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“A educação é um processo social, é 

desenvolvimento. Não é a preparação 

para a vida, é a própria vida.” (DEWEY, 

1933) 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Metodologias ativas são métodos de ensino e aprendizagem que visam o 

desenvolvimento da autonomia e a participação dos estudantes de forma integral e 

ativa na construção do conhecimento, inovando a abordagem tradicional. Dentre as 

metodologias ativas, a Sala de Aula Invertida (SAI), do inglês Flipped Classroom, 

propõe acesso aos conteúdos antes da aula, enfatizando o uso das tecnologias para 

aquisição do conhecimento, acarretando em uma aprendizagem ativa durante a aula 

por meio de uma educação personalizada e ajustada sob medida às necessidades 

individuais do estudante. O presente estudo analisou os impactos no processo de 

ensino e aprendizagem da aplicação da SAI associada à metodologia Ensino sob 

Medida (EsM), Just-in-time Teaching, adaptada para a forma remota, em duas 

escolas de Ensino Médio, sob a abordagem do conteúdo de Eletroquímica, durante 

a pandemia de Covid-19. Os aspectos socioeconômicos e socioemocionais dos 

estudantes e as percepções dos docentes envolvidos também foram avaliados. Para 

a aplicação da SAI, foram utilizadas videoaulas autorais disponibilizadas no 

YouTube. Formulários de atividades monitoraram a participação dos estudantes e, 

consoante ao método EsM, auxiliaram na preparação das aulas remotas 

personalizadas, assim como na construção de uma avaliação formativa. A 

participação ativa foi estimulada através de debates e discussões que possibilitaram 

o aprofundamento dos conteúdos. As implicações na aprendizagem foram avaliadas 

pela variação na porcentagem de acertos nos testes conceituais antes (Spré%) e 

após (Spós%) a aplicação da SAI. Os resultados mostraram um Ganho de Hake 

positivo: 0,41 para a Escola-A e 0,29 para a Escola-B, refletindo em ganho de 

aprendizado em relação ao conhecimento inicial dos estudantes. Alguns parâmetros 

contribuíram para justificar essa diferença, como maior nível de escolaridade dos 

pais e melhor condição econômica dos estudantes da Escola-A, além do fato de 

estarem mais familiarizados com o uso de videoaulas. Também, nessa escola, os 

impactos da pandemia foram menos acentuados e seus estudantes apresentaram 

os melhores níveis de desenvolvimento em 3 competências socioemocionais 

(organização, autoconfiança e curiosidade). As percepções dos docentes com 

relação a SAI foram positivas, revelando disposição para inovar em suas aulas, 

apesar da necessidade de uma melhor compressão acerca do tema. De um modo 

geral, a SAI promoveu um ganho conceitual na aprendizagem dos estudantes, 



 

estimulando o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo, oferecendo uma 

mudança no ambiente escolar e de seus participantes, colocando o estudante no 

centro do processo de ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: sala de aula invertida; ganho de Hake; competências 

socioemocionais; ensino remoto; covid-19; ensino de química.  



 

ABSTRACT 

 

Active methodologies are teaching and learning methods that aim at the 

development of autonomy and the participation of students in an integral and active 

way in the construction of knowledge, innovating the traditional approach. Among the 

active methodologies, the Flipped Classroom proposes access to content before 

class, emphasizing the use of technologies for knowledge acquisition, resulting in 

active learning during class through personalized education tailored to the individual 

needs of the student. This study analyzed the impacts on the teaching and learning 

process of applying the Flipped Classroom associated with the methodology Just-in-

time Teaching (JiTT), adapted for remote form, in two high schools, under the 

Electrochemistry content approach, during the Covid-19 pandemic. The socio-

economic and socio-emotional aspects of the students and the perceptions of the 

teachers involved were also rated. For the application of Flipped Classroom, 

copyrighted video classes available on YouTube were used. Activity forms monitored 

student participation and, according to the method JiTT, helped in the preparation of 

personalized remote classes, as well as in the construction of a formative 

assessment. Active participation was encouraged through debates and discussions 

that made it possible to deepen the contentes. The learning implications were 

evaluated by the variation in the percentage of correct answers in the conceptual 

tests before (Spré) and after (Spós%) the application of Flipped Classroom. The 

results showed a positive Hake Gain: 0,41 to School-A and 0,29 to School-B, 

reflecting in learning gain in relation to the students' initial knowledge. Some 

parameters contributed to justify this difference, such as a higher level of education of 

the parents and better condition of students at School-A, in addition to the fact that 

they are more familiar with the use of video classes. Also, in this school, the impacts 

of the pandemic were less accentuated and its students showed the best levels of 

development in 3 socio-emotional competences (organization, self-confidence and 

curiosity). The perceptions of teachers about the Flipped Classroom, were positive, 

revealing a willingness to innovate in their classes, despite the need for better 

compression on the topic. In general, the Flipped Classroom promoted a conceptual 

gain in student learning, stimulating the development of autonomy and protagonism, 

offering a change in the school environment and its participants, putting the student 

at the center of the teaching and learning process. 



 

Keywords: flipped classroom; gain Hake; socio-emotional competences; remote 

teaching; covid-19; chemistry teaching.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é um fenômeno social relacionado ao contexto político, 

econômico, científico e cultural de uma sociedade. É uma demanda constante na 

história da humanidade e se acha vinculada ao projeto de cidadania que se almeja 

construir através do processo educativo. Contudo, o ato de educar não é o mesmo 

em todos os tempos e lugares, sofrendo e exercendo influências no meio em que se 

executa. Assim, as rápidas e crescentes transformações na sociedade atual colocam 

em debate a necessidade de mudança na educação, na formação profissional e nos 

modelos tradicionais de ensino (DIAS; PINTO, 2019; MORAN, 2015). 

No mundo atual, não se aprende como antes, através de um modelo de 

pedagogia fundamentada na divisão entre o pensamento e ação, na fragmentação 

de conteúdos e na memorização. Através do acesso facilitado à informação, 

ampliaram-se os ambientes educativos, modificando as relações com o espaço e o 

tempo numa velocidade nunca antes vivenciada, criando novas percepções de 

mundo, de saberes, de competências e habilidades. É preciso investir em formatos 

didáticos inovadores, que contemplem as competências cognitivas e 

socioemocionais na construção do conhecimento, promovendo proatividade, 

colaboração e visão empreendedora que corresponda às novas exigências sociais 

(MORAN, 2015; SCHAFRANSKI, 2005). 

Tem sido cada vez mais crescente a busca por metodologias que possibilitem 

uma prática pedagógica capaz de ultrapassar os limites do treinamento puramente 

técnico e tradicional. O ensino tradicional, frequentemente, limita o processo de 

aprendizagem à reprodução do conhecimento, no qual o educador assume o papel 

de transmissor, cabendo ao educando memorizar e repetir os conteúdos, sem uma 

visão crítica e reflexiva necessária para uma aprendizagem significativa 

(GEMIGNANI, 2012; SILVA et al., 2014). 

Esse padrão, baseado na transmissão, está deixando de atender às 

necessidades de uma nova geração de estudantes hiperconectados, que nasceram 

inseridos em uma era digital e com acesso a inúmeras informações em tempo real. 

Frente a essa realidade, surgem diversas propostas metodológicas alternativas, nas 

quais, em oposição à aprendizagem passiva, o estudante assume uma postura mais 

participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos e se tornando sujeito 

ativo na construção de seu próprio conhecimento. 
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A necessidade de mudanças, tanto por parte dos professores quanto dos 

estudantes, é ainda maior nas disciplinas relacionadas às Ciências, devido à 

dificuldade em tornar os conceitos fundamentais significativos, mesmo em um nível 

básico da operacionalização destes conceitos. Tais dificuldades costumam ser 

propagadas ao longo da formação do estudante, que não consegue relacionar os 

conceitos apresentados com sua prática cotidiana (OLIVEIRA et. al., 2015).  

Pesquisas mostram que o ensino de Química ainda vem sendo estruturado 

em torno de práticas que conduzem à memorização de fórmulas e definições por 

parte dos estudantes (MARCONDES, 2008; MELLO; SANTOS, 2012; SANTOS et. 

al., 2013). Além da abstração de alguns conceitos químicos, a dificuldade de 

compreensão e aplicação dos princípios de matemática e a diminuta relação entre o 

conteúdo ministrado com o cotidiano dos estudantes vêm sendo citados como 

alguns fatores que tornam o estudo de Química monótono e desmotivador (LIMA-

JUNIOR et. al., 2017). É preciso uma mudança no perfil das aulas de Química, com 

o intuito de formar nos estudantes um critério científico próprio, que os induzirá ao 

uso de seus conhecimentos teóricos para chegar a uma compreensão das 

experiências, ressignificando a aprendizagem. 

No Brasil, a legislação nacional aponta para uma reestruturação da educação 

nos diferentes níveis de escolaridade. A reforma educacional proposta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina em seu Art. 35º no inciso 

III, que o Ensino Médio terá, entre outras finalidades: “o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), documento 

normativo mais recente no país e referência nacional que estabelece 

conhecimentos, competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica, reitera que: 

 
no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e 
cultural, [...] requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o 
desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar 
com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e 
responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos 
para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo 
para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 
aprender com as diferenças e as diversidades (BRASIL, 2018, p. 14). 

 

Nesse cenário, as Metodologias Ativas (MA) despontam como estratégias de 
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ensino centradas na participação ativa dos estudantes, que passam a atuar como 

corresponsáveis por sua própria formação. Com efeito, o educando se torna 

protagonista desse processo, se identificando como um ser em construção e em 

constante aprendizado, capaz de identificar suas próprias competências, 

potencialidades e limitações para, então, ser capaz de aprender a aprender 

(BACICH; MORAN, 2018; LACERDA; SANTOS, 2018). 

As metodologias ativas tornam-se um ponto de partida para alcançar 

processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva e de reelaboração 

de novas práticas. São modelos de aprendizagem que assumem uma prática 

pedagógica ativa, participativa, crítico-reflexiva, ressignificando o papel do professor 

e visando o desenvolvimento do protagonismo e da corresponsabilização dos 

estudantes na construção de seu conhecimento (OLIVEIRA et al., 2018).  

A título de exemplo, seguem algumas abordagens de MA que podem ser 

aplicadas em sala de aula: aprendizagem baseada em problemas; estudo de caso; 

gamificação; mão na massa – hands on; promoção de seminários e discussões; sala 

de aula invertida, instrução por pares, ensino sob medida e storytelling. Elas 

estimulam habilidades como argumentação; comunicação; cultura digital; empatia e 

cooperação; pensamento científico, crítico e criativo; responsabilidade e cidadania; 

trabalho e projeto de vida. 

A legislação nacional sinaliza para o uso de metodologias ativas quando 

incorpora as considerações oriundas do relatório para a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, que determina que a educação 

deve ser estruturada em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser (BRASIL, 2000). A BNCC reconhece os 

benefícios das metodologias ativas por meio da indicação clara de que os 

estudantes devem “saber” e, sobretudo, que devem “saber fazer”, quando propõe: 

 
a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o 
estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar 
sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua 
aprendizagem e na construção de seu projeto de vida (BRASIL, 2018, p.15). 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNs-EM) (BRASIL, 2000) há uma necessidade de se romper com modelos 

tradicionais, para que se alcancem os objetivos propostos pela LDB. O que se 

https://educacao.imaginie.com.br/sala-de-aula-invertida/
https://educacao.imaginie.com.br/sala-de-aula-invertida/
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deseja é que os estudantes desenvolvam competências básicas que lhes permitam 

desenvolver a capacidade de continuar aprendendo. Para tal, deve-se: 

 
tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando 
sempre as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao 
aprendido, estimular o protagonismo do estudante e estimulá-lo a ter 
autonomia intelectual (BRASIL, 2000, p.76). 

 
Além disso, é importante destacar que estamos vivendo um momento ímpar, 

em uma sociedade fortemente marcada pela presença das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs), as quais vêm proporcionando diversas 

mudanças na forma como as pessoas se comunicam, se divertem, trabalham e 

estudam. As TDICs vêm sendo cada vez mais utilizadas na educação e têm alterado 

a dinâmica da escola e da sala de aula, reorganizando os tempos e espaços, as 

relações entre aprendiz e informação, as interações entre estudantes e professores, 

ressaltando um mundo virtual com grandes possibilidades (PAVANELO; LIMA, 2017; 

PESSOA et. al., 2018VALENTE, 2014). 

Tais alterações foram intensificadas ainda mais pela pandemia mundial de 

Covid-19, realidade na qual este trabalho foi realizado, de forma remota e aplicado 

diante de um cenário de distanciamento social. Com a pandemia, 91% das 

atividades presenciais dos estudantes foram interrompidas em todo o mundo. Em 

191 países, ocorreu um fechamento generalizado das instituições de ensino, como 

escolas e universidades, atingindo cerca de 1,57 bilhão de estudantes (UNESCO, 

2020). Dessa forma, os órgãos reguladores nacionais indicaram a continuidade das 

aulas por meio de atividades remotas, com o apoio das TDICs. 

O uso de ferramentas tecnológicas para criar possibilidades de um ensino 

remoto gerou um debate na comunidade educacional sobre a denominação adotada 

para essa nova modalidade de ensino, a qual improvisava soluções rápidas sob 

circunstâncias não ideais, como em uma pandemia. Inicialmente, a forma adaptada 

de ensino presencial para a modalidade remota foi tratada como ensino on-line ou 

Educação a Distância (EaD). Entretanto, ao se comparar planejamento, capacitação 

docente, assessoria técnica e pedagógica, apoio tutorial e implantação, as 

diferenças ficam evidentes, sendo o termo “Ensino Remoto Emergencial” mais 

adequado a essa modalidade de ensino (WATANABE et al., 2020).  

O Ensino Remoto Emergencial ganhou protagonismo nesse momento de 

crise, colocando todas as instituições educacionais frente aos desafios de 
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construção de novas formas de ensino e aprendizagem e remodelando as práticas 

pedagógicas, afetando não só o processo de aprender a aprender, mas também os 

aspectos físicos, emocionais e sociais, diante da crise mundial instalada. Nesse 

cenário, que conjuga a luta contra a Covid-19 com as mudanças na educação, surge 

a oportunidade de aceleração do processo de integração entre tecnologia e 

aprendizagem.  

As iniciativas de ensino remoto podem se tornar um impulso para a 

transformação digital e cultural tão necessária ao ensino, unindo práticas 

pedagógicas inovadoras, como o ensino híbrido e as metodologias ativas, com 

tecnologias educacionais, potencializando as capacidades de aprendizagem do 

estudante e de inovação do professor. 

A BNCC confirma a importância das TDICs quando propõe entre as 

competências gerais da Educação Básica: “compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais” (BRASIL, 2018, p.8). Na mesma direção, os PCNs-EM 

afirmam que: 

 
a denominada revolução informática promove mudanças radicais na área do 
conhecimento, [...] sendo possível afirmar que, nas próximas décadas, a 
educação vá se transformar mais rapidamente do que em muitas outras, em 
função de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, 
estimulada pela incorporação das novas tecnologias (BRASIL, 2000, p.5).  

 

Dentre as metodologias ativas, a Sala de Aula Invertida (SAI), do inglês 

Flipped Classroom, e o Ensino sob Medida (EsM), Just-in-time Teaching, enfatizam o 

uso das TDICs na aquisição do conhecimento, inovando em suas abordagens 

quando propõem que o estudante tenha acesso ao conteúdo antes de frequentar a 

aula, que passa a ser um lugar de aprendizagem ativa e rico em conhecimento.  

O Ensino sob Medida é uma metodologia que consiste em colher um 

feedback do estudante acerca deste estudo prévio para moldar a aula, através da 

realização de atividades antes da aula com o auxílio de recursos tecnológicos. As 

respostas dessas atividades são enviadas para o professor que, após analisa-las, 

planeja a aula contemplando as principais dificuldades identificadas, permitindo a 

elaboração de uma aula personalizada e sob medida para alcançar os resultados de 

aprendizagem esperados (ARAUJO; MAZUR, 2013; BERNARDES et. al., 2019; 

PEDROSO, 2019).  
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Na Sala de Aula Invertida ocorre uma inversão do modelo tradicional visto que 

as tarefas que costumavam ser destinadas à lição de casa passam a ser realizadas 

em aula, aplicando-se o que foi estudado anteriormente por meio do material 

disponibilizado pelo professor. Dessa forma, a relação verticalizada – professor 

transmite as informações e estudantes absorvem − dá lugar à troca de visões, em 

que o docente assume o papel de mediador do ensino, tirando dúvidas, 

aprofundando o tema e estimulando o debate, de forma a proporcionar ao estudante 

um aprendizado mais amplo e completo, com adoção de atividades em grupos, 

discussões e debates pautados no conhecimento adquirido previamente, de modo 

que o tempo em sala de aula possa ser melhor utilizado (BERGMANN; SAMS, 

2019). 

Na SAI, o estudante é estimulado a buscar o conhecimento, destituindo o 

professor do papel de detentor desse conhecimento, na medida em que o leva a 

uma condição mais complexa de mediador em sala de aula. Nessa situação, o 

estudante que tradicionalmente está acostumado a uma condição passiva 

(absorvedor de informações), assume maiores responsabilidades no seu processo 

de metacognição, que trata do automonitoramento do ato de aprender.  

Para além do aspecto cognitivo, é importante ressaltar que a SAI estimula o 

desenvolvimento de competências socioemocionais, como autogestão, autonomia e 

proatividade, ao permitir que o estudante trabalhe em seu próprio ritmo, gerindo o 

seu processo de aprendizagem, além das habilidades de relacionamento como 

empatia e comunicação mais assertiva, ao se envolver em debates, trabalhos e 

discussões coletivas (LACERDA; SANTOS, 2018). 

A SAI tem demonstrado inúmeros casos de sucesso na sua aplicação 

(BERGAMAN; SAMS, 2012; FREITAS, 2018; GLUFKE, 2019; MORAN; MILSON, 

2014; PAVANELO; LIMA, 2017; QUIBÃO et al., 2019; SCHMITZ, 2016; TUNE; 

STUREK; BASILE, 2013), atribuído aos seus aspectos cognitivos e socioemocionais. 

Esse êxito pode ser avaliado através de dados estatísticos de aprovação e 

reprovação das turmas, da melhora qualitativa das aulas e notas dos envolvidos e 

na observação do aprimoramento das relações professor-estudante e estudante-

estudante em concordância com a BNCC, que explicita um compromisso com a 

educação integral, visando o desenvolvimento tanto da dimensão intelectual 

(cognitiva) quanto da afetiva (socioemocional) (BRASIL, 2018).  

A educação integral com a qual a BNCC se compromete, além de 

https://educacao.imaginie.com.br/competencias-socioemocionais-bncc/
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fundamentada pelo relatório da UNESCO, é uma referência à construção intencional 

de processos educativos que considerem os aspectos cognitivos e socioemocionais 

ao indicar que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o 

desenvolvimento de competências definidas como: 

 
“a mobilização de conhecimentos [...], habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” 
(BRASIL, 2018, p.8). 

 

A UNESCO explica essa dicotomia, deixando claro o valor de ambas as 

competências, nos quatro pilares da educação: aprender a fazer e aprender a 

conhecer - relacionadas as competências cognitivas; e aprender a ser e aprender a 

conviver – com as competências socioemocionais. As competências cognitivas 

referem-se a entender ideias e como aplicá-las, envolvendo o aspecto físico, mental, 

as habilidades motoras e a percepção. As competências socioemocionais envolvem 

a capacidade de administrar as próprias emoções, relacionando-se com os outros, 

aprimorando seu autoconhecimento e se desenvolvendo de maneira completa como 

indivíduo no aspecto pessoal, acadêmico e profissional (SILVA, 2018).  

Nos dias atuais, essa discussão se torna ainda mais significativa, visto que, 

em decorrência da pandemia de Covid-19, impactos foram gerados na vida de 

muitas famílias em diferentes dimensões e complexidades. Estudantes por todo o 

país tiveram suas aulas suspensas ou reestruturadas devido às medidas de 

isolamento social e a oferta do ensino neste período ocorreu por meios digitais e em 

ambientes virtuais de aprendizagem, com o objetivo de manter a continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem. Frente a esse novo cenário, surgiram várias 

preocupações, não somente quanto ao prejuízo em relação à aprendizagem dos 

conteúdos curriculares, mas também quanto aos impactos na saúde socioemocional 

dos envolvidos (SILVA; BATISTA; TROTTA, 2020).  

Diante às adversidades dos tempos atuais, a metodologia SAI apresenta 

perspectivas positivas, associando as TDICs ao processo de ensino e 

aprendizagem, considerando o desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

socioemocionais, possibilitando o estímulo à autonomia e ao protagonismo através 

da construção ativa do conhecimento. No entanto, a escolaridade majoritariamente 

predominante nos modelos de SAI é o Ensino Superior, na modalidade graduação, 

em Universidades como Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, e 

https://www.mit.edu/
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vem se tornando tendência em países como Finlândia, Singapura, Holanda e 

Canadá, que demonstram comprovadamente elevado desempenho em educação 

(SCHMITZ e REIS, 2018). 

Vale destacar que alguns estudos relacionados a aplicações do modelo de 

Sala de Aula Invertida na disciplina de Química vêm sendo publicados. Entretanto, a 

maioria destes relatos envolve instituições norte-americanas com investigações 

realizadas no ensino superior (EALY, 2013; MALIK et. al. 2014; REIN; BROOKES, 

2015). No Brasil, as experiências nessa área ainda são incipientes, principalmente 

com relação ao Ensino de Química no Ensino Médio, apesar de relatos com 

resultados positivos. (FREITAS, 2018; LEITE, 2017; LIMA-JUNIOR et al.,2107; 

MARTINS, 2018; PEREIRA; SILVA, 2018), tornando ainda mais relevante a análise 

acerca da aplicação dessa metodologia e de sua repercussão no processo de 

ensino e aprendizagem, em instituições nacionais, principalmente nos conteúdos de 

Química para o Ensino Médio. 

Além disso, a preocupação com o aprendizado crítico e significativo nas 

disciplinas de ciências tem adquirido um caráter cada vez mais científico nas últimas 

décadas, no sentido de se estabelecer métricas objetivas e quantitativas que 

favoreçam o desenvolvimento de modelos e permitam a comparação entre 

diferentes resultados de aprendizagem. Nesse sentido, para avaliar o desempenho 

de aprendizagem de estudantes de forma quantitativa, um parâmetro 

internacionalmente reconhecido, denominado Ganho de Hake tem sido utilizado, 

principalmente nas disciplinas de Física e Biologia em que práticas interativas são 

utilizadas em sala de aula (HAKE, 1997; GALHARDI; AZEVEDO, 2013, QUIBÃO et. 

al., 2019). Apesar de seu restrito uso em disciplinas para além da Física e Biologia, o 

Ganho de Hake pode ajudar na avaliação da eficácia de métodos utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Considerando tudo o que foi pontuado, a execução desse trabalho, seus 

desdobramentos e reflexões, foi consequência da investigação dos resultados 

obtidos na aplicação na Educação Básica, da metodologia ativa Sala de Aula 

Invertida, associada a princípios do Ensino sob Medida, especificamente na 

disciplina de Química no Ensino Médio, utilizando o parâmetro Ganho de Hake na 

quantificação do ganho conceitual dos estudantes. 

A motivação para a realização desse trabalho foi consequência de vários 

fatores, a saber: (1) O número inexpressivo de relatos na literatura contendo a 
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aplicação da SAI no Ensino Médio; (2) Um número ainda mais reduzido quando se 

busca aplicações voltadas a qualquer disciplina da área de Química; (3) O fato da 

SAI se apresentar como um modelo pedagógico aprimorado por professores norte-

americanos de Química do Ensino Médio, pioneiros nessa área: Jonathan Bergmann 

e Aaron Sams; (4) A experiência prévia da autora1; e (5) O pioneirismo na aplicação 

da SAI na forma remota, durante uma pandemia, além da possibilidade de 

vislumbrar resultados sob o ponto de vista da aprendizagem, subsidiado por 

aspectos cognitivos e socioemocionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 A autora leciona no Ensino Médio há 20 anos. Iniciou sua carreira em escolas da rede particular       

de ensino, na cidade de Fortaleza e em outros municípios do Ceará como Caucaia, Eusébio e 
Quixadá, além de Mossoró e Natal, localizadas no Estado do Rio Grande do Norte. Desde 2014 é 
professora efetiva da rede pública de Ensino Médio do Estado do Ceará, onde trabalhou em escolas 
de tempo regular, tempo integral e, atualmente, em escola de ensino profissionalizante. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Metodologias Ativas 

 

As metodologias ativas são modelos de ensino que visam o desenvolvimento 

da autonomia e a participação dos estudantes de forma ativa e integral no seu 

processo de aprendizagem. São estratégias que colocam o foco do processo de 

ensino e aprendizagem no aprendiz, contrastando com a abordagem pedagógica do 

ensino tradicional, centrada na transmissão passiva de informações. O fato de 

serem caracterizadas como ativas está relacionado com a aplicação de práticas 

pedagógicas para envolver os estudantes e engajá-los em atividades práticas, 

debates e discussões contextualizadas, aprendendo a expor sua opinião e a 

respeitar pensamentos diferentes, com a finalidade de fazer com que participem do 

seu processo de aprendizado (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017).  

Dessa forma, o estudante se torna protagonista, realizando as principais 

ações ao mesmo tempo em que reflete sobre elas. Estimulado a participar da aula, é 

retirado de uma posição passiva, puramente receptora de informações, para um 

contexto em que poderá desenvolver novas competências cognitivas, visto que é 

desafiado a realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação, 

além de competências socioemocionais como iniciativa, criatividade, criticidade 

reflexiva, capacidade de autoavaliação, cooperação para se trabalhar em equipe, 

responsabilidade e ética, se tornando, dessa forma, o centro do processo educativo 

(LOVATO et al., 2018).  

Ao planejar e implantar metodologias ou práticas pedagógicas com essas 

características, o professor passa a atuar como orientador, supervisor e facilitador do 

processo de aprendizagem e não apenas como a fonte única de informações e 

conhecimento. Ele torna-se responsável por promover o intercâmbio coletivo entre 

os estudantes, possibilitando o movimento do saber atual para o saber a ser 

alcançado (AJELLO, 2005). Nesse contexto, se torna mediador, visto como parceiro, 

sendo corresponsável com os estudantes, planejando o curso juntos e utilizando 

técnicas que favoreçam a participação ativa. Dessa forma, as metodologias ativas 

consistem na mudança do paradigma do aprendizado e da relação entre estudante e 

professor.  

