

 