Por estarem alicerçadas em um princípio teórico significativo, o da autonomia, 



27 

 

as metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino-

aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do 

problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona com a sua história e passa a 

ressignificar suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao contato com as 

informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de 

solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Assim, para o 

estudante se envolver ativamente no processo de aprendizagem, deve ler, escrever, 

perguntar, discutir e estar ocupado em resolver problemas e desenvolver projetos. 

(FREIRE, 2014; ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). 

No contexto da sala de aula, problematizar implica em fazer uma análise 

sobre a realidade como forma de tomar consciência dela. A fragmentação dos 

conteúdos e sua desarticulação com o contexto social, que evidencia uma dicotomia 

entre teoria e prática, pode ser uma das causas de desmotivação, desinteresse e 

apatia dos estudantes. Ao problematizar os conteúdos, o professor pode promover 

um desejo de aprender no estudante. A educação desenvolvida na escola precisa 

ser útil para a vida, de modo que possibilite a articulação do conhecimento 

construído com possibilidades reais de aplicação prática, ou seja, aprender com 

sentido, com significado contextualizado (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; 

FREIRE, 2014).  

Na medida em que são oportunizadas situações de aprendizagem envolvendo 

a problematização da realidade em que esteja inserido, o estudante interage com o 

conteúdo de forma ativa, discutindo e exercitando diferentes habilidades como 

refletir, observar, comparar, e não apenas ouvindo aulas expositivas, muitas vezes 

mais monologadas que dialogadas. Assim, educador e educando aprendem juntos 

numa relação dinâmica, na qual a prática, orientada pela teoria, possibilita a reflexão 

crítica do estudante e o desenvolvimento de sua autonomia como forma de intervir 

sobre a realidade (BERBEL, 2011; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).  

Tradicionalmente, as metodologias ativas têm sido implementadas por meio 

de estratégias como aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por meio de 

jogos, método do caso ou discussão e solução de casos (teaching case), 

aprendizagem em equipe e aprendizagem invertida. Com a possibilidade do uso de 

tecnologia em sala de aula, foram criadas condições para o desenvolvimento de 

metodologias ativas que combinam atividades realizadas online e atividades 

presenciais, conhecidas como blended learning ou ensino híbrido. A diversidade de 
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técnicas pode ser útil, se bem equilibrada e adaptada entre o individual e o coletivo. 

Cada abordagem tem importância, mas não se deve limitar os processos de ensino 

a um único modelo, por atratividade à primeira vista, pois não existe um modelo 

capaz de lidar com todos os tipos e estilos de aprendizagem (BACICH; MORAN, 

2018; PEREIRA; SILVA, 2018; VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017). 

A Tabela 1 compila alguns exemplos de metodologias ativas, sua estratégia 

de aprendizagem, a ação realizada antes e durante sua aplicação, como ocorre o 

feedback entre estudante e professor e onde/quando o seu emprego foi inicialmente 

identificado com êxito. 

 

Tabela 1 – Exemplos de metodologias ativas. 

Metodologia Aprendizagem Antes Durante Feedback Aplicação 

Aprendizagem 

Baseada em 

problema 

Compreensão e 

resolução de um 

problema 

 

Apresentação do 

problema, discussão 

em grupos, solução 

para o problema 

Autoavaliação e 

avaliação em 

grupo 

McMaster 

Canadá 

1960 

Aprendizagem 

baseada em 

projetos 

Compreensão e 

resolução de um 

problema 

Articulação 

interdisciplinar 

dos docentes 

Desenvolvimento e 

execução de projeto 

em grupo, produto 

final 

Aplicação à 

realidade prática 

High School 

New York 

2009 

Ensino sob 

medida 

Conhecimento 

prévio 

Exercício de 

aquecimento 

Discussão em grupo, 

atividades prévias, 

explanações 

baseadas nas 

dificuldades 

apresentadas 

Imediato 
Japão 

1970 

Gamificação 
Conhecimento 

prévio 

Material 

disponibilizado 

pelo professor 

Missões, desafios, 

prêmios 
Imediato 

Indústrias 

de mídias 

digitais 

2010 

Instrução por 

pares 

Questionamento e 

discussão entre 

os pares 

Material 

disponibilizado 

pelo professor 

Resolução de 

questões, discussão 

em grupos, 

explanação se 

necessário 

Imediato 

Harvard 

EUA 

1990 

Sala de 

Aula Invertida 

Conhecimento 

prévio 

Material 

disponibilizado 

pelo professor 

Revisão dos 

conteúdos, 

atividades, discussão 

em grupo 

Imediato 
EUA 

2007 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

As metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem em que os 

aprendizes executam as ações, colocam conhecimentos em prática, pensam e 

conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos 
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nas atividades que realizam, bem como desenvolvem capacidade crítica e reflexão 

sobre suas práticas, fornecem e recebem feedback, aprendem a interagir com 

colegas e professor e exploram atitudes e valores pessoais e sociais (BERBEL, 

2011; MORAN, 2015; PINTO et al., 2013), contribuindo para o desenvolvimento tanto 

da dimensão cognitiva quanto da socioemocional. 

O uso de metodologias ativas como processo de ensino e aprendizagem é 

inovador, pois baseiam-se em novas formas de desenvolver o processo de 

aprendizagem, utilizando experiências reais ou simuladas, objetivando criar 

condições de solucionar, em diferentes contextos, os desafios advindos das 

atividades essenciais da prática social. A sua implementação favorece a motivação 

autônoma quando inclui o fortalecimento da percepção no estudante de ser fator de 

sua própria ação, despertando a curiosidade à medida que se inserem na teorização 

e buscam trazer novos elementos, ainda não considerados nas aulas ou na própria 

perspectiva do docente (BERBEL, 2011; FREIRE, 2014). A Figura 1 apresenta as 

inferências fundamentais da implementação de metodologias ativas. 

 
Figura 1 – Inferências da aplicação de metodologias ativas 

Fonte: Adaptado de A1F6 Cursos, Projetos e Mentoria 

Educacional (2020)2 

 
2 Disponível em:  https://a1f6.com/metodologias-ativas-das-origens-aos-dias-atuais/. Acesso em: 12 
nov. 2021 

https://a1f6.com/metodologias-ativas-das-origens-aos-dias-atuais/
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Ao contrário do método tradicional, que primeiro apresenta a teoria e dela 

parte, o método ativo busca a prática e dela parte para a teoria. Nesse percurso, há 

uma migração do ‘ensinar’ para o ‘aprender’, o desvio do foco do docente para os 

estudantes, que ocupam o centro das ações educativas e passam a ser 

compreendidos como sujeitos históricos, posto que têm suas experiências, saberes 

e opiniões valorizadas como ponto de partida para construção colaborativa do 

conhecimento, assumindo a corresponsabilidade pelo seu aprendizado. Em um 

ensino tradicional, muitas vezes, não há espaço para manifestar-se e posicionar-se 

de forma crítica. Em oposição a isso, nas práticas pedagógicas norteadas pelo 

método ativo, o estudante passa a assumir uma postura mais participativa e a 

exercitar uma atitude crítica e construtiva que fará dele um profissional melhor 

preparado (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

A aprendizagem ativa é uma estratégia de ensino eficaz, independentemente 

do assunto, quando comparada com os métodos de ensino tradicionais. Tal 

perspectiva pode ser observada por meio da Pirâmide de Aprendizagem de William 

Glasser, que organiza os níveis de aprendizagem, conforme a técnica utilizada 

(FIGURA 2).  (LIMA; SANTOS, 2020; TEXEIRA; MOURA; SILVA, 2020).  

 

Figura 2 – Pirâmide da Aprendizagem de William Glasser. 

 
Fonte: ESTEVAM (2021). 

 

Glasser, psiquiatra norte americano conhecido por diversos estudos a respeito 

de saúde mental e comportamento humano, em sua Teoria da Escolha, aplicada a 

educação, afirma que não se deve trabalhar apenas com memorização porque a 
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maioria dos estudantes esquecem os conceitos após a aula. Em vez disso, sugere 

que os estudantes aprendam fazendo. Afirma ainda que nenhum indivíduo é 

totalmente desmotivado, ou seja, todas as pessoas estão dispostas a aprender. 

Entretanto o desejo pelo aprendizado não pode ser imposto, deve ser motivado.  

Conforme Glasser, o professor deve ser um guia para o estudante e não um chefe 

(LIMA; SANTOS, 2020; PEREIRA; SILVA, 2018; TEXEIRA; MOURA; SILVA, 2020). 

Assim, de acordo com a pirâmide de aprendizagem de William Glasser 

(FIGURA 2), com a utilização de métodos ativos, os estudantes assimilam maior 

volume de conteúdo, retêm a informação por mais tempo e aproveitam as aulas com 

mais satisfação e prazer, tornando a aprendizagem mais significativa. Além disso, os 

estudantes que vivenciam esses métodos adquirem mais confiança em suas 

decisões e na aplicação do conhecimento em situações práticas, melhoram o 

relacionamento com os colegas aprendendo a expressarem-se melhor oralmente e 

por escrito, pois adquirem gosto para resolver problemas e vivenciam situações que 

requerem tomadas de decisões por conta própria, além de, reforçar a autonomia no 

pensar e no atuar (ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). 

A aprendizagem ativa ocorre por meio da interação com o assunto estudado, 

ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando, sendo estimulado a 

construir o conhecimento ao invés de recebê-lo passivamente. Aplicar os 

aprendizados em contextos diferentes daqueles em que foram obtidos exigirá mais 

do que simples decoração ou solução mecânica de exercícios. Exigirá o domínio de 

conceitos, flexibilidade de raciocínio e capacidades de análise e abstração. Ao 

realizar tais reflexões, o estudante terá uma maior clareza sobre o conteúdo 

(LOVATO et al., 2018). 

Além disso, o ato de aprender pressupõe um processo reconstrutivo que 

permita o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, que 

desencadeie ressignificações e que contribua para a reconstrução do conhecimento 

e a produção de novos saberes. A aprendizagem é um instrumento necessário e 

significativo para ampliar possibilidades e caminhos, onde o estudante poderá 

exercitar a liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na tomada de 

decisões, haja visto, que o processo ensino-aprendizagem é complexo, apresenta 

um caráter dinâmico e não acontece de forma linear como uma somatória de 

conteúdos acrescidos aos anteriormente estabelecidos (DEMO, 2000). 

A psicologia e a neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é 
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único e diferente para cada ser humano, e que cada um aprende o que é mais 

relevante e que faz sentido para ele, o que gera conexões cognitivas e emocionais. 

Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e 

aprendizagem que valoriza as diferentes formas pelas quais os estudantes podem 

ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor, em seu próprio ritmo, 

tempo e estilo (BACICH; MORAN, 2018). 

Ademais, a vivência dos processos educativos leva ao entendimento de que 

toda e qualquer ação proposta com a intenção de ensinar deve ser pensada na 

perspectiva daqueles que dela participarão e que deveriam apreciá-la. Desse modo, 

o planejamento e a organização de situações de aprendizagem deverão ser focados 

nas atividades dos estudantes, posto que é a aprendizagem destes o objetivo 

principal da ação educativa. Conhecimento e aprendizagem são fundamentais para 

o ser humano exercer seu protagonismo e sua cidadania, com argumentações e 

ética para mudar a realidade e a sua vida, a partir de uma educação transformadora 

e significativa que rompa com o marco conceitual da pedagogia tradicional (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017). 

 

2.1.1 Panorama histórico das Metodologias Ativas 

 

Durante séculos, o foco dos métodos tradicionais de educação era o ensino a 

partir da percepção do professor como uma figura de poder sobre o estudante. O 

processo pedagógico entendia o conhecimento válido como aquele emanado a partir 

do professor e que deveria ser memorizado pelo estudante. O professor deveria 

ensinar tendo como principal característica o uso de aulas expositivas (LOVATO et 

al., 2018). 

A partir do século XVIII, com o surgimento das revoluções liberais na Europa, 

tendo a Revolução Francesa (1789) como a de maior destaque, as escolas 

pedagógicas passaram a verificar com maior afinco as limitações dessa abordagem 

de ensino-aprendizagem. Dentro de um contexto histórico de reconhecimento social, 

o estudante passa a ser visto como um indivíduo que deve assumir um papel de 

destaque na sua aprendizagem (ARIÈS, 2006). 

Baseadas nos ideais do iluminismo do século XVIII, surgem concepções 

revolucionarias de organização social e de educação. Mas sem dúvida, o grande 

movimento educacional ocorreu no século XX e relaciona-se com o pensamento 
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pedagógico da Escola Nova ou Escola Progressista, que defendia um modelo 

educacional que valorizava as qualidades individuais e procurava humanizar e 

transformar socialmente o indivíduo. Esse movimento era focado no estudante 

demandando metodologias ativas e criativas (LOVATO et al., 2018; PALMA FILHO; 

CARDOSO, 2010). 

Vários pensadores influenciaram este movimento de renovação educacional, 

dentre outros se destacaram: Heinrich Pestalozzi e seus princípios da educação 

integral (afetiva e cognitiva), Frederic Skinner, que aplicou a análise do 

comportamento a partir da psicologia no cotidiano escolar e Freidrich Fröebel, 

criador dos jardins-de-infância, defendia que o aprendizado depende dos interesses 

de cada um e se faz por meio da prática. Podemos ainda destacar as ideias de 

aprendizagem pelo condicionamento de Montessori, a aprendizagem por experiência 

de Frenet, as teorias de aprendizagem construtivista de Piaget, Vygotsky e Wallon, a 

aprendizagem significativa de David Ausubel, a crítica ao modelo de educação 

bancária de Paulo Freire e o construtivismo do francês Michael Foucault. Todos 

estes reforçam a concepção de que cada pessoa (criança ou adulto) aprende de 

forma ativa, a partir do contexto em que se encontra, do que lhe é significativo, 

relevante e próximo ao nível de competências que possui (BACHIC; MORAN, 2018; 

FARIAS; MARTIN; CRISTO, 2015). 

Vale ressaltar que o primeiro indício dos métodos ativos se encontra na obra 

publicada em 1762, “Emílio ou sobre a educação” de Jean-Jacques Rosseau, tido 

como o primeiro tratado sobre filosofia e educação do mundo ocidental e no qual a 

experiência assume destaque em detrimento da teoria. Nesta obra, a criança não é 

vista como um adulto em miniatura, mas um ser com curiosidade e prazeres 

específicos, cabendo ao pedagogo preservar suas peculiaridades e tendências, 

começando a pensar no estudante como o centro do processo de aprendizagem 

(DIAS; VOLPATO, 2017; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).  

No entanto, John Dewey é considerado a grande influência no movimento da 

Escola Nova e o fundamentador das metodologias ativas, sobretudo no Brasil, na 

pessoa do educador Anísio Teixeira. Filósofo e pedagogo norte-americano, Dewey 

apresenta uma nova estrutura educacional, com técnicas pedagógicas inovadoras 

que conduziram a modificações significativas no modelo educacional vigente. 

Criticou a cultura da passividade dos educandos, enfatizando o seu 

descontentamento com a memorização de conteúdos, o que caracterizava como um 
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obstáculo à verdadeira educação. Seu pensamento pedagógico concebe a 

educação como um processo de busca ativa de conhecimento por parte do 

estudante, exercendo sua liberdade. (LOVATO et al., 2018). Defendia que a 

educação está intrinsecamente relacionada com a experiência de vida, quando 

afirma que:  

 
o ato de aprender se realiza mais adequadamente quando é transformado 
em uma ocupação espacial e distinta. A aquisição isolada do saber 
intelectual, tentando muitas vezes a impedir o sentido social que só a 
participação em atividade de interesse comum pode dar, deixa de ser 
educativa, contradizendo o seu próprio fim. O que é aprendido, sendo 
aprendido fora do lugar real que tem na vida, perde com isso o seu sentido 
e o seu valor (DEWEY, 1978, p.27). 

  

Para Dewey, a educação, antes de qualquer coisa, é processo e não produto, 

ou seja, o importante é ensinar a pensar. Trata-se do princípio do “aprender a 

aprender” que, esquecido durante algumas décadas, retorna valorizado neste início 

de milênio como um dos quatro pilares da educação (PALMA FILHO; CARDOSO, 

2010). 

Os pilares da educação foram instituídos pela UNESCO, criada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) ao final da Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações. No 

que diz respeito a Educação, a principal diretriz da UNESCO é auxiliar os países 

membros a atingir as metas de Educação para Todos, promovendo o acesso e a 

qualidade da educação em todos os níveis e modalidades. Para isso, desenvolve 

ações que provem acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas 

nacionais de educação, tendo como foco a relevância da educação como valor 

estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países (BRASIL, 2013). 

Uma dessas ações foi a criação da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, presidida por Jacques Delors. A comissão formulou um relatório 

intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”, que apresentou ao mundo, na década 

de 1990, os quatro pilares sobre os quais as nações deveriam enfatizar suas 

aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional 

que deveriam nortear a educação no século XXI (FIGURA 3). Desde então, novas 

abordagens pedagógicas estão sendo discutidas, aperfeiçoadas consolidadas e 

implementadas (DIAS; VOLPATO, 2017). 
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Figura 3 – Os Quatros Pilares da Educação 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Frente a esses novos rumos da pedagogia, surgem as metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem que se consolidam por proporcionar o aprender a aprender, 

centrando-se nos princípios de uma pedagogia crítica, reflexiva e interativa, além do 

aprender fazendo, que se baseia na produção do conhecimento através da ação-

reflexão-ação, reafirmando a premissa de que o processo de ensino e de 

aprendizagem precisa estar vinculado ao contexto prático presente ao longo de toda 

a carreira do estudante (ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). Essa aprendizagem crítica e 

reflexiva, baseada na participação ativa do estudante através de relações inter e 

intrapessoais com professores e pares, contempla o aprender a ser e o aprender a 

conviver, em concordância com o proposto pela UNESCO. 

No momento atual, além da educação básica, essas metodologias têm sido 

amplamente divulgadas e implantadas em universidades do exterior e em 

instituições do Brasil. A sua utilização induz a que os estudantes se interessem mais 

pelas aulas, pois por meio dessa abordagem, sua curiosidade é despertada devido à 

utilização de situações de seu cotidiano, trazendo novas descobertas construídas a 

partir de informações já disponíveis, fomentando uma aprendizagem autônoma e 

participativa, consciente e crítica, voltada para as demandas da sociedade atual 

(LOVATO et al., 2018). 
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2.1.2 Metodologias Ativas e TDIC 

 

A evolução e a confluência das tecnologias digitais com as tecnologias de 

informação e comunicação marcaram toda a segunda metade do século XX, 

sobretudo, a partir do desenvolvimento da internet e sua posterior popularização, na 

década de 1990. Assim, despontam as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação, um conjunto de tecnologias digitais que permite a associação de 

diversos ambientes e pessoas por meio de dispositivos, equipamentos, programas e 

mídias que facilitam a comunicação e otimizam as possibilidades já existentes, como 

um grupo de meios de difusão de informação (mídias) (ANDRADE, 2019). 

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 e socioemocionais que não se adquirem da forma 

convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização e visão 

empreendedora. Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de 

informações pelos professores, faziam sentido quando o acesso à informação era 

difícil. Com a Internet, a informação está à disposição dos sujeitos em velocidades 

cada vez mais rápidas, vinculadas no momento dos fatos por meios cada vez mais 

avançados. Pode-se aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas 

pessoas diferentes (MORAN, 2015). 

Esse avanço tecnológico causa impactos nas relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais, no mundo do trabalho e, por conseguinte, na escola. A 

transmissão de informações não mais caracteriza um processo eficiente de ensino-

aprendizagem. O professor e o livro didático não são mais os meios exclusivos do 

saber em sala de aula. Persiste uma necessidade de reinventar a educação, tendo 

em vista as demandas de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada pelas 

diferenças, pautada no conhecimento inter, multi e transdisciplinar e inserida em um 

cenário de universalização da tecnologia (LOVATO et al., 2018; MORAN, 2015; 

ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). 

A convivência nos espaços de hiperconexão provoca mudanças nos modos 

de interagir, representar o pensamento, expressar emoções, produzir e compartilhar 

informações e conhecimentos, assim como aporta novos elementos à 

aprendizagem, trazendo novas contribuições e desafios aos processos educativos. 

O intenso uso social das mídias e TDICs, sobretudo pela portabilidade dos 
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dispositivos móveis com conexão sem fio à internet, em todo tempo e lugar, para 

acessar recursos, aplicativos e serviços oferecidos pela web, evidencia a 

convergência entre os espaços virtual e físico no cotidiano. Essas mudanças 

convocam participação e colaboração, requerem uma posição crítica em relação à 

tecnologia, à informação e ao conhecimento frente ao advento da cultura digital 

(BACICH; MORAN, 2018; VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017). 

A educação encontra-se pressionada pelas práticas sociais típicas dessa 

cultura digital, caracterizadas pela participação em redes sociais virtuais da web, 

como Facebook, Instagram, Youtuber e Twitter. As redes potencializam a interação 

independente de hierarquias, a convivência com a abundância de informações 

disponíveis em distintas fontes — nem sempre confiáveis —, a produção, o 

compartilhamento e a publicação de novas informações, a manifestação de opiniões 

para apoiar ideias, contradizer e explicitar valores de acordo com a ética que orienta 

as relações do sujeito com os outros e mobiliza pessoas para uma ação comum, em 

busca de atingir objetivos acordados socialmente (VALENTE; ALMEIDA; 

GERALDINI, 2017). 

Para os estudantes de hoje, o papel da escola ou da universidade muda 

completamente diante da facilidade de acesso à informação, da participação em 

redes com pessoas com as quais partilham interesses, práticas, conhecimentos e 

valores, sem limitações espaciais, temporais e institucionais, bem como diante da 

possibilidade de trocar ideias e desenvolver pesquisas colaborativas com 

especialistas de todas as partes do mundo. Para impulsionar o engajamento dos 

estudantes nos processos de ensino e aprendizagem urge integrar as mídias e as 

TDICs no desenvolvimento e na recriação de metodologias de ensino. É preciso 

analisar as contribuições, os riscos e as mudanças advindas da interação com a 

cultura digital, da integração das TDICs, dos recursos, das interfaces e das 

linguagens midiáticas à prática pedagógica, explorar o potencial de integração entre 

espaços profissionais, culturais e educativos para a criação de contextos autênticos 

de aprendizagem midiatizados pelas tecnologias. (BACICH; MORAN, 2018). 

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O 

ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre 

o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, 

mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se hibridiza 

constantemente. Essa mescla entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental 
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para abrir a escola para o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola 

(MORAN, 2015). 

Para isso, é importante considerar as práticas sociais inerentes à cultura 

digital, marcadas pela abertura dos limites espaciais e temporais da sala de aula, 

integrando distintos espaços de produção do saber, contextos e culturas, 

acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de distintas naturezas. Isso não 

significa a destruição da escola e da instituição educativa, mas a abertura de seus 

espaços e tempos em interconexão com as TDICs associadas às metodologias que 

facilitem sua integração com a escola (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017).   

Além disso, deve-se considerar as tecnologias digitais móveis, que 

associadas com as metodologias ativas, são estratégias imprescindíveis para a 

inovação pedagógica atual. Essas tecnologias ampliam as possibilidades de 

pesquisa, autoria, comunicação e compartilhamento em rede, publicação, 

multiplicação de espaços e tempos; monitoram cada etapa do processo, tornam os 

resultados, os avanços e as dificuldades visíveis, tudo isso em tempo real. 

Entretanto, a chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz grandes desafios e 

exige mudanças muito mais profundas que afetam a escola em todas as suas 

dimensões: infraestrutura, formação docente, mobilidade e projeto político-

pedagógico, que deve priorizar uma aprendizagem ativa e libertadora (BACICH; 

MORAN, 2018).  

Esta perspectiva transformadora vai exigir mudanças didáticas também nos 

currículos, pois estes estão sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a vida 

profissional, já que a complexidade dos problemas atuais exige novas competências 

sociais e emocionais, que vão além do conhecimento específico, tais como: a 

colaboração, o conhecimento interdisciplinar, a habilidade para inovação, o trabalho 

em grupo, a educação para o desenvolvimento sustentável, regional e globalizado 

(GEMIGNANI, 2012).  

No entanto, os desafios que as tecnologias trazem não podem ocultar a outra 

face da moeda: é absurdo educar de costas para um mundo conectado. A tecnologia 

em rede e móvel e as competências digitais são componentes fundamentais de uma 

educação plena. Um estudante não conectado e sem domínio digital perde 

importantes chances de se informar, de acessar materiais muito ricos disponíveis, de 

se comunicar, de se tornar visível para os demais, de publicar suas ideias e de 

aumentar sua empregabilidade futura (BACICH; MORAN, 2018). 
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2.1.3 Metodologias ativas e o papel do professor e do estudante 

 

Nos discursos comumente verbalizados por docentes e estudantes, os últimos 

reclamam das aulas rotineiras, enfadonhas e pouco dinâmicas, ao passo que os 

primeiros destacam a frustração pela pouca participação, desinteresse e 

desvalorização por parte dos estudantes em relação às aulas e às estratégias 

criadas para chamar atenção. Percebe-se que a utilização de novos recursos 

tecnológicos durante as aulas não altera esse cenário de insatisfação coletiva, posto 

que, sozinha, a tecnologia não garante aprendizagem, tampouco transpõe velhos 

paradigmas. Inserir as tecnologias digitais, por meio de metodologias ativas, de 

forma integrada ao currículo escolar requer uma reflexão sobre alguns componentes 

fundamentais desse processo e, entre eles, o papel do professor e do estudante em 

uma proposta de condução da atividade didática que privilegia as metodologias 

ativas (BACICH; MORAN, 2018; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Nas metodologias ativas, o papel do professor passa a ser o de orientador e 

de curador. Como orientador ou gestor, o professor ganha relevância no processo de 

aprendizagem, pois o seu papel é ajudar os estudantes a irem além de onde 

conseguiriam ir sozinhos, motivando, questionando, apoiando, inspirando e 

orientando caminhos coletivos e individuais de forma criativa e empreendedora. 

Como curador, escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e ajuda 

os estudantes a encontrarem sentido no mosaico de materiais e atividades à sua 

disposição (BACICH; MORAN, 2018; MORAN, 2015). 

A partir dessa reflexão, é possível inferir que, em oposição às experiências 

pedagógicas conteudistas, as atuais demandas sociais exigem do docente uma 

nova postura e o estabelecimento de uma nova relação com o conhecimento, uma 

vez que cabe a ele, primordialmente, a condução desse processo, podendo 

contribuir tanto para a promoção de autonomia como para a manutenção de 

comportamentos de controle sobre os estudantes. Com efeito, essas exigências 

implicam em novas aprendizagens, no desenvolvimento de novas competências, em 

alteração de concepções, ou seja, na construção de um novo sentido ao fazer 

docente, imbuído das dimensões ética e política (BERBEL, 2011; DIESEL; BALDEZ; 

MARTINS, 2017).  

Entretanto, essa mudança não é simples de ser efetivada, posto que toda 

metodologia de ensino e de aprendizagem parte de uma concepção de como o 
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sujeito aprende. Dessa forma, cada um, no seu percurso formativo, quer como 

estudante, quer como professor ou professora, age em consonância com as 

concepções de educação e de aprendizagem que possui. Portanto, faz-se 

necessário trazê-las à reflexão como possibilidade de ressignificação da prática 

docente. Ao optar pelo uso de metodologias ativas, o professor, deve assumir uma 

postura investigativa de sua própria prática, refletindo sobre ela a fim de reconhecer 

problemas e propor soluções. Um professor reflexivo deve ter um olhar atento para o 

seu estudante. Mais do que isso, precisa deixar o estudante expressar-se e planejar 

sua aula com base no conhecimento tácito expresso pelo aprendiz (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017). 

A tendência contemporânea evidencia uma prática educativa implicada em 

mudança nos conteúdos e no modo de avaliar, ao considerar as finalidades do 

ensino, de acordo com um modelo centrado na formação integral do estudante. O 

educador deverá ser o promotor de uma prática educacional viva, agradável, 

afetuosa, (com precisão científica e conhecimento técnico) mas sempre à cata da 

transformação. Isso exige profissionais melhor remunerados, valorizados e 

preparados. Por isso a formação do professor também deve se pautar pela atividade 

criadora, reflexiva, crítica, compartilhada e de convivência com as diferenças, 

usando as mídias e as tecnologias como linguagem e instrumento da cultura, 

estruturantes do pensamento, do currículo, das metodologias e das relações 

pedagógicas (BACICH; MORAN, 2018; ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). 

Além disso, é preciso adotar uma aprendizagem convidativa, permeada por 

compromissos transparentes, que possibilitem diálogo entre professores e 

estudantes quanto à compreensão dos conceitos presentes na aula. Nesse cenário, 

o estudante passa então a ter papel de protagonista no processo de aprendizagem, 

estimulado a autoaprendizagem e a curiosidade para pesquisar, refletir e analisar 

possíveis situações para tomada de decisão, sendo responsabilizado pelo processo 

em parceira com o professor (BERBEL, 2011; PEREIRA; SILVA, 2018).  

Tornar os estudantes responsáveis pela própria aprendizagem implica que 

eles deverão desempenhar uma série de tarefas como explorar um problema, 

levantar hipóteses; tentar solucionar o problema com o que se sabe; identificar o que 

não se sabe e o que é preciso saber para solucionar o problema; priorizar as 

necessidades de aprendizagem, estabelecer metas e objetivos; aplicar o 

conhecimento para solucionar o problema e avaliar o novo conhecimento, a solução 
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do problema e a eficácia do processo utilizado, refletindo sobre o processo (LOVATO 

et al., 2018).  

O trabalho com metodologias ativas de ensino favorece ainda a interação 

constante entre os estudantes. A aula expositiva, na qual sentam-se em carteiras 

individuais e em que são privados da troca de ideias com os colegas, dá lugar a 

momentos de discussão e debates. Nessa abordagem, o ponto de partida é a prática 

social como elemento de mobilização para a construção do conhecimento. Esse 

movimento de interação constante com os colegas e com o professor, leva o 

estudante a refletir sobre uma determinada situação, a emitir uma opinião acerca da 

situação, a argumentar a favor ou contra, a expressar-se e a entender sua realidade. 

(DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Assim, a educação contemporânea pressupõe um discente capaz de 

autogerenciar ou autogovernar seu processo de formação, participando 

conjuntamente em atividades, resolvendo desafios, realizando projetos e avaliando-

se mutuamente. (LOVATO et al., 2018; ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). Ao professor 

cabe a tarefa de despertar no educando uma atitude crítica diante da realidade em 

que se encontra inserido, preparando-o para “ler o mundo”: a princípio, o seu 

mundo, mas daí em diante, e paulatinamente, todos os mundos possíveis (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Desse processo de interação entre educador e educando, criam-se 

conjuntamente novos métodos e caminhos de ensino-aprendizagem, levando à 

construção do conhecimento pelo próprio estudante, focando a questão da 

subjetividade e a formação de novos cidadãos, onde a quantidade de conteúdo 

apreendida pelo educando se faz menos importante do que os métodos utilizados 

para o ensino (BERBEL; 2011). 

O processo de ensino e aprendizagem avança em direção à superação de 

visões reducionistas que apresentam as metodologias ativas como um conjunto de 

estratégias que os professores utilizam em algumas de suas sequências didáticas 

como uma “receita de bolo”, e que apenas enriquecem as formas de condução das 

aulas. As mudanças podem ser progressivas na direção da personalização, 

colaboração e autonomia ou mais intensas e disruptivas, mas não deve se manter o 

modelo tradicional ou, acreditar que poucos ajustes serão suficientes. A reflexão 

pede uma mudança de postura, os ajustes necessários são profundos, porque são 

do foco: estudante ativo e não passivo, envolvimento profundo e não burocrático, 
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professor orientador e não transmissor (MORAN, 2015). 

Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em 

processos de pesquisa constantes, de questionamento, de criação, de 

experimentação, de reflexão e de compartilhamento crescentes, em áreas de 

conhecimento mais amplas e em níveis cada vez mais profundos. A sala de aula 

pode ser um espaço privilegiado de cocriação, de busca de soluções 

empreendedoras, em todos os níveis, onde estudantes e professores aprendam a 

partir de situações concretas, desafios, jogos, experiências, vivências, problemas, 

projetos, com os recursos que têm em mãos: materiais simples ou sofisticados, 

tecnologias básicas ou avançadas. O importante é estimular a criatividade de cada 

um, a percepção de que todos podem evoluir como pesquisadores, descobridores, 

realizadores; que conseguem assumir riscos, aprender com os colegas, descobrir 

seus potenciais. Assim, o aprender se torna uma aventura permanente, uma atitude 

constante, um progresso crescente (BACICH; MORAN, 2018). 

 

2.2 Sala de Aula Invertida 

 

Sala de Aula Invertida é a tradução usual para se referir a uma série de 

expressões em inglês, tais como inverted classroom; flipped classroom; flipped 

teaching ou flip teaching; reverse teaching; flipping the classroom ou flip the 

classroom. É um modelo que tem suas raízes no ensino híbrido, conhecido como 

blended learning ou b-learning. Esse modelo teve seu conceito desenvolvido a partir 

de experiências e-learning. Genericamente, e-learning abrange “aprendizagem 

baseada na web”, “aprendizagem baseada na internet” e “aprendizagem baseada no 

computador” (SCHIMITZ, 2016). 

Entende-se por ensino híbrido uma combinação de recursos e métodos 

usados de forma presencial e online, com a qual se procura aprimorar o processo de 

aprendizagem com os benefícios dos dois sistemas. Tornou-se uma das maiores 

tendências da educação do século 21, pois integra educação à tecnologia, que já 

permeia tantos aspectos da vida do estudante (SCHIMITZ; REIS, 2018). Existem, 

pelo menos, quatro modelos de aplicação do ensino híbrido na educação básica e 

superior através de formatos distintos, esquematizados na Figura 4. 



43 

 

Figura 4 – Classificação do Ensino Híbrido. 

Fonte: BACICH (2020). 

 

O modelo “À la carte” é comumente utilizado no ensino médio, diante de 

situações em que o discente frequenta algum curso online concomitantemente com 

disciplinas regulares. Esse modelo pode ter componentes presenciais, exatamente 

como ocorre nos cursos Flex, mas se diferenciam nos papeis desempenhados pelos 

docentes tendo em vista que no modelo “À la carte”, o tutor permanece online, 

enquanto que no Flex, o tutor contribui de forma presencial. O modelo “Virtual 

enriquecido” diz respeito aos cursos que oferecem encontros presenciais semanais 

obrigatórios e permitem ao discente complementar a aprendizagem no virtual de 

forma independente e de onde preferirem (PEREIRA; SILVA 2018).  

De acordo com Bacich, Neto e Trevisani (2017), no modelo de Rotação 

situam-se quatro desdobramentos que revezam entre aula presencial e ensino 

online: a rotação por estações, o laboratório rotacional, modelo de rotação individual 

e a sala de aula invertida, todos considerados como inovações educacionais. No 

modelo de rotação por estações, o revezamento é feito de acordo com uma agenda 

de tarefas ou por decisão do professor, em várias estações fixas, em que pelo 

menos uma delas envolva tarefas online. No laboratório rotacional, a rotação ocorre 
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entre a sala de aula e um laboratório de aprendizado para ensino online. No modelo 

de rotação individual, os estudantes cumprem uma agenda individualizada, 

combinada com o professor, dependendo das características de cada estudante e da 

forma como aprende melhor, cumprindo um percurso conforme o que precisa atingir. 

Na sala de aula invertida, a rotação ocorre entre a prática presencial supervisionada 

pelo professor na escola e a aplicação do conteúdo e lições online fora da escola. 

Cabe ressaltar que não existe uma hierarquia entre os modelos mencionados e, sim 

possibilidades de aplicabilidade, inclusive de forma combinada, ou seja, adoção de 

mais de um modelo nas aulas. 

O foco central do presente estudo é o modelo rotacional da Sala de Aula 

Invertida, considerado como uma inovação híbrida em relação à sala de aula 

tradicional por focar no estudante. O principal objetivo dessa abordagem é que o 

estudante tenha acesso prévio ao conteúdo (impresso ou digital), para que então 

possa discutir com o professor e os demais colegas em aula. Ao invés de assistir 

uma aula expositiva sobre determinado assunto para então trabalhar em atividades 

de casa, o estudante lê, acessa vídeos e consulta materiais antes da aula para, 

durante a aula, envolver-se em estratégias de aprendizagem ativa, como debates e 

estudos de caso, enriquecendo o aprendizado a partir de diversos pontos de vista. 

Dentre as metodologias ativas, a SAI pode ser entendida como um método de 

ensino que enfatiza o uso das TDICs para o aprimoramento do aprendizado, de 

modo que o professor possa utilizar o tempo de aula em atividades interativas, 

dando lugar a uma aprendizagem ativa e causando uma disruptura com a pedagogia 

tradicional, pois a inversão da sala de aula estabelece um referencial que oferece 

aos estudantes uma educação personalizada e ajustada sob medida às suas 

necessidades individuais (BERGMANN; SAMS, 2019; NETO; LIMA, 2017; PESSOA 

et al., 2018; TALBERT, 2019). 

O conceito básico de inversão na aplicação da SAI indica que o que se fazia 

em casa, agora é feito em aula, e o que era feito em aula agora é feito em casa, 

através da concentração em ambiente virtual do que é informação básica e deixando 

para a sala de aula as atividades mais complexas, supervisionadas pelo professor. 

Porém não é só isso que a metodologia envolve: é preciso preparar os estudantes 

para fazerem anotações e registrarem dúvidas para que, em aula, os professores 

possam trabalhar controvérsias e equívocos. (BERGMANN, 2018; BERGMANN; 

SAMNS, 2019; LAGE; PLATT; TREGLIA, 2000; MORAN, 2015; TALBERT, 2019).  
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Segundo conteúdo elaborado pela Flipped Learning Network3 (2014), a 

inversão pode ser reconhecida ainda como uma abordagem pedagógica, na qual a 

aula expositiva passa da dimensão da aprendizagem grupal para a aprendizagem 

individual, de modo a transformar o espaço em sala de aula em um ambiente de 

aprendizagem dinâmico e interativo, permitindo ao professor, como mediador, guiar 

a aplicação dos conceitos.  

Para Bergmann e Sams (2019), a inversão tem mais a ver com a mentalidade 

de deslocar a atenção do professor para o estudante e sua aprendizagem, sendo o 

foco no estudante a característica comum em todas as formas de inversão. Trata-se 

de uma abordagem na qual o estudante é responsabilizado pelo estudo teórico, e a 

aula presencial serve como aplicação prática dos conceitos estudados previamente.  

Foi Jean Piaget quem primeiro chamou a atenção para a importância do 

conhecimento prévio. Para entender como a criança passa de um conhecimento 

mais simples a outro mais complexo, Piaget observou exaustivamente como ela 

comparava, classificava, ordenava e relacionava diferentes objetos. Dependendo da 

qualidade das interações de cada sujeito com o meio, as estruturas mentais - 

condições prévias para o aprendizado - vão se tornando mais complexas até o fim 

da vida. Em cada fase do desenvolvimento, elas determinam os limites do que os 

indivíduos podem compreender (FERNADES, 2011; TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 

2019). 

Porém, David Ausubel foi possivelmente um dos primeiros a usar a expressão 

conhecimento prévio, hoje bem conceituada entre os professores. De acordo com 

Ausubel, o que o estudante já sabe (ideia-âncora) é a ponte para a construção de 

um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais 

existentes ou da elaboração de outras novas. Quando o aprendiz reflete sobre um 

conteúdo novo, ganha significado e torna mais complexo o conhecimento prévio. Ao 

enfatizarem aspectos distintos do conhecimento prévio, as visões de Piaget e 

Ausubel se complementam, pois para aprender são necessárias estruturas mentais 

que assimilem novos saberes e conteúdos prévios que ajudem na sua compreensão 

(FERNADES, 2011). 

 
3 Flipped Learning Network (FLN) é uma comunidade online sem fins lucrativos para educadores que 
utilizam ou estão interessados em aprender mais sobre a SAI e as práticas de aprendizagem 
invertidas. Iniciado em 2012 por pioneiros amplamente reconhecidos, incluindo Jon Bergmann, Aaron 
Sams, April Gudenrath, Kristin Daniels, Brian Bennett e outros, o FLN se concentra mais diretamente 
em ser o centro online onde educadores em todo o mundo podem compartilhar e acessar recursos, 
dicas, ferramentas e muito mais. 

https://novaescola.org.br/conteudo/1709/jean-piaget-o-biologo-que-colocou-a-aprendizagem-no-microscopio
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De acordo com Bacich e Moran (2018), a aprendizagem mais profunda requer 

espaços de prática frequentes (aprender fazendo) e de ambientes ricos em 

oportunidades. Por isso, são importantes o estímulo multissensorial e a valorização 

dos conhecimentos prévios dos estudantes para “ancorar” os novos conhecimentos. 

Ademais, a aprendizagem significativa se estrutura, complexamente em um 

movimento de continuidade/ruptura. O processo de continuidade é aquele no qual o 

estudante é capaz de relacionar o conteúdo apreendido aos conhecimentos prévios, 

ou seja, o conteúdo novo deve apoiar-se em estruturas cognitivas já existentes, 

organizadas como subsunções.  

É importante salientar a diferença entre obter informação e obter 

conhecimento: a primeira trata-se apenas de entrar em contato com determinado 

assunto, enquanto a segunda refere-se ao domínio teórico ou prático da informação. 

Dentro do ambiente escolar essa dicotomia se dá nos termos ensino e aprendizado: 

ensino está ligado a receber informação através de um transmissor, já aprendizado 

está relacionado a transformação interna que a significação desse ensino trás. 

Nessa perspectiva, o professor tem um papel muito mais importante como agente do 

aprendizado do que como agente do ensino, uma vez que o estudante possui 

inúmeros meios de obter informação, porém a significação da informação necessita 

de uma mediação pedagógica e o professor como expert da epistemologia do 

conteúdo, através de sua escolha metodológica, fará a ponte entre ensino e 

aprendizado (FREITAS, 2015). 

Nesse contexto, embora seja um método que tem atraído cada vez mais 

adeptos, a SAI requer, por parte do professor e dos estudantes, uma nova dinâmica 

no processo de aprendizagem. Nesse modelo, transfere-se toda a prioridade de 

aprendizagem para o estudante. É dele a responsabilidade pela construção do 

conhecimento. O professor passa a ser compreendido como um apoio para os 

processos de ensino, através da formulação de conceitos e temas abordados em 

uma lógica de colaboração-ação-construção-interação proporcionando uma maior 

proximidade entre professor e estudante e, consequentemente, uma nova dinâmica 

de sala de aula (PEREIRA; SILVA, 2018; PESSOA et al., 2018). 

Essa reestruturação do tempo em sala de aula e o replanejamento das 

atividades mudam os papéis do professor e do estudante: o educador passa a ser 

um guia/tutor para fornecer sugestões de especialista, deixando de ser o “sábio no 

palco” para ser um orientador; já o estudante assume maior responsabilidade sobre 
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o seu próprio aprendizado, pois precisa se preparar para as aulas estudando sobre 

os conteúdos disponibilizados previamente. Assim, para a melhor fixação das 

informações e conceitos apresentados na disciplina, é necessário que o estudante 

reserve um tempo para estudar o conteúdo antes da aula (BACICH; NETO; 

TREVISANI, 2017; BERGMANN; SAMS, 2019; SCHIMITZ; REIS, 2018).  

Bergmann e Sams (2019) afirmam que quando se trata de Sala de Aula 

Invertida, cabe ao professor a prática de tornar os estudantes protagonistas de seu 

aprendizado, os responsabilizando pela aquisição do conhecimento prévio através 

de conscientização por meio de conversas que incentivem essa prática, além de 

bonificação através de notas. Sobre as funções do professor e do estudante durante 

a aula, os autores, que utilizam vídeos na inversão, afirmam ainda que: 

 
Nitidamente, a aula gira em torno dos estudantes, não do professor. Os 
estudantes precisam assumir o compromisso de assistir aos vídeos e fazer 
perguntas adequadas. O professor está presente unicamente para prover 
feedback especializado. [...] Os estudantes devem recorrer ao professor 
sempre que precisarem de ajuda na compreensão dos conceitos 
(Bergmann; Sams, 2019, p.14). 

 

No entanto, tal modelo, ao interferir nas funções do estudante e do professor, 

interfere diretamente na prática docente, bem como no processo de aprendizagem, 

o que implica na necessidade de adaptação contínua por parte dos estudantes e dos 

próprios professores para a efetiva utilização dele no contexto escolar. Os 

professores devem ser preparados para lidar com esta estratégia, e com outras que 

permitam que o docente não se reduza a reprodutor de informações, mas assuma 

seu espaço como um mobilizador da construção de conhecimentos de seus 

estudantes (PESSOA et al., 2018). 

A Flipped Learning Network (2014) orienta que, para atingir tais propósitos de 

aprendizagem através da SAI, os docentes apropriem-se e pratiquem os “Quatro 

Pilares da Aprendizagem Invertida”, traduzidos pela sigla FLIP, que consiste em: 

a) Ambiente flexível (Flexible environment) - fornecer espaços flexíveis que 

facilitem a sequência de aprendizagem e avaliação de cada estudante. 

Uma das principais desvantagens do ensino tradicional é que as 

atividades pedagógicas são ministradas considerando o coletivo, em 

detrimento do individual. Com isso, as aulas tendem a ser mais 

expositivas e têm o intuito de cumprir o conteúdo programático que será 

cobrado em uma avaliação meramente classificatória. Com a SAI, essa 
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visão massificada se altera, já que os conteúdos passam a ser entregues 

por meio de recursos variados e o ensino passa a ter maior flexibilidade. 

Isso acontece porque os estudantes levarão para os momentos de 

discussão suas impressões, dúvidas e experiências, o que altera 

completamente o dinamismo da sala de aula. Além disso, os estudantes 

têm condição de estudar de acordo com seu ritmo de produtividade; 

b) Cultura de aprendizagem (Learning culture) - o estudante é motivado a 

pesquisar constantemente através do estudo prévio, e a debater os 

conhecimentos adquiridos em aula, consolidando os conceitos e gerando 

uma cultura onde o aprendiz se compromete com os objetivos de 

aprendizagem, e se envolvem ativamente na construção do conhecimento 

em vez de apenas se esforçar para cumprir as obrigações acadêmicas;  

c) Conteúdo intencional (Intentional content) - os educadores norteiam os 

principais conteúdos e ferramentas que deverão ser acessados pelos 

estudantes, cabendo ao professor definir quais conteúdos necessitam 

ensinar e quais materiais compete ao estudante acessar por conta 

própria;  

d) Educador profissional (Professional educator) - a função pedagógica 

amplia-se na medida em que o profissional é constantemente desafiado a 

compreender as habilidades e limitações dos estudantes para conseguir 

um ensino de alto nível, o que requer do profissional uma postura 

diferente do ambiente tradicional de aprendizagem, pois são mais 

demandados, conectados, tolerantes, aceitam críticas e realizam 

feedback constantemente.  

Desse modo, pode-se afirmar que a Sala de Aula Invertida é uma estratégia 

que visa mudar os paradigmas do ensino tradicional, alterando sua lógica de 

organização convencional. Ao analisar os dois métodos, observa-se que os modelos 

tradicionais de ensino, em especial na educação básica, ocorrem principalmente 

através da explanação dos conteúdos, enquanto que na SAI, o estudante se 

apropria do conteúdo em casa e nos momentos de sala de aula, realiza trabalhos 

pertinentes ao preparo feito em casa, cabendo ao professor sanar as dúvidas 

(PEREIRA; SILVA, 2018).  

Além disso, no modelo tradicional, ainda utilizado na maioria das escolas, o 

objetivo do ensino é a quantidade de conteúdo repassada para o estudante durante 
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a aula. Ao estudante, cabe estudar de forma passiva e solitária, em casa, todo o 

conteúdo recebido no ambiente escolar sem a necessária orientação ou supervisão. 

(PESSOA et al., 2018). A Figura 5 evidencia as diferenças entre a Metodologia SAI e 

as metodologias tradicionais. 

 

Figura 5 – Diferenças entre o método tradicional e a Sala de Aula Invertida. 

Fonte: Ei! Ensino Inovativo (2015). 

 

Valente (2014) afirma que a sala de aula invertida é uma abordagem 

pedagógica com resultados educacionais bastante promissores pois ao recorrer a 

essa estratégia, o professor dispõe de mais tempo em aula para interagir com os 

estudantes e assim propor atividades mais elevadas de trabalho cognitivo tais como 

aplicar, analisar, avaliar e criar, o que pode ser melhor interpretado utilizando-se a 

Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom. Essa teoria, popularizada como 

Taxonomia de Bloom, é uma estrutura de organização hierárquica que apresenta 

objetivos educacionais representados em seis níveis, partindo das habilidades de 

pensamento de ordem inferior (LOTS - Low Order Thinking Skills), nos níveis mais 

baixos, seguindo na direção do desenvolvimento das habilidades de pensamento de 
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ordem superior (HOTS - Higher Order Thinking Skills) (SCHMITZ, 2016). Seu 

propósito é auxiliar na planificação e controle dos objetivos de aprendizagem.  

As seis categorias do domínio cognitivo da pirâmide hierárquica da Taxonomia 

de Bloom são facilmente integradas no modelo de inversão da sala de aula, de 

forma a promover a progressão dos diversos domínios cognitivos em três momentos: 

antes, durante e após a aula (SCHMITZ, 2016). A Figura 6 ilustra as atividades a 

serem propostas nos momentos citados durante a aplicação do modelo tradicional 

versus o modelo da SAI, de acordo com os objetivos hierárquicos da Taxonomia de 

Bloom. 

 

Figura 6 - Pirâmide hierárquica da Taxonomia de Bloom. 

 
Fonte: Adaptado de Schmitz (2016). 

 

Na sala de aula tradicional, as camadas inferiores e mais simples da 

taxonomia de Bloom (recordar e compreender) são executadas em sala de aula, e 

os estudantes, em casa, devem continuar sua escalada rumo ao topo da taxonomia, 

para os objetivos mais difíceis (aplicar, analisar, avaliar e criar). Na sala de aula 

invertida, as camadas inferiores da Taxonomia de Bloom são realizadas por cada 

estudante, fora da sala de aula, quando adquirem conhecimentos factuais e tomam 

contato com a informação básica, para que todos possam participar de processos 

cognitivos mais complexos durante as aulas com a presença de seus colegas e do 

professor (BERGMANN, 2018). 

Assim ocorre a grande mudança: quando os estudantes são desafiados em 
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aula e motivados de diversas formas a aplicar seus conhecimentos, o processo de 

aprendizagem se torna mais dinâmico e atrativo. Conforme Neto e Lima (2017), 

dessa forma, os estudantes têm a oportunidade de solucionar suas dúvidas com a 

ajuda de seus pares e do professor, o que promove um ambiente colaborativo de 

aprendizagem. 

Essa estratégia também permite que as lacunas na compreensão do 

conteúdo se tornem mais evidentes, tanto por parte dos professores como dos 

estudantes, devido à constante interação e orientação na aplicação do 

conhecimento. Outro benefício, talvez um dos mais importantes dessa metodologia, 

é a possibilidade de promover debates mais avançados em sala, uma vez que o 

conteúdo foi previamente estudado, proporcionando um nível de discussão mais 

elevado e um conhecimento mais abrangente a todos os envolvidos (BERGMANN; 

SAMS, 2019). 

Vale ainda salientar que a metodologia SAI se apropria de ferramentas virtuais 

de instrução e interação para a disseminação do conteúdo didático previamente as 

aulas, tendo como objetivo, aumentar, dentro de sala de aula, o tempo de interação 

entre professor e estudante através de atividades que envolvam a cooperação e 

colaboração da sala. As tecnologias digitais são recursos indispensáveis para 

promover esta interação ampliada entre professor e estudante. As TDICs 

mobilizadas em modelos pedagógicos como o da SAI ganham sentido, pois são 

responsáveis por abreviar a distância e permitir acesso a um montante 

extraordinário de informações. Nesse modelo, o tempo para a interação com o 

conteúdo seria variável, e fixo, seria o tempo para a sua compreensão que se daria 

em sala de aula com a mediação do professor (PESSOA et al., 2018).  

Neste contexto, o modelo SAI possibilita, através do uso da tecnologia digital, 

o aprimoramento do aprendizado, favorecendo uma formação mais adequada, 

participativa e mais significativa para os estudantes na sociedade atual. Muito tem-

se discutido sobre a utilização dos ambientes virtuais de interação e aprendizado 

dentro do cotidiano escolar. O aproveitamento de plataformas educacionais ou de 

redes sociais, que já fazem parte do cotidiano extra-escolar do estudante, para a 

transmissão do conteúdo curricular, oferece ao educando a oportunidade de 

aprender através de uma ferramenta com a qual ele já se sente confortável 

(FREITAS, 2015). 

Na SAI, o professor precisa seguir comunicando-se face a face com os 
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estudantes, mas também digitalmente, equilibrando a interação com todos e com 

cada um. É preciso “dar menos aulas expositivas” e colocar o conteúdo fundamental 

na WEB, elaborar roteiros de aula em que os estudantes acessem antes os 

materiais básicos e realizem atividades mais ricas em sala de aula com a supervisão 

dos professores. Misturando vídeos e materiais nos ambientes virtuais com 

atividades de aprofundamento nos espaços físicos (salas), o conceito de sala de 

aula é ampliado e a lógica tradicional de que o professor ensine antes na aula e o 

estudante tente aplicar depois em casa o que aprendeu em aula, é invertida para 

que, primeiro, o estudante caminhe por conta própria (vídeos, leituras, atividades), 

desenvolvendo sua autonomia, e depois em sala de aula aprimore os 

conhecimentos que ainda precisa no contato com colegas e com a orientação do 

professor (MORAN, 2015; VALENTE, 2014). 

Diante da demanda atual pela busca do desenvolvimento das competências 

cognitivas associadas às socioemocionais, atreladas ao uso das tecnologias em 

educação, a SAI surge como um modelo que pode oferecer melhorias na 

aprendizagem, além de proporcionar uma maior autonomia e fomentar o 

protagonismo, integrando as TDICs nas atividades curriculares e colocando os 

estudantes no centro do processo de ensino e aprendizagem.  

 

2.2.1 Panorama histórico da Sala de Aula Invertida 

 

Segundo Talbert (2019), casos individuais de aprendizagem invertida podem 

datar de centenas de anos atrás, quando professores, individualmente, organizavam 

suas aulas de forma interativa e dinâmica, orientando os estudantes enquanto estes 

aplicavam os conceitos e se engajavam criativamente no assunto. No entanto, ao 

investigar o tempo e o lugar em que se originou como um conceito intencional e 

organizado, procuram-se exemplos em que a intenção seja maior do que a prática 

individual, quando a aprendizagem invertida começou a ser aplicada com um 

propósito, com a intenção de torná-la um programa de pedagogia. 

Isto posto, datam da década de 1990 os primeiros estudos relacionados com 

a aprendizagem invertida, realizados por Eric Mazur, professor de física na 

Universidade de Harvard. Durante anos, sua aula seguia o modelo tradicional de 

ensino, focado em aulas expositivas complementadas por demonstrações. Apesar 

de suas aulas serem bem recebidas pelos estudantes tanto em termos de avaliação 
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da disciplina como em desempenho nas provas, uma série de artigos de 

pesquisadores em ensino de física o fez se questionar sobre quanto seu ensino era 

realmente efetivo (SCHMITZ, 2016; TALBERT, 2019).  

Os artigos sugeriam que embora os estudantes pudessem ter boa 

compreensão nas aulas tradicionais de física introdutória, suas crenças pessoais de 

senso comum acerca de física permaneciam essencialmente imutáveis pela 

instrução formal. Aplicando o Force Concept Inventory (FCI), um instrumento simples 

que avalia a compreensão conceitual em física básica, Mazur descobriu que, apesar 

de seus estudantes de Havard serem aptos em problemas de física que envolviam 

memorização e cálculo, sua compreensão conceitual permanecia baseada no senso 

comum, mesmo após todo um semestre de instrução direta qualificada. Sobre isso, 

Mazur relata: 

 

O primeiro alerta (de que alguma coisa estava errada) surgiu quando dei o 
teste FCI para a minha turma e um estudante perguntou: “Professor, como 
devo responder a essas perguntas? De acordo com o que você nos ensinou 
ou da forma como eu penso sobre essas coisas? (MAZUR, 1997, p.4) 

 

Em reposta, o educador acadêmico examinou sua forma de ensinar com base 

em evidências e fez mudanças para auxiliar os estudantes a aprenderem melhor o 

assunto de sua disciplina. Seus estudos resultaram em sistema de instrução 

denominado Peer Instruction.  Em 1997, publicou o livro Peer Instruction: a User’s 

Manual, que fala sobre como a informação da sala de aula pode ser substituída por 

leitura antes da aula. Em 1998, Mazur já utilizava multimídia na forma de animações 

e vídeos para ajudar os estudantes de física a aprenderem melhor (FREITAS, 2018; 

SCHMITZ, 2016; TALBERT, 2019). 

Enquanto isso, também na década de 1990, Gregor Novak, professor de 

física da Universidade de Indiana, em conjunto com outros pesquisadores, propunha 

o Just-in-Time Teaching (JiTT), método que consiste em ajustar a aula às 

necessidades dos estudantes, diagnosticadas por meio de respostas a uma 

atividade sobre determinado conteúdo antes das aulas, baseado em conhecimento 

adquirido previamente através de leitura, por exemplo (NOVAK et al., 1999; 

SCHMITZ, 2016). Esse método será melhor abordado em tópico subsequente. 

Em 2000, o termo Flipped Classroom aparece pela primeira vez por meio do 

trabalho de J. Wesley Baker, apresentado na 11th International Conference on 
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College Teaching and Learning, na Flórida, em um artigo denominado: “The 

classroom flip: Using web course management tools to become the guide by the 

side”. O trabalho de Baker introduziu o conceito de "Sala de Aula Invertida” usando 

ferramentas de gerenciamento de aprendizagem baseadas na web (FREITAS, 

2018).  

Baker, professor doutor da Universidade de Cedarville, em Miami, no 

departamento de mídia e comunicação aplicada, disponibilizou de maneira on-line 

suas notas de aulas através de apresentações em “Power Point”, tendo o objetivo de 

reduzir o tempo gasto com palestra em sala, para priorizar a compreensão e o 

aprofundamento dos conceitos. Visando uma nova estruturação do curso, passou a 

gastar o tempo em classe com tarefas orientadas, onde os estudantes formavam 

pequenos grupos e interagiam colaborativamente para a resolução dos problemas 

propostos. Como efeito dessa nova abordagem seus estudantes recebiam mais 

atenção durante as aulas e sentiam que tinham mais controle em seu processo de 

aprendizagem. (FREITAS, 2015).  

Ainda nesse mesmo ano, Maureen J. Lage, Glenn J. Platt e Michael Treglia, 

professores de economia na Universidade de Miami, publicaram no The Journal of 

Economic Education, um importante trabalho que destaca os resultados positivos na 

utilização do método chamado de “Inverted Classroom”, em uma disciplina de 

Microeconomia, em comparação ao mesmo conteúdo ministrado na forma 

tradicional. Nele, os autores descrevem a implementação da Inverted Classroom, 

como uma estratégia de ensino que envolve uma ampla variedade de 

aprendizagem, um método de inclusão dos diferentes tipos de pensar e aprender em 

sala de aula, assim como proporciona um tempo maior para o professor conhecer o 

estilo de aprendizado de cada estudante. Para isso eles disponibilizaram três formas 

distintas de se obter contato prévio com a matéria em casa: através da leitura do 

livro adotado, assistir uma aula tradicional através de um website ou fazer o 

download de uma apresentação de Power Point que poderia ou não ter elementos 

de narração. Respeitando as preferências de aprendizagem dos estudantes e 

desenvolvendo atividades colaborativas em sala, notou-se um aumento na 

independência frente as atividades propostas, nas interações interpessoais 

professor-estudantes e nas habilidades de comunicação e socialização (FREITAS, 

2015; PESSOA et al., 2018; SCHMITZ; REIS, 2016). 

Em seu artigo denominado “Inverting the classroom: A gateway to creating an 
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inclusive learning environment”, Lage, Platt e Teglia acrescentam ainda que, as 

novas tecnologias de aprendizagem tornam possível que eventos como palestras, 

que tradicionalmente ocorrem dentro da sala de aula, ocorram fora da aula e 

eventos que possivelmente ocorrem fora da aula passem a ocorrer dentro da sala de 

aula sob a orientação do professor. Os autores complementam que uso de 

tecnologias de aprendizagem, em particular multimídia, proporcionam novas 

oportunidades de aprendizagem que não são possíveis com outros meios de 

comunicação (PESSOA et al., 2018; SCHMITZ, 2016).  

Em 2004, Salman Khan, engenheiro e matemático americano, começou a 

orientar diariamente os estudos de seus primos com dificuldades em matemática, 

por cerca de 30 minutos a uma hora, usando o telefone e o Yahoo Doodle como um 

bloco de notas compartilhado. Em 2006, incentivado por um amigo, resolveu colocar 

os vídeos com suas aulas no Youtube para que seus primos pudessem consultar 

quando precisassem, uma vez que ele se encontrava em Boston e seus primos em 

Nova Orleans. Khan observou que por meio dos vídeos, seus primos poderiam 

revisar as aulas mais de uma vez e acompanhar exatamente o ponto em que 

estavam tendo problemas e que poderiam ainda rever tópicos de sessões anteriores 

sem se sentir envergonhados, como também avançar para um tópico mais avançado 

sem se sentirem vigiados ou julgados (FREITAS, 2018).  

Em pouco tempo, pessoas de todo o mundo estavam assistindo seus vídeos 

e promovendo um feedback, em grande parte, positivo, o que o motivou a fazer 

ainda mais vídeos. Assim nasceu a Khan Academy, uma organização não 

governamental sem fim lucrativos, fundada em 2010 por Khan, que disponibiliza uma 

biblioteca de mais de quatro mil vídeos na web, em diversas áreas do conhecimento, 

como: Matemática, Ciências Biológicas, Física, Química e Ciências Humanas, 

traduzidos em vários idiomas, incluindo o Português. A Khan Academy propõe não 

somente vídeos que possam ser vistos antes das aulas, mas todo um 

acompanhamento de tarefas que podem ser realizadas fora da escola e monitoradas 

por meio das tecnologias. (FREITAS, 2018; PAVANELO; LIMA, 2017). 

A popularidade da Khan Academy fez com que a ideia da Sala de Aula 

Invertida ganhasse divulgação e credibilidade nos círculos internacionais de 

educação, porém, o conceito não foi desenvolvido nem aprimorado por Khan, mas 
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por dois professores de química: Jonathan Bergmann e Aaron Sams4. Em 2006, 

Bergmann e Sams enfrentavam problemas ao lecionarem em uma escola de Ensino 

Médio. Um grande número de estudantes faltava as suas aulas por causa de 

esportes e de outras atividades que praticavam. Por se tratar de uma escola em 

ambiente relativamente rural, as outras escolas não ficavam tão perto. Os 

estudantes passavam muito tempo nos ônibus, locomovendo-se entre eventos em 

lugares diferentes. Nessas condições, além da dificuldade em acompanhar as 

disciplinas, os estudantes mal assistiam a muitas das aulas (BERGMANN; SAMS, 

2019; SCHMITZ, 2016). 

Ao folhear uma revista de tecnologia, Sams encontrou um artigo sobre 

software de captura de tela, screencast5, que gravava as aulas em Power Point com 

áudio associado e então salvava em arquivo de vídeo eletrônico. Assim, em 2007, 

Bergman e Sams começaram a gravar suas aulas ao vivo, e após transforma-las em 

vídeo, eram distribuídas online e em diferentes meios aos estudantes que 

precisavam faltar às aulas. Após constatarem que os demais também usavam o 

material como reforço de estudo, concluíram que, se os estudantes assistissem aos 

vídeos como dever de casa, teriam mais tempo em aula para ajudá-los na 

compreensão de conceitos. Dessa forma, transformaram em projeto as aulas 

produzidas em vídeo, remodelando e propondo alterações no processo de ensino, o 

que ficou conhecido como Flipped Classroom (BERGMANN; SAMS, 2019; 

SCHMITZ, 2016; TALBERT, 2019). Sobre o êxito das videoaulas disponibilizadas 

online e seu impacto na comunidade educacional de química, explicitam:  

 

Os alunos ausentes adoravam as aulas gravadas e conseguiam aprender o 
que tinham perdido. Outros, que compareciam às aulas e ouviam as lições 
ao vivo, também começaram a assistir aos vídeos. Alguns os assistiam ao 
estudarem para os exames. [...] Como nossos vídeos eram facilmente 
acessados, alunos e professores de todo o mundo passaram a nos 
agradecer por eles. Estudantes como os nossos, que tinham dificuldade em 
química, descobriram os vídeos e passaram a usá-los para estudar. 
Participamos de vários fóruns on-line de professores de ciências e neles 
começamos a compartilhar os links de acesso às aulas gravadas 
(Bergmann; Sams, 2019, p.3.) 

 
4 Aaron Sams e Jonathan Bergmann são professores na Woodland Park High School, no Colorado, 

EUA. São autores do livro “Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day”, 
traduzido no Brasil como “Sala de Aula Invertida, uma Metodologia Ativa de Aprendizagem”, 
considerado o primeiro livro sobre Flipped Learning. 
 
5 Screencast consiste em uma gravação de tudo o que acontece na tela do computador, também 
conhecida como captura de tela de vídeo e de uma narração em áudio simultaneamente. 
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De acordo com os autores, educadores de toda parte dos Estados Unidos 

passaram a se interessar pelos seus vídeos, professores de química passaram a 

usá-los como plano de aula para seus professores substitutos e alguns professores 

novatos também recorriam aos seus vídeos para reforçar os próprios conhecimentos 

de química, a fim de trabalhá-los, com mais segurança. A partir daí, se consolidou a 

Sala de Aula Invertida. Durante o ano letivo de 2007/2008, Bergman e Sams 

passaram a pré-gravar todas as aulas de química. Os estudantes passaram a 

assistir seus vídeos como tarefa de casa e fazer anotações sobre o que aprendiam, 

enquanto em sala de aula, Bergman e Sams trabalhavam experimentos e resolução 

de problemas, dispondo de mais tempo, tanto para as atividades de laboratório, 

quanto para a resolução de problemas. Desde então, foram convidados a falar em 

conferências e a treinar educadores em escolas e faculdades dos EUA, Canadá e 

Europa (BERGMAN;SAMS, 2019; FREITAS, 2018). A Figura 7 apresenta um 

cronograma dos principias eventos do panorama histórico da origem da Sala de Aula 

Invertida. 

 

Figura 7 – Cronograma histórico da origem da SAI. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Apesar da proposta da Sala de Aula Invertida idealizada por Bergman e Sams 

se centrar mais nos vídeos como material expositivo para que o educando tenha um 

conhecimento introdutório do conceito estudado e possa, por meio da pausa ou 

avanço, ter controle do seu próprio ritmo de aprendizagem, os estudantes também 

podem se utilizar de ferramentas e recursos online a qualquer momento que eles 

precisarem, para expandir ou melhorar sua compreensão (FREITAS, 2018).  

Bergman e Sams (2019) esclarecem ainda que não foram os primeiros a usar 

vídeo screencast como recurso didático, mas foram pioneiros e proponentes dessa 

prática. Os autores afirmam que sem o referido recurso, não teria sido possível 

inverter a sala de aula. Ressaltam, porém, que vários professores aplicam conceitos 

de inversão sem usar vídeos. 

Percebe-se que a Sala de Aula Invertida é uma estratégia de ensino de amplo 

emprego em diversas realidades educacionais e entende-se que sua utilização pode 

ser ampliada a outros espaços onde ainda não se faz presente. No entanto, é 

preciso compreender um pouco mais sobre esta metodologia de ensino como uma 

possibilidade efetiva para o ensino, inclusive de Química (PESSOA et al., 2018). 

Diante disso, faz-se necessário o estudo dos métodos e ações de uma aplicação 

que culmine em melhores índices de aprendizagem e que aprimore os 

relacionamentos entre estudantes e professores. 

 

2.2.2 Como aplicar a Sala de Aula Invertida 

 

No ensino tradicional, a sala de aula é utilizada para a transmissão de 

informação do professor para o estudante, que, após a aula, deve estudar o material 

abordado e realizar alguma atividade de avaliação para mostrar a assimilação de 

determinado conteúdo. Na Sala de Aula Invertida, o aprendiz estuda o conteúdo 

previamente, por meio de vídeos ou recursos interativos, tais como jogos ou outros 

recursos didáticos. Desse modo, a aula torna-se o lugar de aprendizagem ativa, 

onde há perguntas, discussões e atividades práticas. Trata-se, portanto, de uma 

técnica educacional que, de um modo geral, consiste em duas partes: atividades de 

aprendizagem interativas em grupo na sala de aula e orientação individual, 

geralmente baseada em computador, fora da sala de aula. Tal definição destaca uma 

característica marcante dessa abordagem: não usar o tempo em sala para ministrar 

aulas expositivas (BACICH; MORAN, 2018; PAVANELO; LIMA, 2017; PESSOA et al., 
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2018). 

Neste método de ensino, se desloca o espaço da exposição para a casa do 

estudante, ou outro ambiente de sua preferência, onde ele tem a tranquilidade para 

assistir à exposição no seu ritmo e rever a aula quantas vezes quiser, enquanto o 

professor sai da função de expositor e se torna o orientador, propondo tarefas e 

auxiliando em sua execução, utilizando o ambiente escolar para tirar dúvidas, 

aprofundar os temas e estimular discussões. Dessa forma, a função docente ganha 

em importância, pois se o professor se limitar a informar sua turma, sua função fica 

reduzida e incompleta (PESSOA et al., 2018). 

A aplicação da metodologia SAI pode se tornar um desafio, uma vez que não 

existem modelos definidos para tal. No entanto, a efetiva utilização desse método 

deve possuir várias das seguintes características: as discussões são levadas pelos 

estudantes para a sala de aula; essas discussões geralmente atingem ordens 

superiores de pensamento crítico; o trabalho colaborativo ocorre entre os estudantes 

em função da ocorrência de várias discussões simultâneas, desafiando uns aos 

outros durante a aula devido ao conhecimento prévio adquirido; líderes e tutores 

surgem espontaneamente em função das atividades colaborativas; os estudantes 

têm a posse do material, fazem perguntas exploratórias e tem a liberdade de ir além 

do currículo básico da disciplina, estão ativamente engajados na resolução de 

problemas, acarretando em uma construção de conhecimento que vai além do 

âmbito tradicional do curso e por fim, transformam-se de ouvintes passivos em 

agentes ativos no processo de ensino e aprendizagem (NETO; LIMA, 2017). 

Da mesma forma, Bergmann e Sams (2019) afirmam que não existe um único 

modelo de Sala de Aula Invertida, mas consideram que existem características 

fundamentais da abordagem, que são: a) o acesso com antecedência ao conteúdo; 

b) a competência do educador em entender os estudantes; c) o aprendizado de 

ordem superior no tempo de sala de aula. Além disso, de acordo com Schmitz 

(2016), uma implementação bem-sucedida dessa abordagem deve considerar um 

efetivo aprendizado que facilite o pensamento crítico e aumente o envolvimento do 

estudante, tanto dentro quanto fora da sala de aula. 

De acordo com o relatório Flipped Classroom Field Guide6 (2014), as regras 

 
6 O Flipped Classroom Field Guide é uma compilação de práticas e recursos centrados na inversão 

da sala de aula e nas iniciativas de aprendizagem da comunidade de parceiros do Coursera, uma 
empresa de tecnologia educacional norte-americana fundada pelos professores de Ciências da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
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básicas para inverter a sala de aula, são: 1) as atividades em sala devem envolver 

uma quantidade significativa de questionamento, resolução de problemas e de 

outras atividades de aprendizagem ativa, incentivando o estudante a recuperar, 

aplicar e ampliar o conhecimento prévio; 2) Os estudantes precisam receber 

feedback imediatamente após a realização das atividades presenciais; 3) Os 

estudante devem ser incentivados a participar das atividades online e das 

presenciais, sendo todas computadas na avaliação formal; 4) tanto o material a ser 

utilizado online quanto os ambientes em sala de aula devem ser bem estruturados e 

bem planejados. 

Para a aplicação da SAI, é fundamental que o docente prepare um material e 

o disponibilize aos estudantes por meio de alguma plataforma on-line (vídeos, 

áudios, games, textos e afins) ou física (textos impressos) antes da aula. A 

abordagem também demanda que o estudante estude o conteúdo antes da aula, o 

que deve ser feito mediante a sua disponibilidade de tempo, para que possa 

acompanhar as discussões e obter um melhor aproveitamento das informações. 

Assim, considerando que o discente administra a sua agenda de estudos, é possível 

conferir a ele mais autonomia e ajudá-lo a desenvolver um maior senso de 

responsabilidade sobre seu próprio processo de aprendizagem.  

Nas considerações de como implantar a abordagem da SAI, Valente (2014) 

aponta a produção de material para o estudante trabalhar online e o planejamento 

das atividades presenciais como fundamentais, ressaltando que a ideia não é 

substituir uma aula presencial maçante por vídeos ainda mais cansativos. O 

professor precisa considerar que as tecnologias digitais oferecem outros recursos, 

como animações, simulações, ou mesmo o uso de laboratórios virtuais. Quanto a 

verificação da eficiência do estudo online, o autor afirma que todas as soluções de 

Sala de Aula Invertida sugerem a realização de testes virtuais.  

O autor considera ainda que o fato de o estudante ter contato com o material 

antes da sala de aula apresenta diversos pontos positivos. Primeiro, pode trabalhar 

com esse material no seu ritmo e tentar desenvolver o máximo de compreensão 

possível. Segundo, o estudante é incentivado a se preparar para a aula, realizando 

tarefas ou a autoavaliação que, em geral, fazem parte das atividades online. Com 

isso, pode entender o que precisa ser melhor assimilado, captar as dúvidas que 

 
Computação, Andrew Ng e Daphne Koller, da Universidade de Stanford, em parceria com mais 29 
Universidades em todo o mundo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Ng&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daphne_Koller
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Stanford
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podem ser esclarecidas em sala de aula e planejar como aproveitar o momento 

presencial com os colegas e com o professor. Terceiro, o resultado da autoavaliação 

é uma indicação do nível de preparo do estudante. Ela sinaliza os temas que 

apresentaram maior dificuldade e que devem ser trabalhados em sala de aula. 

Nesse sentido, o professor pode personalizar as atividades da sala de aula de 

acordo com as necessidades dos estudantes. O próprio estudante, de acordo com 

as deficiências observadas, pode identificar áreas nas quais ele precisa de ajuda. 

Essas dificuldades podem ser um ponto de partida para as atividades a serem 

selecionadas. Quarto, se o estudante se preparou antes do encontro presencial, o 

tempo da aula pode ser dedicado ao aprofundamento da compreensão sobre o 

conhecimento adquirido, tendo a chance de recuperá-lo, aplicá-lo e com isso, 

construir novos conhecimentos. 

Outra vantagem da utilização de materiais de acesso prévio é que ficam 

disponíveis aos estudantes para que possam revê-los sempre que necessário, 

proporcionando revisões e aperfeiçoamentos nos estudos. Vale ressaltar que este 

modelo não poder ser visto apenas como uma simples substituição do professor por 

vídeos e outros matérias disponibilizados, o que pode promover o isolamento dos 

estudantes, passando estes a gastar horas e horas na frente do computador. Na 

verdade, esta é apenas uma das várias etapas do processo de aprendizagem da 

SAI (BERGMANN; SAMS, 2019; PESSOA et al., 2018). 

Entre as tecnologias referidas pelos professores na produção de materiais de 

acesso prévio, a videoaula é predominante pelo fato de o estudante poder assisti-los 

quantas vezes for necessário e dedicar mais atenção aos conteúdos que 

apresentam maior dificuldade, podendo pausar, retroceder ou avançar sempre que 

preciso. Porém duram menos de dez minutos e ficam mais interessantes quando 

agregam outras tecnologias para assumirem um formato multimídia, tais como 

sumários de navegação rápida, que permitem decidir quais pontos se quer reforçar 

ou ignorar; questionários interativos, que possibilitam ao professor desafiar o 

estudante e apontar os pontos mais importantes do assunto e referências, na forma 

de hipertexto (hiperlinks), para fontes complementares. Um material navegável, com 

bastante interessarão e uso de recursos tecnológicos, como animação, simulação, 

laboratório virtual, pode aprofundar ainda mais os conhecimentos (SCHMITZ, 2016; 

VALENTE, 2014). 

Outros recursos utilizados são os fóruns colaborativos, questionários de 
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autoavaliação e avaliação entre pares, sendo que a maioria dessas ferramentas 

estão presentes em plataformas de ensino. Independentemente da tecnologia 

utilizada, o sucesso da inversão da sala de aula reside em como essas tecnologias 

são utilizadas e combinadas. Para tanto, devem ser levadas em consideração 

questões como: criatividade do professor, disponibilidade de tempo do professor 

para produzir o material, usar novidades, mas de forma gradativa, dando preferência 

para as tecnologias que melhor domine e minimização do tempo de acesso do 

estudante (SCHMITZ; REIS, 2016). 

Ainda sobre o acesso prévio aos matérias de estudo, Bergmann e Sams 

(2019) ressaltam que os estudantes não conseguem fazer perguntas imediatas, 

diferentemente de quando acompanham uma aula ao vivo. Por isso, é importante 

prepará-los para fazer apontamentos de pontos-chave, tomar nota de suas dúvidas 

e trazer para aula questionamentos que ajudem o professor a resolver equívocos de 

compreensão do conteúdo. Essas perguntas também servirão para o professor 

avaliar a eficácia do material utilizado, pois perguntas semelhantes podem indicar 

que determinado tópico não está claro, devendo ser refeito ou corrigido.  

Quanto as atividades presenciais, devem estar em sintonia com os objetivos a 

serem atingidos e podem ter caráter prático, mas o fundamental é que o estudante 

receba feedback para corrigir concepções equivocadas ou ainda mal elaboradas. O 

trabalho do professor em sala de aula passa a ser mais de cunho assistencial, no 

formato de mediação daquilo que o estudante já se apropriou via estudos online. 

Recomenda-se que se utilize o tempo de aula em práticas de projetos, resoluções 

de problemas ou promoção de discussões acerca do conteúdo, adaptando-se às 

necessidades dos estudantes (PEREIRA; SILVA, 2018; VALENTE, 2014).  

Com relação ao tempo de aula, Bergmann e Sams (2019) explicam que cada 

professor deve aprimorar as atividades de acordo com sua realidade e contexto, e 

que ao utilizar a Sala de Invertida: 

 
o grande ganho é o do aumento do tempo de aula, que todos os 
professores devem avaliar e explorar da melhor maneira possível. Como o 
processo de instrução direta em si foi transferido para fora da sala de aula, 
nossos alunos podem se dedicar em sala de aula a atividades mais úteis e 
envolventes durante o tempo liberado. Conforme observamos entre 
professores que adotaram o modelo de sala de aula invertida, o tempo de 
aula adicional é usado de várias maneiras, dependendo do assunto, da 
localidade e do estilo didático (BERGMANN; SAMS, 2019, p. 43).  

 

Portanto, cabe ao professor reconhecer de que forma e o momento certo de 
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intervir, de estimular uma reflexão, ou de provocar um olhar sobre uma outra 

perspectiva. Essa intervenção será determinante do clima de acolhimento essencial 

em processos coletivos de construção de conhecimentos. Nesse modelo o tempo 

precisa ser reestruturado em todos os momentos de aprendizagem (BERGMANN; 

SAMS, 2019; DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).  

Bergmann e Sams (2019) enfatizam ainda que as atividades significativas 

propostas durante o tempo face a face são as mais importantes. Na aplicação 

praticada pelos autores, os primeiros minutos de aula são dedicados a responder 

dúvidas e a esclarecer equívocos de compreensão sobre o conteúdo entregue 

previamente, antes dos conceitos serem praticados e aplicados incorretamente. O 

tempo restante é usado para atividades práticas mais extensas e/ou resolução de 

problemas dirigidos. O processo, deve também ser permeado por avaliações para 

verificar se o estudante acessou aos materiais indicados, se é capaz de aplicar 

conceitos e se desenvolveu as competências esperadas. 

É primordial que haja engajamento dos estudantes durante a aula. Para tal, 

deve haver mudanças nas atividades, sejam exercícios de fixação, intercaladas com 

outras atividades individuais ou colaborativas, debates, trabalhos em laboratórios, 

etc. Essa variedade permite que o estudante renove a sua atenção a cada mudança 

e, também, pratique o uso de novos conceitos estudados. Além disso, após as aulas, 

os estudantes podem receber outros tipos de questões para responder 

eletronicamente, em forma de desafios, relacionados ao conteúdo trabalhado em 

aula e que instiguem questionamentos com base em um contexto diverso 

(SCHMITZ; REIS, 2016). 

Entende-se, pelas definições e comentários apresentados, que o tipo de 

material ou atividades que o estudante realiza on-line e na sala de aula variam de 

acordo com a proposta sendo implantada, criando diferentes possibilidades para 

essa abordagem pedagógica. A interação dentro e fora de sala deve ser muito bem 

elaborada e implementada, evitando o pensamento de que o conteúdo já foi 

passado ao estudante e o encontro presencial é apenas um adendo. O material 

online e a interação em classe devem ser complementares. É indispensável a 

definição e o planejamento dos objetivos e um roteiro detalhado do que será 

desenvolvido e quais serão as atividades mais propícias para serem aplicadas na 

classe. 

Desse modo, a Sala de Aula Invertida pode aprimorar a interação entre os 
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estudantes e o professor, promover um ambiente de aprendizagem onde os 

estudantes passam a ser responsáveis pelo seu próprio aprendizado, promover a 

aprendizagem construtivista, quando os estudantes são impulsionados a interagir 

uns com os outros e são incentivados a terem as suas próprias experiências, além 

de oferecer uma maneira de o conteúdo ficar permanentemente disponibilizado ao 

estudante, de modo que possa acessá-lo quantas vezes quiser (BERGMANN, 

2018). 

Diante do exposto, pode-se considerar que a aplicação da Sala de Aula 

Invertida possui três momentos essenciais: um planejamento pré-aula, quando o 

material de estudo prévio é disponibilizado pelo professor e acessado pelos 

estudantes; a utilização do tempo em sala de aula com atividades de aprendizagem 

ativa e um pós-aula, visto que o material fica disponível para uso dos estudantes de 

acordo com sua conveniência (FIGURA 8). 

 

Figura 8 – Funcionamento da Sala de Aula Invertida. 

Fonte: Adaptado de geekie.com.br (2016)7. 

 

Segundo Schmitz (2016), existem ações que podem colaborar com a inversão 

da sala de aula, dentre elas: deve-se escolher temas que consomem muito tempo de 

exposição em aula e para os quais se deseja mais tempo para interagir, praticar e 

aprofundar conceitos; explicar aos estudantes o modelo de inversão da sala de aula; 

 
7 Disponível em: https://www.geekie.com.br/. Acesso em: 18 mai. 2020. 

https://www.colegioprigule.g12.br/metodologias-ativas/
https://www.geekie.com.br/
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manter o foco ao preparar materiais, evitando o desperdício de tempo dos 

estudantes; valorizar o esforço de acesso aos materiais e a participação em sala de 

aula, atribuindo pontuação para as tarefas extraclasse; com o tempo adicional em 

aula, realizar experimentos, explorar temas da vida real ou, ainda, incentivar o 

estudante a criar o próprio conteúdo. 

Caso a videoaula seja opção escolhida para a inversão, pode-se produzir os 

próprios vídeos ou usar vídeos disponíveis. É interessante a participação de outros 

professores nos vídeos, pois um diálogo é mais atrativo que um monólogo.  O uso 

de roteiros, slides (PowerPoint, Prezzi, Keynote, SlideShare), animação (imagem em 

movimento) e narração (texto falado) tornam o vídeo mais interativo e estimulante. 

Falar com entusiasmo, mudar as inflexões de voz e acrescentar humor deixam os 

vídeos mais vibrantes. Os vídeos devem ser breves. Bergmann e Sams (2019) 

adotam o lema: um tópico é igual a um vídeo (BERGMANN; SAMS, 2019; SCHMITZ, 

2016). 

Ao buscar resposta à questão sobre quais aspectos-chave da abordagem 

contribuem para a sua eficácia e um melhor aprendizado, nota-se dois pontos 

principais que, juntos, podem constituir o êxito em sua aplicação: (i) o engajamento 

de estudantes e professores; e (ii) o modelo conceitual usado para desenhar uma 

sala de aula invertida. A transferência de conteúdo e o engajamento dos estudantes 

são aspectos mais importantes do que os recursos usados para inverter a sala de 

aula, que dividem as tecnologias usadas em “atividades assíncronas pré-classe” 

(podcasts, vodcasts, screencasts, anotações e captura de vídeos e, como recursos 

adicionais, sistemas de tutoria automatizada, guias de estudo e vídeos interativos de 

repositórios online) e “atividades síncronas face a face” (smartphones, tablets e 

questionários eletrônicos do tipo quiz - individuais ou pareados) (SCHMITZ, 2016). 

Outra consideração importante é que as instituições interessadas em 

implantar a abordagem devem iniciar com um grupo pequeno de professores, pelas 

seguintes razões: (i) não deve ser uma imposição; (ii) iniciativas pontuais são 

passíveis de serem implantadas sem reestruturação educacional; (iii) o envolvimento 

de um grande número de professores e a implantação de ações inovadoras na 

instituição como um todo demanda infraestrutura e apoio aos docentes 

(SCHMITZ,2016; VALENTE, 2014). 

Vale ressaltar que atualmente, como a maioria das metodologias de ensino 

utilizadas ainda se vinculam intimamente com o aprendizado por meio de aulas 
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expositivas, é possível que os estudantes tenham que passar por uma adaptação 

até se sentirem confortáveis com a Sala de Aula Invertida, já que essa metodologia 

exige uma mudança de comportamento tanto dentro quanto fora da sala de aula, 

com mais protagonismo e autonomia. Nesse aspecto, a atuação do professor é 

extremamente importante e dentre as diversas ações, é preciso orientar os 

estudantes sobre a metodologia em si, além da importância do estudo prévio e da 

interação em classe. Conforme Bacich e Moran (2018), como toda mudança gera 

resistência, a aplicação da SAI requer paciência, cuidado e acima de tudo, cautela, 

usufruindo de várias ferramentas tecnológicas disponíveis no âmbito educacional, de 

modo a cativar e inspirar os estudantes. 

Aprendemos com os demais e aprendemos sozinhos. Num mundo de tantas 

informações, oportunidades e caminhos, a qualidade da docência se manifesta na 

combinação do trabalho em grupo com a personalização, no incentivo à colaboração 

entre todos e, ao mesmo tempo, à que cada um possa personalizar seu percurso. A 

comunicação através da colaboração se complementa com a comunicação um a 

um, através do diálogo do professor com cada estudante e seu projeto, com a 

orientação e acompanhamento do seu ritmo. Na época atual, pode-se oferecer 

sequências didáticas mais personalizadas, monitorando-as, avaliando-as em tempo 

real, com o apoio de plataformas adaptativas, o que não era possível na educação 

mais massiva ou convencional. Com isso o professor conversa, orienta os 

estudantes de uma forma mais direta, no momento em que precisam e da forma 

mais conveniente (MORAN, 2015). 

Esse momento é de construção de trilhas que façam sentido para cada um, 

que motivem a aprendizagem, que ampliem os horizontes e gerem autonomia. Cada 

estudante, de forma mais direta ou indireta, procura respostas para suas 

inquietações mais profundas e pode relacioná-las com seu projeto de vida e sua 

visão de futuro, principalmente ao contar com mentores competentes e confiáveis. É 

preciso ir ao encontro das necessidades e interesses dos estudantes e ajudá-los a 

desenvolver todo o seu potencial, motivá-los, engajá-los em projetos significativos, 

na construção de conhecimentos mais profundos e no desenvolvimento de 

competências mais amplas, através de novas práticas de ensino e do uso 

direcionado da tecnologia. A aprendizagem é mais significativa quando motivamos 

os estudantes intimamente, quando eles acham sentido nas atividades propostas, 

quando se engajam em projetos para os quais trazem contribuições, quando há 
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diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Para isso, é fundamental 

conhecê-los ampliando as relações entre professores e estudantes, aproximar-se do 

universo deles, de como eles enxergam o mundo, do que eles valorizam, partindo de 

onde eles estão para ajudá-los a ampliar sua percepção e a enxergar outros pontos 

de vista. Dessa forma, se sentirão capacitados a aceitar desafios criativos e cada 

vez mais empreendedores (BACICH; MORAN, 2018). 

O processo de ensino e aprendizagem ocorre de forma mais favorável no 

contexto de relacionamentos saudáveis entre estudantes e professores. Os 

estudantes precisam ver os professores como mentores e guias, e não como um 

especialistas que pairam nas alturas. Os professores precisam ver os estudantes 

não como crianças desamparadas, que precisam ser educadas com tudo mastigado, 

mas, sim, como pessoas singulares, que exigem educação personalizada. A Sala de 

Aula Invertida cria condições para se aprender mais conteúdo, com mais 

profundidade, em um ambiente interativo, de relacionamentos fecundos, ajudando 

os estudantes a alcançarem o sucesso (BERGMANN; SAMS, 2019). 

 

2.2.3 Teorias educacionais relacionadas à Sala de Aula Invertida 

 

As teorias Construtivista e Sócio interacionista estão intimamente associadas 

às práticas que compõem a Sala de Aula Invertida. Essas teorias surgem em 

oposição ao inatismo, que considerava que o ser humano nasce de uma maneira 

determinada e nunca mudará, e ao behaviorismo, segundo o qual se aprende 

através de mecanismos de estímulos, respostas, reforço positivo (recompensas) e 

reforço negativo (punição) (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Piaget, considerado o precursor das ideias construtivistas, estudou as etapas 

do desenvolvimento cognitivo. Segundo ele, é importante compreender como a 

criança assimila conceitos e constrói conhecimento. Em função disso, descreveu a 

evolução do conhecimento desde o nascimento até a adolescência, procurando 

entender os mecanismos mentais que o indivíduo usa para perceber o mundo. Na 

proposta de Piaget, o que distingue o ser humano dos outros animais é a sua 

capacidade de ter um pensamento simbólico e abstrato. Seus estudos o levaram à 

Epistemologia Genética, que estuda os mecanismos para aumento de 

conhecimento. Em sua concepção, o desenvolvimento intelectual do indivíduo está 

diretamente ligado a fases biológicas e também ao ambiente em que está inserido 
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(FREITAS, 2015; TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). 

Piaget propõe que o desenvolvimento cognitivo, base da aprendizagem, se dá 

por assimilação e acomodação, além de adaptação, na qual o indivíduo faz 

esquemas, unindo conhecimentos anteriores ao objeto novo. O estudante assimila a 

nova informação, unindo esse novo conhecimento com os anteriores já 

esquematizados e acomoda essa nova informação evoluindo seus esquemas 

cognitivos até que um novo desafio seja lançado desestruturando o esquema para 

que o ciclo de aprendizagem seja reiniciado (FREITAS, 2015; TAILLE; OLIVEIRA; 

DANTAS, 2019). 

Por acreditar na individualidade da aprendizagem, Piaget afirma que o 

aprendizado nada mais é que um processo de maturação contínuo, onde o que já foi 

aprendido busca equilíbrio com o que se está vivenciando no momento. Assim, o 

aprendizado atual será determinado de acordo com as experiências vividas por cada 

indivíduo, que passa a ter papel ativo na construção do seu conhecimento. Cabe ao 

professor, nesta perspectiva, desequilibrar os esquemas mentais do estudante, 

oferecendo desafio compatível àquilo que conhece. Para isso, torna-se necessário 

um mecanismo contínuo de sondagem dos conhecimentos prévios para perceber 

necessidades de intervenção (FREITAS, 2015; TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). 

Vygotsky surge como precursor da ideias sócio interacionista. Contemporâneo 

de Piaget, porém, com a atenção voltada para a influência social no aprendizado, 

Vygotsky prioriza um desenvolvimento intelectual ancorado em diversas relações, 

pois acredita que, os processos mentais superiores do indivíduo têm origem em 

processos sociais. Para acontecer a aprendizagem, se faz necessário conhecer a si 

mesmo nos diversos papéis sociais. Esses papéis estão de acordo com as relações 

que assume em cada um dos grupos em que está inserido e são essas experiências 

que determinarão o conhecimento adquirido, pois o indivíduo é um ser social e 

desde seu nascimento adquire conhecimentos através de relações interpessoais e 

com o meio. No ambiente escolar, essas relações acontecem a todo o momento e 

em alta intensidade. Cabe ao professor a tarefa de propiciar aos estudantes o 

ambiente e os meios necessários para que eles construam seus conhecimentos, 

facilitando sua aprendizagem (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; FREITAS, 2015; 

MARTINS, 2018).  

Numa situação onde se utiliza a SAI, os estudantes desenvolvem em sala de 

aula as funções psicológicas consideradas superiores para Vygotsky como, a 
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linguagem, a formação de conceitos, a atenção voluntária, o pensamento verbal e a 

afetividade, a partir do que seria uma zona de desenvolvimento proximal (ZDP), 

enquanto o professor faz a mediação do processo de aprendizagem. Esses 

processos são chamados de superiores, porque são ações conscientes e 

intencionais que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às 

características do momento e espaço presente. De acordo com Vygotsky, a ZDP 

define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo 

de maturação (MARTINS, 2018; TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). 

Além disso, Vygotsky identifica em sua teoria dois níveis de desenvolvimento, 

o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O primeiro 

nível define funções que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do 

desenvolvimento como a capacidade de desempenhar tarefas de forma 

independente. O nível de desenvolvimento potencial são capacidades que estão 

sendo construídas. Assim, ao realizar tarefas com o auxílio de outras pessoas, como 

o professor ou companheiros que já internalizaram aquele conceito, o estudante 

estará estimulando esta zona. Entre esses níveis está a ZDP (FIGURA 9) 

(MARTINS, 2018; TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019).  

 

Figura 9 – Infográfico da Teoria Sociointeracionista de Vygotsky. 

 

Fonte: MEC.gov.br (2019). 

 

A ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real (aquilo que o 

estudante pode fazer sozinho), e o nível de desenvolvimento potencial (aquilo que 

ele faz em colaboração de outros colegas). A escola precisa atuar na estimulação da 

ZDP, despertando vários processos internos de desenvolvimento que apenas são 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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desencadeados pela interação em cooperação com o professor e com outros 

estudantes (MARTINS, 2018; TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019).  

A Sala de Aula invertida também encontra suporte na teoria da aprendizagem 

significativa, de Ausubel. Essa teoria afirma que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já 

sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa 

que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento 

especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. 

A este conhecimento, especificamente relevante à nova aprendizagem, o qual pode 

ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um 

modelo mental, uma imagem, Ausubel chamava de subsunçor ou ideia-âncora 

(MOREIRA, 2012). 

Em termos simples, subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento 

específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar 

significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. 

Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a novos 

conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios especificamente 

relevantes e da interação com eles. O subsunçor pode ter maior ou menor 

estabilidade cognitiva, pode estar mais ou menos diferenciado, mais ou menos 

elaborado em termos de significados. Contudo, como o processo é interativo, 

quando serve de ideia-âncora para um novo conhecimento, se modifica adquirindo 

novos significados, corroborando significados já existentes (MOREIRA, 2012). 

Dessa forma, para Ausubel, o estudante aprende a partir do que já sabe. É a 

estrutura cognitiva prévia, ou seja, conhecimentos prévios hierarquicamente 

organizados, a principal variável a influenciar a aprendizagem significativa de novos 

conhecimentos. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para 

o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior 

estabilidade cognitiva (MOREIRA, 2012). 

No entanto, normalmente no ensino de qualquer disciplina na escola, os 

conteúdos estão listados em um programa que é seguido linearmente, e que deve 

ser cumprido como se tudo fosse importante. O resultado desse enfoque é, 

geralmente, aprendizagem mecânica. Essa corrente teórica também trata das 

condições para a ocorrência da aprendizagem significativa: a não arbitrariedade do 

material, a subjetividade e a disponibilidade para a aprendizagem. Assim, para que a 
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aprendizagem seja significativa, o docente precisa levar em conta o conhecimento 

prévio, a potencialidade do material e a disposição do aprendiz em aprender. Daí 

que se configura a aproximação com o método ativo (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 

2017; MOREIRA, 2012). 

Por fim, a perspectiva freiriana também aponta para o uso de métodos ativos 

de aprendizagem quando critica práticas que se baseiam na “concepção bancária”, 

na qual a educação torna-se o ato de depositar e transferir valores e conhecimentos 

muitas vezes de forma acrítica, o que efetivamente representa um obstáculo para o 

pleno desenvolvimento do educando (FREIRE, 2014).  

Paulo Freire foi um dos pioneiros a problematizar os desafios concretos que 

impulsionaram a articulação de movimentos populares em direção à transformação 

das realidades sociais opressoras. Sua abordagem acontece dentro de um enfoque 

construtivista, sendo do professor o papel de assegurar um ambiente onde os 

estudantes possam reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias; aceitar que 

outras pessoas expressem pontos de vista diferentes dos seus, mas igualmente 

válidos e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação com as teorias 

apresentadas pelo professor. Uma relação horizontal de saberes nasce de um 

relacionamento dialógico não hierárquico entre professor e aprendiz, onde os 

conhecimentos de cada um são valorizados em uma relação mediada pelo objeto de 

conhecimento. De fato, desenvolver o respeito pelos outros e a capacidade de 

dialogar é um dos aspectos fundamentais do pensamento Freireano (DIESEL; 

BALDEZ; MARTINS, 2017; FREIRE, 2014). 

Portanto, torna-se fundamental promover discussões em sala de aula, de 

forma que o estudante possa praticar o exercício de formular uma opinião sobre 

determinado assunto, ouvir outras opiniões, refletir sobre elas e argumentar de 

forma cortês. Esse movimento propicia um saudável conflito cognitivo e provoca o 

desenvolvimento da atitude crítica, que transcende os muros da escola, alcançando 

a atuação dos estudantes enquanto sujeitos ativos da sociedade (DIESEL; BALDEZ; 

MARTINS, 2017; FREIRE, 2014). 

Segundo Freire, o desenvolvimento da autonomia depende da superação do 

modelo tradicional de ensino, onde os estudantes assumem um papel passivo de 

receptor de informação, relacionando aprendizagem com memorização de 

conteúdos, conforme expõe o autor:  
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A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro 
do objeto ou do conteúdo. Nesse caso, o aprendiz funciona muito mais 
como paciente da transferência do objeto ou do conteúdo do que como 
sujeitos crítico, epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento 
do objeto ou participa de sua construção (FREIRE, 2014, p. 67). 

 

Se preparado para realizar uma leitura crítica da realidade, o estudante 

entenderá que aquilo que é visto, noticiado, ou apresentado como uma verdade 

única pode ser apenas uma forma particular de olhar para determinado aspecto. A 

reflexão sobre esses fatos permite reconhecer a importância do fortalecimento da 

consciência crítica que perpassem pelos caminhos de uma postura autônoma e 

ética. Assim, atitudes como oportunizar a escuta aos estudantes, valorizar suas 

opiniões, exercitar a empatia, responder aos questionamentos e encorajá-los, 

configuram pontos de encontro entre as ideias de Freire e a abordagem pautada 

pelo método da Sala de Aula Invertida (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).  

 

2.3 Ensino sob Medida 

 

No presente estudo, a Sala de Aula Invertida aplicada foi associada com 

princípios do método de ensino Just-in-Time Teaching ou Ensino sob Medida, que 

também é classificado como um modelo de ensino blended learning. O EsM, como 

já exposto, foi proposto pelo professor Gregory M. Novak e colaboradores, com o 

propósito de utilizar a tecnologia para melhorar a aprendizagem de física em sala de 

aula. Foi projetado para desenvolver a habilidade de trabalho em grupo e a 

capacidade de comunicação oral e escrita, proporcionando maior responsabilidades 

aos estudantes pela sua própria aprendizagem e aumentando a retenção de 

conhecimento dos conteúdos a longo prazo (NOVAK et al., 1999; OLIVEIRA; VEIT; 

ARAUJO, 2015) 

O Ensino sob Medida consiste em ajustar a aula às necessidades dos 

estudantes, através de um planejamento de aulas baseado nos conhecimentos e 

dificuldades dos estudantes, manifestadas através das respostas que eles fornecem 

em atividades prévias aos encontros presenciais. Esse método tem se mostrado 

uma excelente opção para se considerar o conhecimento prévio dos estudantes e 

para formar o hábito de estudo antes da aula. A estratégia possui três objetivos 

principais: a) maximizar a eficácia da sessão de sala de aula, onde os professores 

estão presentes; b) estruturar o tempo fora da sala de aula para o máximo benefício 
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de aprendizagem; c) criar e manter o espírito de equipe (ARAUJO; MAZUR, 2013; 

NOVAK et al., 1999; SCHMITZ, 2016). 

O método propõe, com auxílio de recursos tecnológicos, conectar atividades 

preparatórias realizadas fora de aula com a dinâmica estabelecida nela. As 

atividades podem ser desenvolvidas com grande facilidade pelo professor utilizando 

tecnologias como os aplicativos KAHOOT! e Google Formulários, que permitem a 

elaboração de questionários online com o objetivo de identificar as dificuldades dos 

estudantes sobre determinado conteúdo, possibilitando ao professor preparar a aula 

parar esclarecer ou reconstruir significados dos conhecimentos envolvidos nas 

dificuldades citadas pelos próprios estudantes (PEDROSO et al., 2019). 

De acordo com Araujo e Mazur (2013), o método EsM envolve basicamente 

três etapas, todas elas centradas na participação ativa do estudante. A primeira 

etapa consiste em tarefas de leitura sobre conteúdos a serem discutidos em aula. 

Essa etapa é conhecida como “exercício de aquecimento” (WarmUp exercise) e se 

constitui em uma atividade de preparação prévia à aula. Nela o professor solicita que 

os estudantes leiam materiais de apoio e logo após, respondam eletronicamente 

algumas questões conceituais sobre os tópicos. O prazo máximo de envio é 

estipulado pelo professor e precisa ser suficiente para que ele possa preparar sua 

aula a partir das respostas fornecidas.  

O texto indicado para a leitura deve, na medida do possível, relacionar os 

tópicos em estudo com atividades de potencial interesse do estudante e/ou que 

façam parte do seu dia a dia. Os exercícios de aquecimento têm como objetivos 

promover o pensamento crítico sobre o texto lido, introduzir o que será trabalhado 

em aula e estimular os estudantes a elaborem argumentações para embasar suas 

respostas. É aconselhável que as questões sejam avaliadas com base no esforço 

demonstrado para o desenvolvimento de uma argumentação coerente e não em seu 

grau de correção (ARAUJO; MAZUR, 2013; NOVAK et al., 1999). 

A segunda etapa compõe-se de discussões em sala de aula sobre as tarefas 

de leitura propostas. Assim que é encerrado o período de submissão de respostas, 

elas ficam à disposição do professor para que sejam usadas como base para a 

elaboração de aulas sob medida para os estudantes. Esse feedback permite que o 

docente prepare explicações e escolha atividades de ensino e aprendizagem que 

possam auxiliar o entendimento dos conteúdos e a superação das principais 

dificuldades apresentadas (ARAUJO; MAZUR, 2013; NOVAK et al., 1999). 
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Em sala de aula, o professor reapresenta as questões e transcreve algumas 

das respostas, escolhidas cuidadosamente pelo seu potencial de servir como ponto 

de partida para a discussão em classe. Para evitar constrangimentos, o autor não 

deve ser identificado e tampouco pode haver qualquer comentário. Por outro lado, é 

comum que os estudantes que tiveram suas respostas selecionadas sintam-se 

motivados a participar mais intensamente das discussões. Conhecendo 

antecipadamente as principais dificuldades dos estudantes, o professor pode lançar 

mão de recursos instrucionais que auxiliem sua explicação, no exato momento em 

que as dúvidas vierem à tona (ARAUJO; MAZUR, 2013; OLIVEIRA; VEIT; ARAUJO, 

2015). 

A terceira e última etapa consiste em atividades em grupo envolvendo os 

conceitos trabalhados nas tarefas de leitura e na discussão em aula. A decisão de 

como investir o restante do tempo em sala de aula dependerá de uma série de 

fatores, tais como o número de estudantes e a infraestrutura disponível. O ponto 

principal para promover o engajamento dos estudantes durante a aula é a variação 

nas atividades realizadas, como proposto no tempo de sala da SAI. As exposições 

orais devem ser curtas (aproximadamente 10min) e intercaladas com outras 

atividades tais como discussões em aula, trabalhos do tipo “mão na massa”, 

demonstrações experimentais, simulações computacionais e resolução de 

problemas em pequenos grupos. Isso permite que o estudante melhore sua 

capacidade de armazenar e reter as informações discutidas (ARAUJO; MAZUR, 

2013; NOVAK et al., 1999; PEDROSO et al., 2019).  

Após as aulas os estudantes podem receber outros tipos de questões para 

responder eletronicamente. Elas são chamadas de Puzzles (quebra-cabeças) e 

estão relacionadas ao conteúdo trabalhado em aula. Apresentando uma questão 

intrigante, que envolva um contexto diferente daquele em que o conhecimento foi 

discutido, o professor pode avaliar quanto o estudante está sendo capaz de 

transformá-lo para dar conta de novas situações (ARAUJO; MAZUR, 2013).  

O papel do professor nessa estratégia é de mediador dos processos de 

ensino e aprendizagem, auxiliando o estudante a construir conhecimentos 

significativos. Durante o processo de aprendizado e desenvolvimento intelectual, é 

necessário que os professores abordem medidas direcionadas para uma 

aprendizagem mais investigativa e menos dependente de informações já prontas. 

Nesse sentido, a SAI e o EsM se consolidam no que diz respeito a métodos de 
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ensino mais dinamizados e mais atrativos em relação ao ensino tradicional. Oferecer 

aos estudantes a autonomia para buscar suas informações proporciona não 

somente a abertura de um campo de vastas possibilidades, mas também, oferece a 

capacidade de se expressar através da criatividade que os diferentes meios de 

investigação acomodam, bem como, às diversas possibilidades que as tecnologias 

digitais ofereceram aos seus usuários. (PEDROSO et al., 2019; PESSOA et al., 

2018). A Figura 10 apresenta um fluxograma da aplicação da metodologia Ensino 

sob Medida, com a principais ações relacionadas ao professor e com aos estudantes 

antes e durante a aula. 

 

Figura 10 – Fluxograma do Ensino sob Medida. 

Fonte: Adaptado de ARAUJO; MAZUR (2013). 

 

Vale ressaltar que o método Ensino sob Medida vem sendo utilizado em 

várias instituições de ensino dos EUA, Canadá e outras partes do mundo, a grande 

maioria, em Universidades e faculdades. Entretanto, ao que tudo indica, o método 

tem sido pouco implementado em instituições de Ensino Médio, tendo em vista os 

raros trabalhos encontrados na literatura que fazem referência ao uso do EsM nesse 

nível de ensino (OLIVEIRA; VEIT; ARAUJO, 2015). 

 

2.4 Competências Socioemocionais 

 

As competências socioemocionais são um conjunto de capacidades 
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individuais do ser humano que dão base para a mobilização, articulação e prática 

dos conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para relacionar-se com os outros 

e consigo mesmo, estabelecer e atingir objetivos e enfrentar desafios de maneira 

criativa e construtiva. São manifestadas em padrões conscientes de pensamento, 

sentimentos e comportamentos e influenciam consequências socioeconômicas e 

pessoais importantes ao longo da vida do indivíduo (INSTITUTO AYRTON SENNA, 

2018; OCDE, 2015).  

O desenvolvimento dessas competências se dá ao longo da vida, com base 

nas experiências formais e informais que o indivíduo vivencia, em especial na 

infância e adolescência, e são importantes impulsionadoras de conquistas pessoais. 

A escola oferece inúmeras oportunidades de identificá-las, desenvolvê-las e colocá-

las em prática, pois no ambiente escolar, a criança e o jovem passam parte 

significativa do seu tempo em contato com saberes, colegas e professores, obtendo 

conquistas, seja em relação ao aprendizado, seja em relação ao convívio social 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018).  

As competências cognitivas permitem entender melhor a informação para 

tomar decisões e resolver problemas, enquanto as competências socioemocionais 

empoderam os indivíduos para enfrentar os desafios do cotidiano e permitem 

traduzir melhor as intenções em ações, possibilitando o estabelecimento de 

relacionamentos positivos com a família, amigos e a comunidade. É preciso um 

conjunto equilibrado de capacidades cognitivas e socioemocionais para se adaptar 

ao mundo em constantes transformações, enfrentar o inesperado, atender múltiplas 

demandas, controlar os impulsos e trabalhar em grupo (OCDE, 2015). 

Segundo o Instituto Ayrton Senna8 (2018), inúmeras pesquisas foram 

conduzidas por especialistas de diversas áreas do conhecimento para analisar a 

importância das competências socioemocionais para os indivíduos, em vários 

aspectos. As primeiras preocupações em torno dessa análise de características 

individuais surgiram nos anos 1960, predominantemente na Psicologia, que buscou 

explicar as diferenças entre os indivíduos, porém sem enfatizar as consequências de 

cada uma no desempenho educacional, na inserção no mercado de trabalho, na 

 
8 O Instituto Ayrton Senna contribui para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da 
educação. Sua missão é desenvolver o ser humano por inteiro, preparando para a vida em todas as 
suas dimensões. Atua em parceria com gestores públicos, educadores, pesquisadores e outras 
organizações para construir políticas e práticas educacionais baseadas em evidências (INSTITUTO 
AYRTON SENNA, 2018). 
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satisfação profissional, na qualidade de vida e no convívio familiar (INSTITUTO 

AYRTON SENNA, 2018).  

Profissionais como economistas, neurocientistas, educadores e os próprios 

psicólogos vêm expandindo os domínios dos estudos, auxiliados pelo 

desenvolvimento metodológico e pela maior disponibilidade de dados. Esses 

profissionais têm proposto modelos variados para organizar e analisar as 

competências socioemocionais, trabalhando para produzir um modelo que fosse 

abrangente e organizasse as competências de acordo com o seu grau de abstração 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018).  

Entre os modelos mais significativos, é possível destacar o dos Cinco 

Grandes Fatores, Big Five, uma taxonomia descritiva da personalidade humana que 

trata de uma abordagem empírica, articulada com pressupostos teóricos, cujo 

desenvolvimento iniciou-se em meados dos anos 1930. Ao longo do tempo, foram 

construídos testes para capturar múltiplas dimensões que poderiam descrever 

atributos humanos observáveis até que, nos anos 1960, com amostras significativas 

provenientes de diversas aplicações, foram determinados cinco domínios 

(macrocompetências) (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015).  

Esses domínios passaram a ser designados pela sigla OCEAN, Openess to 

experience (abertura ao novo): propensão a aceitar novas experiências estéticas, 

culturais ou intelectuais; Conscientiousness (autogestão): propensão a ser 

organizado, responsável e esforçado; Extroversion (engajamento com o outro): 

direcionamento de interesses e energia para o mundo externo ao invés do mundo 

interno de experiências subjetivas, também caracterizado pela afetividade e 

sociabilidade;  Agreeableness (amabilidade): propensão a agir de modo cooperativo 

e não egoísta e Neuroticism9 (resiliência emocional): propensão ao equilíbrio 

psicológico, previsibilidade e consistência de reações emocionais (INSTITUTO 

AYRTON SENNA, 2018). 

Cada macrocompetência representa uma dimensão, que é dividida em 

atributos mais específicos, em um total de 17 competências socioemocionais 

manifestadas em pensamentos, sentimentos, comportamentos e consideradas 

importantes no contexto escolar. São elas: determinação, organização, foco, 

 
9 Na definição da nomenclatura adotada para as macrocompetências pelo Instituto Ayrton Senna, 
optou-se por identificá-las sempre de forma assertiva. Por isso, esse termo não foi mantido na sua 
tradução do inglês, e sim, definido como “resiliência emocional”, que se refere a estabilidade 
emocional. 
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persistência, responsabilidade, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, empatia, 

respeito, confiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, autoconfiança, 

curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico (FIGURA 11).  

 

Figura 11 – Competências socioemocionais. 

Fonte: Instituto Ayrton Senna (2018). 

 

Vale destacar que, ainda hoje, existe uma ampla gama de diferentes 

taxonomias ou formas de classificar as competências socioemocionais, algumas 

propõem que é necessário separar até cem ou mais delas. Com a proposta dos 

Cinco Grandes Fatores, o que se busca é o maior denominador comum para 

descrever as diferenças observáveis entre as pessoas em vários grupos etários e 

culturais. Esse modelo pode ser considerado empiricamente robusto e encontra 

evidências de replicabilidade em diversos contextos e países diferentes. Com essa 

estrutura, foi possível examinar casos de sobreposição entre definições que se 

referiam a aspectos distintos, bem como resolver disputas entre terminologias que 

diziam respeito à mesma característica, promovendo avanços consideráveis no 

campo da personalidade, levando a um melhor conhecimento sobre como essas 

diferenças individuais são melhor avaliadas e como a personalidade se desenvolve 

ao longo do curso da vida (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018). 

 É importante frisar que muito embora se proponha uma organização 

estrutural das competências socioemocionais nesses cinco grupos, a manifestação 
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dessas competências difere de pessoa para pessoa, considerando as experiências e 

contextos de cada um, ou seja, cada pessoa desenvolve e manifesta essas 

características de modo singular. Entretanto, respeitar essa diversidade não é 

incompatível com se beneficiar de padrões mais ou menos consistentes de 

comportamento entre as pessoas, que são mais prováveis de serem observados na 

realidade e que podem auxiliar no avanço do conhecimento sobre sua relação com o 

alcance de realizações na vida e suas possibilidades de desenvolvimento 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018). 

As competências cognitivas e as socioemocionais relacionam-se 

estreitamente entre si, uma vez que o desenvolvimento cognitivo, cuja medição 

geralmente é feita levando em conta o desempenho em notas, o índice de não 

abandono dos estudos e a conclusão da escolaridade, é beneficiado quando o 

conjunto das competências socioemocionais é acionado e desenvolvido de forma 

intencional. Além de melhorar o aprendizado e o ambiente escolar, o 

desenvolvimento das competências socioemocionais tem efeitos em outros aspectos 

da vida, como empregabilidade e saúde emocional. Sabe-se que a “autogestão” é 

crucial para o resultado acadêmico. Altos níveis dessa competência melhoram o 

resultado em matemática e química. “Engajamento com os outros” permite aos 

estudantes que se saiam bem no mundo do trabalho e diminui a evasão escolar, 

enquanto a “amabilidade” está associada à diminuição de indicadores de violência 

em geral. “Resiliência Emocional” propicia equilíbrio salarial, melhor desempenho no 

emprego e aumento nas chances de ingresso no ensino superior. “Abertura ao 

Novo” impulsiona avanço na escolaridade, aumento de competências cognitivas, 

diminuição do absenteísmo na escola e aumento de notas (BERBEL, 2011; 

INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018). 

De fato, não é novidade para os educadores a ideia de que estudantes mais 

organizados, focados e confiantes aprendem mais, da mesma maneira que 

estudantes mais persistentes e resilientes tendem a se comprometer com objetivos 

de longo prazo e a lidar melhor com frustrações e conflitos. Sabe-se, por exemplo, 

que o ato de aprender os conteúdos curriculares não envolve apenas competências 

ligadas à velocidade de raciocínio e à memória, mas exige também motivação e 

capacidade de controlar a ansiedade e emoções. A criatividade, por sua vez, envolve 

a capacidade de refrear formas tradicionais de pensamento e requer boa dose de 

autoestima e confiança (BERBEL, 2011; INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015). 
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Além disso, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) tem posto em prática um projeto de governança educacional global, de 

modo a fomentar na educação de crianças e de jovens o desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais, pois a posição de organismos multilaterais como a 

OCDE é a de que colaboração, comunicação, motivação, negociação, autonomia, 

perseverança, autocontrole, resiliência e criatividade são habilidades essenciais à 

formação profissional, para que os jovens obtenham sucesso em um mercado de 

trabalho em permanente mudança (SCHMITZ; REIS, 2016). 

A participação do socioemocional deve ser vista como um fator relevante na 

fixação do conhecimento, do entendimento e da aprendizagem. A psicologia 

cognitiva também mostra a importância do mindset, ou mentalidade, para a 

prontidão e ritmo da aprendizagem. Pessoas com capacidades socioemocionais 

melhores desenvolvidas podem aceitar melhor fracassos e desafios. Em oposição, 

pessoas com capacidades socioemocionais menos desenvolvidas têm mais 

dificuldade em mudar e podem ter baixa autoestima (BACHIC; MORAN, 2018; 

ZALUSKI; OLIVEIRA, 2018). 

Valorizar e desenvolver essas habilidades não significa rejeitar a relevância 

dos conteúdos curriculares, mas oferecer um canal de apoio para que todos os 

envolvidos no processo educativo possam planejar, executar e avaliar ações mais 

equitativas e eficientes. O desenvolvimento consciente e estruturado dessas 

competências na escola surge, portanto, como uma oportunidade valiosa para 

acelerar a melhoria da qualidade da educação (BERBEL, 2011). 

Para desenvolver esse conjunto de competências, é necessário trabalhar 

tanto no âmbito de políticas públicas educacionais, quanto no o uso de práticas 

pedagógicas que possibilitem estruturar e explicitar essas políticas durante o 

processo de aprendizagem em sala de aula. Conectar a escola com os propósitos 

de formação de estudantes protagonistas, autônomos e com competências 

socioemocionais bem desenvolvidas requer a criação de espaços efetivos de 

corresponsabilidade dos jovens pelo processo educativo. Para isso, estudante e 

professor devem ser corresponsáveis pela construção do conhecimento. Assim, a 

forma como são estabelecidas as relações de aprendizagem na escola ganha maior 

importância. O foco no conteúdo programático e no professor como único detentor 

de sua transmissão inviabiliza a proposta de corresponsabilização. Nesse sentido, 

as metodologias ativas são caminhos para avançar no conhecimento profundo, nas 
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competências socioemocionais e em novas práticas (BACHIC; MORAN, 2018; 

OCDE, 2015). 

Ademais, o conceito de educação integral, que consiste no desenvolvimento 

tanto das competências cognitivas como das socioemocionais, tem ganhado 

destaque no Brasil, tanto em marcos legais quanto em pesquisas e iniciativas 

educacionais. A Constituição Federal estabelece que o objetivo da educação é o 

desenvolvimento pleno da pessoa, enquanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional traz princípios de educação integral, ressaltando que a finalidade 

da educação é o desenvolvimento integral da personalidade humana, além de 

reforçar os aspectos de preparação para exercício da cidadania e qualificação para 

o mundo do trabalho (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015).  

Da mesma forma, a Base Nacional Comum Curricular reforça o compromisso 

com a educação integral de modo a formar pessoas autônomas e protagonistas. 

Para garantir o desenvolvimento pleno dos estudantes, a BNCC estabeleceu um 

conjunto de dez competências gerais que expressam diversas dimensões de uma 

educação que articule os aspectos cognitivos e socioemocionais, entre elas: 

“conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas” (BRASIL, 2018, p.10).  

A comunidade internacional também produziu marcos para pensar e 

implementar educação integral. O Relatório Delors, da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século 21, é um marco por registrar os quatro pilares da educação, 

citados anteriormente neste trabalho (Item 2.1.1), que integram competências 

cognitivas com socioemocional. Vale destacar que uma visão contemporânea de 

educação integral busca a formação para a autonomia com responsabilidade e o 

desenvolvimento humano. Trata-se, portanto, de uma proposta que visa qualificar a 

intenção e a prática educacional nos sistemas e redes educacionais. Entre outros 

aspectos, significa compartilhar com o estudante a responsabilidade por seu 

desenvolvimento, de forma que também se permita um papel protagonista, no qual a 

criança e o adolescente possam personalizar a sua trajetória escolar, estimulados a 

incluir seus pontos de vista; compartilhar a responsabilidade por aprender; 

desenvolver seus projetos de vida e concretizar propostas para melhorar as 

questões que impactam em sua aprendizagem e sua vida (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, 2015; MORAN 2015). 



82 

 

Embora já seja discutida há décadas, a educação integral também pode ser 

uma resposta a características específicas do momento histórico deste século, 

marcado pelo avanço da comunicação virtual, pela mobilidade humana, pelo 

acúmulo e velocidade nas informações, cuja facilidade no acesso exige cada vez 

mais competências para a busca, a seleção criteriosa e o uso adequado ao indivíduo 

e à coletividade (VALENTE, 2014). 

No entanto, enquanto se exige que os jovens concluam a educação básica 

sendo capazes de solucionar problemas de maneira colaborativa, pensar 

criticamente e fazer escolhas responsáveis, a ênfase do trabalho pedagógico ainda 

recai sobre o ensino das disciplinas tradicionais em uma perspectiva de acúmulo de 

conhecimentos e não de mobilização desses saberes para a compreensão e 

transformação do mundo e de si mesmo. Por isso a necessidade de metodologias e 

técnicas educacionais inovadoras, que proporcionem autonomia e protagonismo 

estudantil (BACICH; MORAN, 2018; INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015). 

Longe de representar uma resposta fechada e unívoca sobre como 

desenvolver a educação integral nas escolas, é importante considerar este um tema 

em construção e aberto a colaborações de diversos atores envolvidos em educação, 

e sempre com possibilidades de novas contribuições. A educação é a melhor 

maneira de transformar vidas e oportunizar às pessoas o desenvolvimento de seus 

potenciais. Para tanto, elas precisam ter acesso de qualidade ao conhecimento, 

além da oportunidade de desenvolver as demais dimensões que formam o sujeito 

autônomo, capaz de acessar, selecionar e construir pontos de vista frente ao volume 

substancial de informações e conhecimentos disponíveis, elaborando soluções 

criativas para os problemas e fazendo escolhas coerentes com seus projetos de vida 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Aplicar e analisar a aplicação da metodologia Sala de Aula Invertida, de forma 

remota, na apropriação dos conceitos de Eletroquímica, para estudantes do 3º ano 

do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 

 

3.2 Específicos 

 

▪ Revisar conteúdos de Química e preparar material didático necessário para a 

aplicação da SAI; 

▪ Preparar os estudantes para a aplicação da SAI associada a metodologia do 

Ensino sob Medida (Just-in-time Teaching) e investigar o desenvolvimento da 

autonomia e do protagonismo; 

▪ Aplicar a metodologia SAI, de forma remota, durante o isolamento social 

ocasionado pela pandemia de Covid-19, pelo emprego do conteúdo de 

Eletroquímica, e investigar seus desdobramentos no processo de ensino e 

aprendizagem; 

▪ Validar quantitativamente a proposta utilizada através da análise do ganho 

conceitual (Pré e Pós testes) e do cálculo do parâmetro do Ganho de Hake; 

▪ Traçar um perfil socioeconômico e socioemocional dos estudantes envolvidos, 

na tentativa de melhor compreender os impactos da aprendizagem frente a 

pandemia; 

▪ Verificar as percepções dos professores sobre a abordagem utilizada na 

aplicação da SAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Natureza de Pesquisa  

 

 A presente pesquisa fundamenta-se na abordagem quali e quantitativa 

(SOUZA; KERBAUY, 2017), visando fornecer um panorama das questões em estudo 

e o enriquecimento das análises e das discussões dos resultados. No âmbito 

quantitativo, mensura numericamente as concepções obtidas através dos testes 

conceituais e questionários, traduzindo em números as opiniões e informações, 

classificando-as e analisando-as mediante o uso de recursos e técnicas estatísticas.  

No contexto das abordagens qualitativas, se apresenta como um estudo de 

caso (ANDRÉ, 2013; MEIRINHOS; OSÓRIO, 2016), visto que focaliza um fenômeno 

particular, levando em conta a importância de seu contexto e seu caráter holístico 

em suas múltiplas dimensões, numa perspectiva que concebe o conhecimento como 

um processo socialmente constituído pelos sujeitos em relações cotidianas, 

enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. 

Dessa forma, foram consideradas as interações e as construções de conhecimento 

dos participantes da pesquisa, potencializadas por um processo que intencionou o 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia no estudante. 

 

4.2 Delineamento da Pesquisa  

 

O estudo teve início pela pesquisa bibliográfica para conhecimento do estado 

da arte do tema Sala de Aula Invertida, que serviu de aporte para o desenvolvimento 

e adaptação de uma metodologia apropriada para a realidade educacional 

vivenciada durante a pandemia de COVID-19. 

 

4.3 Contexto da Pesquisa  

 

Desde dezembro/2019, um surto de uma doença causada pelo novo 

coronavírus (Sars-Cov-2), COVID-19, foi iniciado na China (LIMA et al., 2020). Em 

11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a categorização da 

COVID-19 como pandemia (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2020), 

ressaltando que os governos deveriam manter o foco na contenção da circulação do 
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vírus. Desde então, a doença atingiu mais de 100 países pelo mundo. No Brasil o 

primeiro caso foi confirmado em 26/02/2020, no Estado de São Paulo, se 

espalhando rapidamente por todo o país, registrando mais de 32 milhões de casos e 

mais de 671 mil óbitos (BRASIL, 2021). 

No Ceará, os primeiros casos foram confirmados na capital Fortaleza em 

15/03/2020 (LIMA et al., 2020). No mesmo mês, o Governo do Estado deu início a 

um conjunto de ações visando conter a propagação do vírus, principalmente através 

de decretos estaduais. Uma das determinações de maior impacto para a educação 

foi a suspensão das aulas em escolas e Universidades públicas no Ceará, através 

do decreto de Lei nº 33.510, de 16/03/2020 (ANEXO A). Com o aumento da 

contaminação, vários outros decretos prorrogaram a suspenção das aulas 

presenciais ao longo do ano letivo de 2020, além de estabelecerem medidas de 

lockdown, distanciamento social e quarentena.  

Nessa mesma direção, a Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) adotou 

providências para a manutenção do processo de ensino e aprendizagem diante do 

cenário pandêmico. A necessidade de distanciamento social exigiu uma série de 

adaptações na dinâmica educacional, sobretudo na relação entre professor e 

estudante, sendo uma delas a prática do ensino remoto como resposta imediata à 

suspensão das aulas presenciais (CEARÁ, 2020).  

No início de 2021, com a aparente situação de controle do vírus e diminuição 

do número de óbitos/dia, o decreto de Lei n° 33.904, de 21/01/2021 (ANEXO B) 

estabeleceu que a rede pública estadual de ensino retomaria suas aulas de forma 

híbrida ou de forma remota, por adesão das unidades de ensino e observância das 

condições sanitárias existentes. No entanto, devido a confirmação de uma nova 

variante encontrada em Manaus circulando no estado do Ceará (GLOBOPLAY, 

2021), um novo decreto de Lei, n° 33.936 de 17/02/2021 (ANEXO C), determinou 

que todas as aulas deveriam novamente ser ministradas sob a forma remota, 

suspendendo mais uma vez as aulas presenciais. 

A princípio, a metodologia SAI adotada nesta pesquisa foi planejada para uma 

aplicação presencial, em situação de aulas regulares. Entretanto, diante desse 

contexto pandêmico e em meio as diversas adequações indispensáveis para a 

continuidade do processo de ensino e aprendizagem, optou-se por realizar a coleta 

de dados para a execução deste trabalho sob a forma remota, através das 

plataformas Google Meet e Google Classroom, após ampla discussão entre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
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pesquisadora e orientadora, quando o planejamento e a aplicação da metodologia 

foram adaptados para tal procedimento. 

 

4.4 Público-alvo 

 

A aplicação referente à metodologia da Sala de Aula Invertida foi empregada 

em duas escolas: Escola Estadual de Ensino Profissional (EEEP) Juarez Távora 

(ano letivo de 2020), e Escola Estadual de Ensino Profissional Joaquim Moreira de 

Sousa (ano letivo 2021). 

A primeira escola, EEEP Juarez Távora, doravante denominada Escola-A, 

está localizada na Rua Ministro Joaquim Bastos, no 747, no bairro de Fátima, situada 

na Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR) 3, da rede de 

ensino público da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Funciona em tempo 

integral e oferece Ensino Médio completo aos estudantes, além de cinco cursos 

profissionalizantes: Administração, Automação Industrial, Edificação, Massoterapia e 

Redes de Computadores.  

O público-alvo da pesquisa foram os estudantes do 3° ano, matriculados nos 

cursos ofertados, exceto o de Automação Industrial, perfazendo um total de 40 

participantes voluntários nas atividades, agrupados em uma única turma, de acordo 

com o estabelecido pela escola. 

As atividades foram realizadas durante os meses de outubro a 

dezembro/2020. Nesta escola, a metodologia SAI foi aplicada na forma de Projeto 

Extracurricular, como uma complementação ao conteúdo de Química da grade 

regular da escola e com a participação voluntária dos estudantes por meio de 

encontros semanais, objetivando o aprofundamento de um conteúdo com o intuito 

de facilitar a resolução de questões da prova do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), a ser realizado nos meses seguintes.  

A segunda escola, EEEP Joaquim Moreira de Sousa, denominada Escola-B, 

está situada na Rua Caio Prado, no 2, no bairro da Parangaba, também inserida na 

SEFOR 3. De maneira análoga a anterior, a escola funciona em tempo integral, 

oferecendo Ensino Médio completo, ofertando cursos profissionalizantes de 

Administração, Contabilidade, Finanças, Logística e Secretariado.  

Também nesta escola, o público-alvo foram os estudantes de 3° ano dos 

cursos de Admistração, Logística e Secretariado, perfazendo um total de 70 
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participantes. Os estudantes foram divididos em duas turmas: 40 pertencentes aos 

cursos de Administração e de Logístia e 30 do curso de Secretariado. Essa divisão 

foi previamente estabelecida pela escola para o ano letivo de 2021.  

As atividades foram realizadas nos meses de março, abril e maio/2021. O 

diferencial do trabalho nesta escola em relação à anterior foi que a metodologia 

esteve inserida na rotina dos estudantes, ou seja, as aulas foram ministradas em 

substituição as aulas convencionais de Química da grade regular dos estudantes, 

contando com a presença e a supervisão do professor titular da escola.  

Ambas as escolas estão inseridas na modalidade de Ensino 

Profissionalizante, integrando o Ensino Médio à formação profissional de nível 

técnico, o que possibilita qualificação necessária para ingressar no mercado de 

trabalho, ao mesmo tempo em que habilita a concorrer a uma vaga no Ensino 

Superior.  

A preferência por escolas profissionalizantes deveu-se ao fato de que, nelas, 

o índice de evasão escolar é bem menor que nas escolas de tempo regular, além da 

alta frequência nas aulas, visto que o estudante permanece na escola por dois 

períodos, manhã e tarde, com acesso a merenda escolar e almoço (SEDUC, 2015). 

O incentivo a permanência do estudante na escola e à participação nas 

atividades propostas se dá por meio de projetos pedagógicos, como o Projeto 

Professor Diretor de Turma (PPDT) e o Projeto de Vida (PV), além de estágio 

remunerado ao final do curso, com possibilidade de inserção no mercado de 

trabalho mediante frequência e assiduidade nas aulas.  

 

4.5 Condições iniciais de trabalho  

 

A Figura 12 apresenta uma linha do tempo com os principais eventos que 

delinearam os rumos e procedimentos relativos às práticas adotadas durante a 

implementação da metodologia SAI, de forma remota, nas escolas onde ocorreu a 

sua aplicação. O contato inicial com a direção da Escola-A ocorreu através do 

aplicativo de mensagens WhatsApp Messenger no mês de setembro/2020, durante 

a primeira onda de Covid-19 no Brasil. Após permissão para a execução do trabalho, 

sucedeu-se uma reunião com o núcleo gestor da escola via Google Meet, composto 

pelo diretor e três coordenadores pedagógicos, além de duas professoras titulares 

da disciplina de Química lotadas na escola.  
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Figura 12 – Linha do tempo com os principais eventos e ações que culminaram na aplicação da 

SAI de forma remota. 

 
 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 
Nessa oportunidade, a SAI foi apresentada de forma detalhada, esclarecendo 

os objetivos e metas da pesquisa, os procedimentos a serem utilizados, a 

sistemática das aulas e atividades, assim como a coleta e análise de dados. 

Em reunião remota subsequente, a professora titular da disciplina de Química 

das turmas de 3° anos optou pelo conteúdo de Eletroquímica para ser ministrado no 

decorrer da aplicação da metodologia SAI, justificada pela impossibilidade de 

explanação do conteúdo nas aulas regulares devido aos contratempos gerados pelo 

contexto de pandemia, apesar de constar no conteúdo programático para os 3° 

anos, além da recorrente dificuldade de aprendizagem dos estudantes em relação 

ao tema e ainda por ser um tópico frequentemente abordado em questões do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Na Escola-B, o primeiro contato para o desenvolvimento do trabalho ocorreu 

no início do mês de Março/2020, em reunião presencial, anterior ao surgimento de 

casos de Covid-19 no Brasil. O projeto SAI foi apresentado para a coordenadora 

pedagógica da área de Ciências da Natureza e ao professor titular da disciplina de 

Química da escola na época. Todo o planejamento da aplicação da metodologia foi 

realizado de forma presencial, através de sucessivas reuniões com o professor de 

Química e visitas à escola. Entretanto, ao final desse mesmo mês, devido as 

primeiras contaminações por Covid-19, seguido do primeiro decreto de lockdown 

(ANEXO A), ocorreu a privação súbita da convivência com a escola e tornou-se 
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impraticável a aplicação da metodolgia de forma presencial, conforme seu 

planejamento inicial. 

Mediante todas as incertezas geradas pela situação de pandemia, cessou-se 

o contato com a Escola-B, até que, ao final do mês de fevereiro/2021, durante a 

chamada segunda onda de disseminação do vírus, as comunicações foram 

retomadas com a cordenadora pedagógica da escola, uma vez que ela tinha ciência 

prévia de todos os passos da pesquisa, em função das intereçãos anteriores à 

pandemia, tencionando-se uma aplicação de forma híbrida, mediante decreto de lei 

(ANEXO B) que garantia essa modalidade de ensino nas escolas estaduais. No 

entanto, em virtude de novo decreto (ANEXO C), ainda em fevereiro/2021, que 

reestabeleceu as aulas remotas, tanto o planejameto da SAI quanto sua aplicação 

foram novamente adaptados para esse formato, em conjunto com professor titular 

da discipilna de Química das turmas de 3º anos, através de reuniões via Google 

Meet e WhatsApp. 

Por uma questão de comparação de conteúdos para o estudo da SAI, foi 

sugerido para a Escola-B a temática Eletroquimica, sendo aceita pelo núcleo gestor 

e pelo professor. Ela representa um dos conteúdos previstos no planejamento anual 

da escola para a disciplina de Química e, de acordo com o calendário, seria 

ministrada no primeiro bimestre de 2021, razão pela qual a metodologia foi aplicada 

nos meses de março, abril e maio/2021. Nas duas escolas, o conteúdo de 

Eletroquímica foi explanado pela primeira vez para os estudantes através das aulas 

ministradas durante a aplicação da SAI. 

Após o planejamento e a definição dos parâmetros de aplicação da 

metodologia, o passo seguinte, em ambas as escolas, foi o encaminhamento de um 

comunicado para os pais dos estudantes (APÊNDICE A), elucidando a aplicação da 

metodologia ativa SAI, suas implicações no desenvolvimento cognitivo e emocional 

dos estudantes e a necessidade do uso de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação. O documento também esclareceu que a presente pesquisa não 

implicou em riscos aos participantes, apenas demanda de tempo para assistir às 

videoaulas e responder aos formulários de atividades e questionários 

disponibilizados através de plataformas digitais gratuitas.  

O documento foi elaborado e redigido de acordo com os padrões utilizados 

pela SEDUC-CE e com as normas e diretrizes regulamentadoras do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC), e enviado para os 
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pais por meio do aplicativo WhatsApp Messenger com a cooperação dos 

Professores Diretores de Turma (PDT)10 dos participantes do projeto. Esses grupos11 

foram ferramentas previamente criadas pela escola, para melhorar a comunicação 

escolar com os responsáveis pelos estudantes durante o ano letivo. Um cartaz de 

divulgação do projeto foi confeccionado, contendo informações gerais e convocando 

os estudantes a participarem das aulas (FIGURA 13). 

 

Figura 13 – Cartazes de divulgação do projeto SAI utilizados na Escola-A e na Escola-B. 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

O processo de implementação da metodologia SAI como um todo, desde a 

reunião inicial com o núcleo gestor e professores, definição da temática, conteúdo 

das aulas e datas, além do comunicado para os pais e divulgação, até a primeira 

 
10 Vigente desde 2008, o Projeto Professor Diretor de Turma propõe que o professor, 
independentemente de sua área de conhecimento, responsabilize-se por uma determinada turma, 
cabendo-lhe conhecer os estudantes individualmente, para atendê-los em suas necessidades. Além 
disso, são atribuições do PDT a mediação das relações entre a turma sob sua responsabilidade e os 
demais segmentos da comunidade escolar, bem como o trabalho de formação cidadã e 
desenvolvimento de competências socioemocionais (SEDUC, 2021). 
 
11 Habitualmente, o PDT de cada turma cria e administra um grupo de Whastapp com todos os 
estudantes matriculados na turma de sua responsabilidade e um outro grupo com os pais dos 
estudantes da referida turma, no intuito de divulgar informações e avisos importantes, estabelecer 
diálogos democráticos, esclarecer dúvidas e gerar entrosamento e comunicação entre os 
participantes do grupo e com a escola. 
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aula ministrada, perdurou por cerca de quarenta dias na Escola-A e, posteriormente, 

seguiu-se o cronograma estabelecido para as aulas, que ocorreram sempre as 

segundas-feiras: 26/10/2020, 09/11/2020, 16/11/2020, 23/11/2020 e 30/11/2020.  

Na Escola-B, esse mesmo processo durou 10 dias, um mês mais curto 

quando comparado a escola anterior, devido ao contato prévio com a escola antes 

da pandemia de Covid 19. A partir dai, seguiu-se o cronograma estabelecido para as 

aulas, que nesta escola aconteceram duas vezes por semana, às terças-feiras: 

09/03/2021, 16/03/2021, 23/03/2021, 30/03/2021 e 27/04/2021; e às quintas-feiras: 

04/03/2021, 11/03/2021, 18/04/2021, 08/04/2021 e 22/04/2021. 

 

4.6 Planejamento e produção do material didático utilizado na SAI  

 

A SAI utilizada nesse trabalho associou os conceitos da metodologia ativa 

Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) (BERGMANN e SAMS, 2019) com 

princípios da metodologia Ensino sob Medida (Just-in-time teaching) (NOVAK et. al., 

1999). Todo o processo de planejamento e de produção, tanto das videoaulas como 

dos formulários de atividades utilizados antes dos encontros remotos, assim como 

dos instrumentos de coleta de dados, seguiram a sequência apresentada na Figura 

14. 

 

Figura 14 - Esquema de preparação da SAI. 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

4.6.1 Aulas e videoaulas  

 

Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura para seleção dos 

conteúdos de Eletroquímica a serem abordados nas aulas, baseados nos livros 
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didáticos adotados pelas escolas: “Química – Ensino Médio, Volume 2, Martha Reis, 

Editora Ática, 2ª Edição” pela Escola-A; e “Química Cidadã, 3ª série, Wildson Santos 

e Gerson Mól (coordenadores), Editora AJS, 3ª Edição” pela Escola-B. 

Concomitantemente, fez-se uso de material adicional para complementação dos 

conteúdos: “Química, a Ciência Central, Brown, LeMay e Bursten, Editora Pearson 

Education do Brasil, 9ª Edição”, e provas do ENEM (INEP, 2019) disponíveis na 

página oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP).   

Dessa forma, foram planejadas cinco aulas virtuais realizadas pela plataforma 

Google Meet: (1a) Apresentação do projeto SAI; (2ª) Reações de óxidorredução e 

corrosão; (3a) Pilha de Daniel, pilhas comuns e alcalinas, baterias, seu uso, descarte 

e relações com o meio-ambiente; (4a) Força eletromotriz e como calculá-la e (5a) 

Eletrólise ígnea e galvanoplastia (TABELA 2). 

 

Tabela 2 – Conteúdos a serem trabalhados nas aulas remotas.  

AULA TEMA CONTEÚDOS ABORDADOS 

AULA 01 
Apresentação do 

projeto SAI 

Apresentação do projeto, do cronograma de conteúdos e 

atividades, orientações sobre como assistir a um vídeo de forma 

educativa, conscientização sobre a participação no processo e 

orientações sobre a resolução dos instrumentos de coleta de 

dados. 

AULA 02 
Óxidorredução 

Corrosão 

Reações de oxidação e de redução, cálculo de NOX, agente 

redutor e agente oxidante, reatividade dos metais e corrosão. 

AULA 03 

Pilha de Daniel, 

pilhas e baterias 

do cotidiano 

Conceito e função de cátodo, ânodo, ponte salina, polo positivo e 

polo negativo, pilhas comuns, pilhas alcalinas, bateiras 

automotivas, descarte correto de pilhas e baterias, questões 

ambientais e a importância da reciclagem. 

AULA 04 
Força 

Eletromotriz 

Potencial padrão de eletrodo, diferença de potencial da pilha, 

procedimentos utilizados no cálculo da força eletromotriz e fatores 

que interferem nessa força. 

AULA 05 
Eletrólise ígnea 

Galvanoplastia 

Conceito de eletrólise ígnea, semirreações envolvidas, obtenção 

de substâncias puras a partir da eletrólise, o processo da 

galvanoplastia e sua utilização no cotidiano. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A aplicação da SAI exige que os estudantes acessem o conteúdo a ser 

discutido em aula previamente (BERGMANN; SAMS, 2019). Neste trabalho, o 

acesso prévio deu-se através de videoaulas.  Para a produção de cada videoaula, 
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prioritariamente, foi elaborada uma apresentação em slides com os principais 

tópicos a serem abordados, imagens ilustrativas e fórmulas matemáticas, utilizando 

o programa de criação, edição e exibição de apresentações gráficas Microsoft 

PowerPoint, para melhor organização da sequência didática a ser desenvolvida em 

cada vídeo.  

O passo seguinte foi a produção de um roteiro para orientação das falas 

durante o processo de gravação das videoaulas, contendo os principais pontos a 

serem explanados verbalmente, durante a explicação dos conteúdos. A utilização do 

roteiro não é uma regra rígida a ser seguida, mas é uma recomendação da literatura 

(BERGMANN e SAMS, 2019).  

A Tabela 3 sumariza as videoaulas utilizadas neste trabalho, seu tempo de 

duração e links de acesso. Vale salientar que quatro vídeos inéditos foram 

produzidos pela autora, e um quinto (Temática Corrosão) foi cuidadosamente 

selecionado entre os disponíveis no You tube, como complementação da Aula 02, 

inserido no conteúdo de Óxidorredução. O vídeo foi selecionado por apresentar 

excelentes ilustrações gráficas que demostravam com bastante clareza os 

processos envolvidos em uma reação de oxidação e como reparar de forma química 

esses danos. 

 

Tabela 3 – Videoaulas disponíveis no You Tube, tempo de duração e links de acesso. 

Tema Tempo Link de acesso 

Reações de Óxidorredução(a) 8’50” https://www.youtube.com/watch?v=P8iaRtIynFw&t=11s  

Corrosão(b) 4’28” https://www.youtube.com/watch?v=mD7QcTjGZCU 

Pilha de Daniel, pilhas e baterias 

do cotidiano(a) 
8’55” https://www.youtube.com/watch?v=cmGUHtrmC8I&t=66s  

Força Eletromotriz(a) 9’04” https://www.youtube.com/watch?v=3J0qQRhqSlc&t=22s  

Eletrólise Ígnea(a) 7’39” https://www.youtube.com/watch?v=IoQGtfTt0oQ&t=13s  

(a) Autoria própria. 
(b) Canal XD Education. 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Cada videoaula produzida dispunha de três momentos distintos: (1) 

Introdução acerca do que seria abordado e instruções sobre como assistir a um 

vídeo de forma instrucional; (2) Exposição dos conteúdos utilizando os slides e (3) 

https://www.youtube.com/watch?v=P8iaRtIynFw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=mD7QcTjGZCU
https://www.youtube.com/watch?v=cmGUHtrmC8I&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=3J0qQRhqSlc&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=IoQGtfTt0oQ&t=13s
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Conclusão, contendo orientações sobre as atividades a serem realizadas pelos 

estudantes após assistirem ao vídeo.  

As introduções e as conclusões foram gravadas por câmera de celular e 

microfone de lapela acoplado ao smartphone, simulando um diálogo entre a 

pesquisadora e os estudantes. A exposição dos conteúdos foi gravada em formato 

de vídeo mp4, pelo software de captura de tela do próprio Windows 10, associado a 

um microfone de lapela conectado ao notebook. O software foi ativado pelos botões 

“Windows + G” do teclado do dispositivo utilizado, permitindo a gravação simultânea 

da tela do computador e da voz. A Figura 15 ilustra a tela do notebook no momento 

exato em que a captura de tela e a gravação do áudio estavam ocorrendo, 

identificando os controles da ferramenta de captura, além do tempo de gravação.  

  

Figura 15 – Tela do dispositivo de captura do Windows, ilustrando os controles do software. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Todo o material gravado foi reunido e editado através do programa Windows 

Movie Maker. Nesse momento, foram acrescidos os recursos de animação, música, 

e ajustes de filmagens e de som. Após edição, os vídeos foram postados no site de 

streaming do You tube, a fim de serem disponibilizados para os estudantes. Todos 

os vídeos foram produzidos com o intuito de serem curtos ( 7 - 9 minutos) contendo 

informações diretas e relevantes, com o propósito de motivar o interesse dos 
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estudantes. Esse é um procedimento padrão utilizado em videoaulas empregando a 

metodologia SAI (BERGMANN; SAMS, 2019). 

 

4.6.2 Formulários de atividades 

 

Os Formulários de Atividades (APÊNDICE B) fizeram parte do material de 

acesso prévio da SAI e foram enviados concomitantes aos vídeos. São equivalentes 

as intituladas Tarefas de Leitura (NOVACK et al., 1999) utilizadas na metodologia 

Justin-in-time Teaching. 

Tiveram por objetivo monitorar a participação dos estudantes, auxiliar na 

avaliação formativa e identificar as dificuldades sobre determinado conhecimento 

através da análise das respostas dos estudantes, proporcionando a personalização 

das aulas através de um planejando de atividades voltadas para o esclarecimento de 

dúvidas e ressignificação do conhecimento, conforme orientação literária (MAZUR; 

WATIKNS, 2010; NOVACK et al., 1999). 

Cinco formulários foram disponibilizados para os estudantes, referentes aos 

cinco vídeos de exposição sobre os conteúdos de Eletroquímica, contendo questões 

selecionadas entre as de domínio público disponibilizadas pela internet (CESAR, 

2019; DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR, 2018; PROJETO MEDICINA, 2016?; 

ROBERTO, 2007; QUÍMICA PARA O VESTIBULAR, 2015?) e as provas do ENEM 

anteriormente aplicadas.  

Foram respondidos pelos estudantes através da plataforma Google Forms, 

após a visualização de cada videoaula e antes dos encontros remotos. Foram 

selecionadas três questões para os formulários de atividades referentes às 

videoaulas sobre Pilha de Daniel, pilhas e baterias; Força eletromotriz e Eletrólise 

ígnea, e duas questões para os formulários referentes às videoaulas sobre 

Óxidorredução e Corrosão.  

 

4.6.3 Instrumentos de coleta de dados e disponibilização dos materiais 

 

Fez-se uso de quatro instrumentos de coleta de dados, conforme identificados 

e descritos a seguir. 

O Teste Conceitual (TC) (APÊNDICE C), relativo à avaliação de aprendizagem, 

teve por objetivo avaliar a evolução na aquisição de conhecimento dos estudantes. 



96 

 

Seguiu-se o modelo de aplicação e elaboração de questões do teste denominado 

Force Concept Inventory (HESTENES; WELLS; SWACKHAMER, 1992), que nas 

últimas décadas tem sido amplamente empregado para avaliar o ganho conceitual 

de estudantes em Física Básica.  O TC foi aplicado em dois momentos: (1) após a 

primeira aula remota de apresentação do projeto (TABELA 2), denominado Pré-teste 

e (2) após o encerramento das aulas, denominado Pós-teste. O primeiro determina a 

linha de base dos conceitos prévios dos estudantes e o segundo indica o ganho 

conceitual após o processo de aprendizagem. Para a composição do TC foram 

elaboradas 20 questões conceituais de múltipla escolha, contendo apenas uma 

única resposta irrefutavelmente correta, através de uma linguagem não técnica e 

sem a necessidade de cálculos. 

O Questionário Socioeconômico (APÊNDICE D) buscou determinar o perfil 

social e econômico dos estudantes. Foram elaboradas 20 questões referentes à 

faixa etária, acesso à internet e a tecnologia, relações familiares, situação no 

contexto da pandemia, dentre outras. 

O Questionário Socioemocional (APÊNDICE E) objetivou caracterizar a 

situação socioemocional dos estudantes. Foi fundamentado no Instrumento de 

mensuração de competências socioemocionais denominado Social and Emotional or 

Non-cognitive Nationwide Assessment (SENNA), desenvolvido pelo Instituto Ayrton 

Senna, com o qual os estudantes da rede pública do Estado do Ceará já estão 

familiarizados. O SENNA é um sistema de avaliação de competências 

socioemocionais que integra a avaliação formativa e somativa dessas competências 

às avaliações cognitivas existentes, e possibilita ainda o cruzamento desses 

resultados com informações de contexto socioeconômico e ambiente de 

aprendizagem (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2015). O instrumento emprega um 

modelo de rubrica de avaliação (STEVENS; LEVI, 2012) que conta com a descrição 

detalhada da competência socioemocional avaliada e organiza os itens de repostas 

em uma escala que descreve diferentes níveis de desempenho e suas descrições 

Entre as 17 competências socioemocionais consideradas pelo SENNA, o 

presente trabalho avaliou 10 delas, a saber:  

a) Determinação, Organização, Persistência, Foco, Responsabilidade - 

macrocompetência Autogestão; 

b) Tolerância ao Estresse, Tolerância a Frustrações, Autoconfiança - 

macrocompetência Resiliência emocional;  
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c) Curiosidade para Aprender e Imaginação Criativa - macrocompetência 

Abertura ao Novo.  

A escolha levou em consideração a situação de isolamento social, além de 

questões socioemocionais relativas à aprendizagem e ensino remoto. As demais não 

foram avaliadas em função do momento de pandemia, uma vez que estão 

agrupadas em um contexto de vivência social: macrocompetências Engajamento 

com os outros e Amabilidade (Iniciativa Social, Assertividade, Entusiasmo, Empatia, 

Respeito e Confiança). O Questionário Socioemocional contou com 10 perguntas, 

uma para cada competência a ser avaliada. Cada pergunta dispunha de quatro itens 

em escala crescente de desenvolvimento da competência sondada. 

O Questionário Docente (APÊNDICE F) avaliou o perfil do professor e suas 

percepções quanto ao trabalho desenvolvido, metodologias ativas de aprendizagem 

e Sala de Aula Invertida. Foram formuladas 18 perguntas distribuídas entre 

identificação do professor, aplicação da SAI e conhecimentos acerca de 

metodologias ativas, além de um termo de consentimento e livre esclarecimento 

relativo à pesquisa em andamento.  

Todos os links de acesso utilizados na aplicação da metodologia (videoaulas, 

formulários de atividades e instrumentos de coleta de dados), foram disponibilizados 

através da plataforma Google Classroom e compartilhados para os grupos de 

estudantes pelo aplicativo WhatsApp. Além disso, mensagens frequentes eram 

compartilhadas nos grupos com o objetivo de fomentar a participação. 

 

4.7 Aplicação da Sala de Aula Invertida 

 

A Figura 16 ilustra as etapas da SAI adotada, com as respectivas ações 

pertinentes aos estudantes e à professora e pesquisadora que aplicou a 

metodologia, além do momento preciso no decorrer do processo em que essas 

ações foram executadas. O processo da aula invertida iniciou-se antes da aula, 

quando a professora disponibilizou o material referente ao conteúdo que seria 

abordado durante a aula, através de links de acesso enviados aos estudantes com 

antecedência de uma semana, de forma que houvesse tempo suficiente para a 

visualização da videoaula e a resolução do formulário de atividades antes da aula 

remota. 
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Figura 16 – Fluxograma de aplicação da SAI. 

 

Fonte: Adaptado de SCHMITZ (2016). 

 

O envio dos links se dava semanalmente, no mesmo dia e horário, a fim de se 

estabelecer uma rotina. Então, os estudantes assistiam as videoaulas para que 

pudessem ter acesso ao conteúdo planejado para determinada aula e, a seguir, 

respondiam o formulário de atividades (APÊNDICE B) relativo ao conteúdo da 

videoaula enviada. 

A etapa subsequente foi a preparação dos encontros remotos, que levou em 

conta o resultado dos formulários de atividades e o tempo disponível em cada escola 

(Escola-A, 60 minutos para cada encontro remoto e Escola-B, 100 minutos), de 

acordo com o recomendado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), através da 

resolução n°481 de 27/03/2020 (ANEXO D).  

Com base nos relatórios das respostas dos formulários de atividades gerados 

pela plataforma Google Forms, foi possível averiguar o número de erros e acertos 

em cada questão, tornando viável a preparação de uma aula com estratégias 

voltadas para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais efetiva e 

personalizada, direcionada para os pontos de maiores dificuldades em relação a um 

conteúdo específico, segundo Mazur e Watikns, 2010, Novack et al., 1999 e Oliveira 

et al., 2015. 

Antes da visualização da primeira videoaula, é necessária uma aula inicial 

para a apresentação do projeto (BERGMANN; SAMS, 2019), de forma a esclarecer 

cada etapa do processo para que os estudantes conheçam os conceitos relativos à 
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Sala de Aula Invertida e possam compreender e colaborar com a proposta de 

aplicação e também se familiarizem com a professora.  

Além das explicações iniciais, nessa primeira aula houve um trabalho de 

conscientização sobre a importância do protagonismo e da autonomia em uma 

metodologia do tipo ativa, dando ênfase a seriedade da coleta de dados e instruções 

relativas à resolução do Pré-teste, Pós-teste, Questionário Socioeconômico e do 

Questionário Socioemocional, de forma a enfatizar a importância da ética nas suas 

resoluções e a relevância desse trabalho inédito na Educação Básica. 

Ainda na aula inicial, foram especificadas orientações sobre como assistir a 

um vídeo de forma instrucional, e como treino todos assistiram a um trecho do vídeo 

sobre Reações de Oxidorredução, que seria o tema da aula seguinte. Nessa 

ocasião, os estudantes foram instruídos a pausar e retroceder o vídeo para fazer 

anotações e pesquisas sempre que necessário, sendo estimulados a evitar 

distrações de outros aplicativos e redes sociais. 

Após o término da aula, um cronograma (Item 3.4) e um roteiro detalhado de 

atividades (TABELA 4) a serem realizadas pelos estudantes em cada semana de 

aula do projeto foram disponibilizados via plataforma Google Classroom. Para cada 

turma foi desenvolvido um roteiro de atividades especifico, objetivando estimular a 

autonomia nos estudantes.  

 

Tabela 4 – Exemplo de roteiro de atividades para a Escola-B. 

Atividade de Casa 
Data de 

Postagem 
Conteúdo 

Encerramento 
da Atividade 

PRÉ-TESTE CONCEITUAL 
Questionário de Perfil Social 

09/03 
Terça-feira 

Eletroquímica 
12/03 

Sexta-feira 
17 Horas 

- Videoaula 01 
- Formulário de atividade 01 
- Videoaula - Corrosão 
- Formulário de atividade - Corrosão 

12/03 
Sexta-feira 

- Reações de oxirredução 
- Corrosão 

15/03 
Segunda-feira 

- Videoaula 02 
- Formulário de atividade 02 

16/03 
Terça-feira 

- Pilha de Daniel 
- Pilhas e baterias do cotidiano 

22/03 
Segunda-feira 

- Videoaula 03 
- Formulário de atividade 03 

23/03 
Terça-feira 

- Força Eletromotriz 
- Cálculo da Força Eletromotriz 

29/03 
Segunda-feira 

- Videoaula 04 
- Formulário de atividade 04 

30/03 
Terça-feira 

- Eletrólise ígnea 
- Galvanoplastia 

27/04 
Segunda-feira 

PÓS-TESTE CONCEITUAL 
Questionário Socioemocional 

27/04 
Terça-feira 

Eletroquímica 
11/05 

Segunda-feira 

Fonte: Autoria própria (2021). 



100 

 

É importante salientar que o ideal para a metodologia SAI é que as aulas 

aconteçam no formato presencial, afim de possibilitar uma maior interação entre os 

estudantes e também com a professora. Porém devido a situação de pandemia, as 

aulas se deram de forma remota através da plataforma Google Meet. 

As aulas seguintes eram iniciadas com uma conversa informal (atualidades, 

Covid-19, etc.) com os estudantes, na tentativa de estabelecer uma relação mais 

próxima, aumentando o entrosamento e aprimorando as relações interpessoais, 

visando o desenvolvimento das capacidades socioemocionais. A seguir, dava-se 

início a uma revisão dos conteúdos explorados pela videoaula do dia e todas as 

dúvidas em relação ao vídeo eram sanadas. Entretanto, a qualquer momento da 

aula, os questionamentos/dúvidas poderiam ser esclarecidos. 

Em seguida, a professora comentava a respeito dos percentuais de acertos 

nas questões do formulário de atividades e as respostas incorretas eram resolvidas, 

além de questões do ENEM e das propostas pelo livro texto utilizado pelas escolas. 

Para a resolução dos exercícios e anotações, fez-se uso da mesa digitalizadora One 

by Wacom. O tempo remanescente era dedicado às correlações teoria-prática do 

conteúdo da aula, através de situações problema envolvendo meio-ambiente, fatos 

do cotidiano e do entorno dos estudantes, gerando inúmeros debates e discussões 

para aprofundamento do tema.  

A motivação para a realização das atividades durante a aplicação da 

metodologia deu-se através da construção de uma pontuação, na qual cada 

atividade realizada faria a composição de uma nota final atribuída a cada estudante 

participante, não obstante o número de acertos ou de erros nas respostas das 

questões. Essa nota contribuiu com a média da disciplina de Química em ambas as 

escolas. O principal objetivo foi estimular os estudantes a responderem com mais 

responsabilidade as atividades e questionários.  

A aula remota não era gravada visto que a explanação do conteúdo já estava 

à disposição dos estudantes através da videoaula permanentemente disponível na 

plataforma do You Tube. No entanto, as anotações de aula com os principais pontos 

abordados, esclarecimentos das dúvidas e as resoluções das questões realizadas 

no transcorrer das aulas remotas eram repassadas aos estudantes através do 

Google Classroom, para possíveis revisões futuras e maior aprofundamento. 
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4.8 Análise de dados 

 

Toda a coleta de dados foi realizada com a anuência do Núcleo Gestor das 

escolas e a concordância dos estudantes e de seus responsáveis.  

A primeira aplicação do TC, o Pré-Teste, ocorreu antes da disponibilização da 

primeira videoaula, de forma online, via plataforma Google Forms, ficando disponível 

para resolução por parte dos estudantes por três dias consecutivos em ambas as 

escolas. No fim desse período, o acesso ao questionário foi interrompido. Após o 

último encontro virtual, ocorreu a segunda aplicação do TC, o Pós-Teste, 

disponibilizado também de forma online, via plataforma Google Forms, ficando 

disponível para resolução por parte dos estudantes por cinco dias, cessando a partir 

daí o seu acesso. Cada estudante teve acesso ao Pré e ao Pós-Teste uma única 

vez, e as respostas não poderiam ser alteradas após seu envio. 

Para medir o ganho conceitual dos estudantes, foi determinado o Ganho de 

Hake (‹g›), também encontrado na literatura como Ganho Normalizado ou Ganho 

Normatizado, definido por Hake (1998) como:  

 

onde Spré% representa a porcentagem de acertos nas questões do Pré-Teste e 

Spós% a porcentagem de acertos nas questões do Pós-Teste. A partir do valor do 

Ganho de Hake, é possível categorizar os dados de acordo com a proposição: “alto 

ganho” = ‹g› ≥ 0,7; “médio ganho” = 0,7 > ‹g› ≥ 0,3 e, “baixo ganho” = ‹g› < 0,3 

(HAKE, 1998).  

Para análise dos dados coletados, utilizou-se o teste tStudent, com o 

propósito de comparar as médias de percentual de acertos no Pré-Teste (Spré%) e 

no Pós-Teste (Spós%) e o desvio padrão, utilizando-se o pacote de análises 

estatísticas do Microsoft Excel 2019. Foram considerados resultados 

estatisticamente significativos para valores de p < 0,05. 

O Questionário Socioeconômico foi aplicado na primeira semana de aplicação 

da metodologia e o Questionário Socioemocional foi aplicado após o último encontro 

virtual com as turmas, tendo ambos seus acessos encerrados no mesmo momento 

de encerramento do Pós-teste. Semelhante ao Teste Conceitual, cada estudante 

(1) 
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teve acesso aos questionários uma única vez, sem possibilidade de alteração das 

respostas após o envio. O Questionário Docente foi enviado ao professor via 

Whatsapp, logo após o encerramento da aplicação do Pós-teste.  

Todos os cálculos, análises e discussões subsequentes foram realizados 

considerando apenas os estudantes respondentes de ambas as aplicações do Teste 

Conceitual (Pré e Pós-Teste). 

Os links de acesso ao Teste Conceitual, Questionário Socioeconômico e 

Questionário Socioemocional foram disponibilizados através da plataforma Google 

Classroom, e compartilhados para os grupos de estudantes pelo aplicativo 

WhatsApp. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Teste Conceitual e os questionários aplicados aos participantes do estudo 

foram os instrumentos que deram subsídio para os resultados que se seguem. A 

evolução dos estudantes submetidos a SAI foi avaliada de forma quantitativa pelo 

parâmetro denominado Ganho de Hake, que verifica a variação percentual de erros 

e acertos em aplicação de Pré-Teste e Pós-Teste idênticos, demonstrando aumento 

ou diminuição da assimilação dos conceitos estudados. Também foram analisados o 

perfil Socioeconômico dos estudantes para auxiliar na discussão dos resultados, as 

Competências Socioemocionais relacionadas com a situação de pandemia e ensino 

remoto e as percepções dos professores no Questionário Docente.  

No âmbito qualitativo, foram enunciadas as percepções da pesquisadora 

quanto aos aspectos didáticos e pedagógicos, do ponto de vista de uma 

investigação crítico-reflexiva, analisando os aspectos considerados significativos na 

prática docente, indicando os pontos positivos e as dificuldades identificadas no 

planejamento, na organização e no desenvolvimento da aula, bem como 

informações sobre os encontros remotos, relações entre os sujeitos participantes da 

pesquisa e os progressos alcançados ao longo da aplicação da metodologia. 

 

5.1 Relato de experiência didático-pedagógica   

 

Para aplicação da metodologia foram selecionadas escolas 

profissionalizantes pelo fato de a mestranda conhecer a realidade destas escolas e 

por apresentarem baixos índices de evasão e alta frequência nas aulas quando 

comparadas às escolas regulares e de tempo integral. Isso deve-se ao fato de que 

nas escolas profissionalizantes, os estudantes têm acesso a estágio remunerado ao 

final do curso, com possibilidade de inserção no mercado de trabalho somente 

mediante frequência e assiduidade nas aulas, além da participação em Projetos 

Pedagógicos - como o Projeto Professor Diretor de Turma e o Projeto de Vida, que 

visam o desenvolvimento das capacidades socioemocionais dos estudantes e 

consequentemente, promovem uma melhor qualidade da convivência na 

comunidade escolar.   

O conteúdo químico trabalhado na SAI, em ambas as escolas, foi 

“Eletroquímica”, escolhido pela primeira escola onde a metodologia foi aplicada 
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(Escola-A) e, para efeitos comparativos em função do Ganho de Hake, sugerido e 

acatado pela segunda escola (Escola-B). A sequência didática foi trabalhada em 

consonância com os objetivos de aprendizagem determinados pelos professores 

titulares das turmas, livros textos adotados pelas escolas e material suplementar. 

Cada metodologia ativa apresenta peculiaridades próprias, no caso da SAI, o 

docente deve disponibilizar o material didático previamente preparado para os 

participantes dias antes da aula. Isso ocorre para que tenham tempo disponível para 

estudar e amadurecer os conteúdos, afim de proporcionar em aula reflexões mais 

profundas a respeito da temática em discussão (BERGMANN; SAMS, 2019; 

DUMONT; CARVALHO; NEVES, 2016; VALENTE, 2014). Dessa forma, de acordo 

com os autores, o estudante pode trabalhar com esse material no seu ritmo, nos 

horários e dias mais adequados, dentro de sua realidade, revendo quantas vezes 

achar necessário, fazendo anotações, se aprofundando e desenvolvendo a desejada 

autonomia na aprendizagem. 

Esse procedimento permite ainda que os estudantes organizem suas dúvidas 

para futuro esclarecimento na aula, aproveitando de forma mais efetiva as trocas de 

informação com os colegas e com a professora. Outro ponto positivo é que a aula se 

torna um lugar de aprendizagem ativa, repleto de questionamentos, discussões e 

atividades práticas. Assim sendo, o professor pode trabalhar as dificuldades ao invés 

de ministrações sobre o conteúdo da disciplina. 

Neste trabalho, a ferramenta utilizada para a inversão da sala de aula 

(disponibilização do material) foi a videoaula, por ser mais atrativa e possibilitar uma 

maior dinâmica durante a apresentação dos conteúdos. Os vídeos têm sido os mais 

utilizados pelo fato do estudante poder assisti-los quantas vezes forem necessárias, 

sendo possível se dedicar com mais atenção aos conteúdos de maior dificuldade. 

Para uma melhor exposição dos conteúdos na videoaula, slides com imagens 

ilustrativas, animações e cores foram utilizados com intuito de assegurar a atenção 

dos estudantes. Os slides permitiram organizar melhor os conteúdos, além do fato 

de os estudantes já estarem familiarizados com a técnica. Houve um esforço por 

parte da professora em fazer com que a transmissão dos conteúdos fosse 

espontânea, proporcionando descontração, falando com entusiasmo e sendo breve 

nas explicações, como orientam Bergmann e Sams (2019). A professora dialogava 

com os estudantes através da exposição de sua imagem no vídeo, a fim de suscitar 

uma maior familiaridade e criar um vínculo com os estudantes, fomentando um 
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interesse particular na representação de quem fala, não sendo, portanto, apenas 

uma voz a ser ouvida. Esse procedimento também permitiu o desenvolvimento de 

competências socioemocionais avaliadas neste trabalho. 

 Uma mesma videoaula foi gravada inúmeras vezes, para produção de 

material de qualidade, com nitidez de som e imagem, boa iluminação, ausência de 

ruídos externos, sem erros de gravação ou dos softwares e aplicativos utilizados. 

Durante a edição, procurou-se aprimorar ainda mais a qualidade do vídeo através de 

recursos de animação e da utilização de músicas, sempre observando o tempo, 

evitando a produção de vídeos longos e cansativos. De acordo com a literatura, 

vídeos longos não são os mais indicados, pois promovem a desmotivação dos 

estudantes (BERGAMNN; SAMS, 2019; SCHMITZ, 2016; VALENTE, 2014).  

O único vídeo selecionado diretamente do YouTube não se tratou de uma 

videoaula, mas de uma animação gráfica demonstrando a ocorrência do fenômeno 

da corrosão de forma macro e micromolecular. O objetivo foi oferecer um maior 

aprofundamento do conteúdo de Óxidorredução e mostrar as muitas possibilidades 

que a internet pode oferecer para estudo. Bergmann e Sams (2019) são enfáticos 

nas suas observações, eles defendem que além do propósito pedagógico principal 

de apresentar conteúdos, a utilização de vídeos já disponíveis pode estimular os 

estudantes a encontrar materiais de qualidade para o estudo de Química em uma 

plataforma muitas vezes utilizada para outros fins. 

Os formulários de atividades foram utilizados como ponto de partida para o 

planejamento das aulas remotas a partir dos conhecimentos e dificuldades 

manifestadas pelos estudantes através de suas respostas. Seu uso e 

desenvolvimento foram baseados em princípios da metodologia Ensino sob Medida 

(ARAUJO; MAZUR, 2013; NOVAK et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2015), que propõe o 

uso de tarefas prévias preparatórias para as aulas, respondidas após o estudo do 

material enviado pelo professor, estabelecendo um feedback para o ajuste e 

organização da aula, de forma a otimizar o tempo de aula. Essa trata-se da primeira 

etapa da metodologia EsM, proposta por Novack et al. (1999). 

Dessa forma, a escolha das questões a serem resolvidas e dos tópicos a 

serem reforçados durante a aula remota foram escolhidos tendo como base os 

acertos e erros observados nos formulários de atividades. Ao final da resolução de 

cada formulário, era possível a visualização desses acertos e erros por parte dos 

estudantes de forma individual, com a intenção de provocar a autoavaliação e a 
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busca por uma melhor apropriação do conteúdo estudado.  

Os formulários de atividades também foram utilizados como motivadores para 

que os estudantes assistissem previamente as videoaulas ao mesmo tempo em que 

permitiam que a professora verificasse a participação das turmas nas atividades. 

Considerando que uma das propostas da SAI é a diminuição da quantidade do 

tradicional dever de casa, os formulários eram curtos, simples e discutidos em sala 

conforme demanda dos próprios estudantes. 

Durante a aula inicial, os estudantes se mostraram bastante receptivos e 

entusiasmados com a metodologia SAI, interagindo com a professora de forma 

considerável, embora fosse o primeiro contato. Eles afirmaram ter compreendido o 

processo de aplicação da SAI, Pré-Teste, Pós-Teste, questionários em geral, e sobre 

a necessidade/importância do acesso às videoaulas e aos formulários de atividades 

que antecedem as aulas remotas. Nas duas escolas, os professores titulares da 

disciplina estiveram presentes na aula inicial, reforçando a importância da 

participação nas atividades, uma vez que a avaliação seria do tipo formativa. 

A avaliação formativa confere aos estudantes o papel de coautores no 

desenvolvimento de sua aprendizagem, os conduzindo para o centro de sua própria 

formação. Ela aparece como uma estratégia que foge à maneira tradicional de medir 

o desempenho escolar, fazendo uma espécie de acompanhamento mais 

aprofundado e individual. Outra característica marcante desse processo é a 

autoavaliação, que faz com que o estudante perceba suas deficiências em 

determinado conteúdo e busque alternativas para aperfeiçoar sua aprendizagem, 

sempre sob a orientação do professor.  

De acordo com Grego (2013), a avaliação formativa é uma via de mão dupla, 

o que significa que os professores devem sempre dar feedbacks atualizados do 

desenvolvimento dos estudantes, assim como os estudantes também precisam 

informar aos professores questões pertinentes à didática e ao ensino, o que tem 

funcionado e o que não está dando tão certo. 

O roteiro de atividades (TABELA 4) personalizado para cada turma e 

apresentado na aula inicial serviu de orientação, permitindo que os estudantes 

organizassem suas agendas de estudos antecipadamente, possibilitando o 

gerenciamento de sua metacognição e estabelecendo-se uma cultura de 

aprendizagem. Desse modo, a responsabilidade foi estimulada, o que resultou no 

desenvolvimento de graus de envolvimento, de iniciativas e de autoconfiança, 

https://educacao.imaginie.com.br/desempenho-escolar/
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ingredientes importantes para a autonomia.  

Nas aulas seguintes, as relações professora-estudantes foram se estreitando, 

de forma que as conversas informais nos minutos inicias das aulas propiciaram 

momentos de descontração e de encorajamento mútuo, visto que nessas ocasiões, 

os estudantes relatavam experiências pessoais, preocupações e incertezas em 

relação à pandemia. Segundo Silva (2018), esses momentos de partilha estão entre 

as ferramentas adequadas e essenciais para o desenvolvimento das capacidades 

socioemocionais, pois permitem aos estudantes aprimorar a expressividade afetiva, 

a interação social e a empatia. Além disso, a relação estudante-professor é uma das 

principais fontes para a melhoria da qualidade motivacional dos estudantes.  

Durante a revisão dos conteúdos explorados pela videoaula do dia, vários 

estudantes esclareceram suas dúvidas, aprofundando o tema e estimulando o 

debate, de forma a proporcionar um aprendizado mais amplo e completo, em 

consonância com o proposto por Bergmann e Sams (2019). De acordo com os 

autores, as dúvidas e os equívocos de compreensão sobre o conteúdo entregue 

previamente devem ser esclarecidos antes dos conceitos serem praticados e 

aplicados incorretamente. Esse conhecimento adquirido previamente à resolução 

das questões exige do educador flexibilidade e criatividade para identificar erros ou 

lacunas de conhecimento, a fim de saná-las de forma individual ou coletiva em 

tempo de execução. Nessa situação, rompe-se com o papel de transmissividade do 

professor, favorecendo a construção de um conhecimento científico baseado na 

participação ativa do estudante. 

Os feedbacks sobre as videoaulas foram sempre positivos. Os estudantes 

afirmaram ter gostado de assistir aos vídeos, elogiaram o material produzido e 

fizeram sugestões, tanto de melhorias nas videoaulas quanto de outros vídeos 

disponíveis sobre a mesma temática. Nesses momentos, observou-se que a 

participação dos estudantes da Escola-A foi mais acentuada, provavelmente por 

uma maior vivência no uso de videoaulas para aprendizagem de Química, 

observação essa verificada durante análise do Questionário Socioeconômico, 

posteriormente discutido em tópicos subsequentes nesse trabalho. 

Com relação ao momento dedicado a resolução das questões, o formulário de 

atividades foi imprescindível, uma vez que a escolha levou em conta as dificuldades 

de cada turma. Os índices de acertos foram repassados e os itens com menor 

frequência de acertos eram amplamente discutidos. De acordo com Araujo e Mazur 
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(2013), esse feedback trata-se da segunda etapa do método Ensino sob Medida e 

pode auxiliar na compreensão dos conteúdos e na superação das principais 

dificuldades apresentadas pelos estudantes.  

Observou-se que os estudantes se interessavam bastante por esse momento, 

buscando entender seus erros e acertos na resolução de determinada questão. Essa 

é uma importante fase do processo de aprendizagem, em oposição ao ensino 

tradicional, onde o estudante realiza essa atividade após a aula e sem o apoio dos 

colegas e do professor. Na SAI associada ao EsM, esse apoio acontece em tempo 

real, no momento onde o estudante mais necessita de apoio e supervisão (just in 

time). 

O tempo de aula também era utilizado para promover debates e 

aprofundamentos com a turma, caracterizando a terceira e última etapa do método 

EsM, segundo Araujo e Mazur (2013). Nessa etapa, o conteúdo foi associado a 

situações cotidianas, na tentativa de relacionar teoria e prática, contextualizando o 

conhecimento adquirido e analisando a relação entre o senso comum e o 

conhecimento científico. Segundo Schimitz e Reis (2018), esse é o momento de 

maior engajamento dos estudantes, com vários comentários relevantes e 

questionamentos de cunho prático. Essas atividades incentivam as trocas sociais, 

intensificam as interações e são aspectos essenciais do processo de aprendizagem, 

o que não é comumente incentivado nas aulas tradicionais, especialmente no ensino 

das ciências da natureza.  

Apesar da frequência durante as aulas remotas ter sido satisfatória, foi 

constatado que o número de acessos as videoaulas e aos formulários de atividades 

foi sempre menor do que o número de estudantes participantes nas aulas remotas 

ministradas na plataforma Google Meet. O número de acesso às videoaulas também 

foi inferior ao de acessos do formulário de atividades, possivelmente pela 

impossibilidade de monitoramento aos vídeos, uma vez que a plataforma do 

YouTube fornece apenas o total de visualizações, ao contrário do Google Forms, que 

permite a identificação nominal por formulário de atividade respondido.  Na Escola-

B, essa diferença foi mais acentuada, podendo ser justificada pelo fato de que na 

Escola-A, os estudantes participaram de forma voluntária, o que exige por si só um 

certo protagonismo, e novamente por uma maior vivência dos estudantes desta 

escola no uso de videoaulas para aprendizagem de Química.  É preciso uma 

mudança de mentalidade gradativa em relação ao processo de aprendizagem, de 
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forma que os estudantes assumam seu papel de protagonistas na construção de seu 

conhecimento, e este é um dos principais desafios a serem enfrentados no processo 

de inovação no ensino. 

Vale destacar que na Escola-B, semanalmente, aconteciam reuniões de 

planejamento das práticas pedagógicas, momento onde o professor titular era 

informado sobre as atividades e as aulas que seriam ministradas, acarretando na 

correção de rotas e ajustes necessários para um melhor aproveitamento da SAI. 

Nesta escola o professor colaborou em vários momentos, com contribuições 

relevantes ao conteúdo explicado, durante a resolução das atividades e nos 

debates. Esse comportamento foi devido ao fato das aulas estarem obedecendo o 

horário vigente da disciplina, e também em virtude da construção de uma nota e da 

frequência dos estudantes serem obtidas através da aplicação da metodologia.  

 

5.2 Aspectos Cognitivos – Teste Conceitual  

 

O Teste Conceitual aplicado aos estudantes, foi o instrumento que deu 

subsídio para os resultados dos aspectos cognitivos. Seu objetivo principal foi avaliar 

o entendimento conceitual de teorias científicas em contraste com os conceitos de 

senso comum em torno dos tópicos estudados. Para tal, empregou-se a dinâmica de 

aplicação antes e após a utilização da metodologia (Pré e Pós-Teste, 

respectivamente). Neste trabalho, o modelo Force Concept Inventory (HESTENES; 

WELLS; SWACKHAMER, 1992) foi adaptado para o uso do conteúdo de 

Eletroquímica, uma vez que não existe um questionário padrão semelhante para 

essa temática. Os itens foram cuidadosamente elaborados a partir de pesquisas 

anteriores e dispostos de maneira a instigar os estudantes a refletirem sobre suas 

respostas.  

Responderam ao Pré-Teste e ao Pós-Teste 29 estudantes na Escola-A e 45 

na Escola-B, perfazendo um total de 74 participantes. Após averiguação dos 

resultados do Pré e Pós-Teste Conceitual, foi calculado o ganho médio conceitual 

para cada escola através do parâmetro Ganho de Hake, utilizado tradicionalmente 

para a avaliação de um mesmo conteúdo em diferentes turmas em que se utilizam 

metodologias ativas, demonstrando que a dinâmica pré-teste/aplicação de 

conteúdo/pós-teste, apresenta potencial elevado para avaliar a eficácia de um 

processo de ensino interativo (GALHARDI; AZEVEDO, 2013).  
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Logo após a aula inicial, o Pré-Teste ficou disponível para resolução por um 

período de três dias, devido a necessidade de os estudantes responderem antes da 

visualização da primeira videoaula. Já o Pós-Teste ficou disponível por cinco dias, 

para que fosse possível atingir uma amostragem significativa, pois nas escolas 

profissionalizantes os estudantes permanecem em aula por dois períodos, restando 

apenas o turno da noite ou finais de semana para acesso e execução das 

atividades. De fato, foi observado que o maior número de acessos ao Pós-Teste se 

deu durante o sábado e o domingo. 

Com a aplicação do Pré-Teste, quantificou-se o limiar conceitual em que os 

estudantes se encontravam antes da SAI, traçou-se seus perfis conceituais e, ao 

aplicar novamente o teste conceitual (Pós-Teste), após a utilização da metodologia, 

observou-se o impacto que as aulas tiveram nesses respectivos perfis. A Tabela 5 

mostra os resultados obtidos na aplicação do Pré-Teste em porcentagem de acertos 

(Spré%), o desvio padrão e o número de estudantes que responderam ao Pré e ao 

Pós-Teste, agrupados por escola. 

 

Tabela 5 – Média da porcentagem de acertos no 
Pré-Teste (Spré%) por escola. 

Escola N(a) Spré% DP(b) 

Escola-A 29 46 14 

Escola-B 45 42 11 

(a) N: número total de estudantes respondentes ao 
Pré e ao Pós-Teste;  
(b) DP: desvio padrão.  
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

As duas escolas obtiveram média de acertos menores que 50% na aplicação 

do Pré-Teste e ambas apresentaram porcentagens de acertos próximas (Escola-A: 

46% e Escola-B: 42%). Dessa forma, foi possível observar a condição inicial de cada 

escola em relação aos conceitos que foram abordados, refletindo conhecimentos 

prévios próximos.  

Os percentuais médios de acertos mínimos considerando os desvios padrões 

são semelhantes (Escola-A: 32% e Escola-B: 31%). Entretanto, seus máximos 

apresentaram pequenas diferenças (Escola-A: 60% e Escola-B: 53%), ilustrando os 

melhores índices de acertos entre os estudantes com as maiores médias de Spré% 

na Escola-A, o que poderá ser melhor compreendido pela visualização do Gráfico 1. 
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Comportamentos análogos podem ser encontrados na literatura, tanto de Spré% 

quanto de desvios padrões, quando da aplicação de metodologias ativas para as 

disciplinas de Biologia e Física (LIMA-SÁ; ARAÚJO; LIMA, 2021; RAMADHANI et al. 

2019; SILVA; SALES; CASTRO, 2019). 

No Gráfico 1, cada coluna foi subdividida por diferentes cores, as quais 

representam os vários intervalos de percentuais de acertos no Pré-teste, em ambas 

as escolas, criando uma caracterização do perfil conceitual das escolas no momento 

anterior a aplicação da metodologia (ponto de partida).  

 

Gráfico 1 – Spré% médio em porcentagem de estudantes por escola – Condições Iniciais 
 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Comparando as duas escolas, é possível observar uma semelhança na 

quantidade de estudantes nas faixas de acertos entre (0-20%), assim como na faixa 

entre (21-40%). No entanto, os acertos entre (41-60%) foram superiores na Escola-

B, o que se inverteu na Escola-A para os percentuais entre 61-81%, demonstrando 

que os estudantes de ambas as escolas possuem conhecimentos prévios sobre 

Eletroquímica, porém, com proeminência da Escola-A para as maiores médias de 

Spré% na maior faixa de acerto. 
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Nenhuma das escolas apresentou acertos superiores a 80%, o que pode ser 

positivo para a averiguação do ganho conceitual, pois permitirá a possibilidade de 

verificar a evolução dos estudantes para a faixa de mais altos ganhos após a 

aplicação da metodologia. Este é um comportamento interessante que pode 

favorecer uma melhor visualização do ganho de aprendizagem após a aplicação do 

Pós-teste, ou seja, poderá ser possível observar uma diminuição das faixas com 

menos índices de acertos e/ou surgimento de uma faixa entre 81-100%, registrando 

acertos máximos. 

O conhecimento prévio aproximado das escolas foi melhor esclarecido 

quando se observou as questões com maior e menor índice de acerto. Na Escola-A, 

a Questão 01 apresentou maiores percentuais de acertos (69,5% - Reações de 

óxidorredução), enquanto na Escola-B foi a Questão 03 (51,9% - Reatividade dos 

metais nobres e seu uso no cotidiano). Os menores índices de acerto ficaram 

restritos a Questão 17, para as duas escolas, cuja temática envolveu Eletrólise e 

seus conceitos fundamentais, com 19,5% - Escola-A e 11,5% - Escola-B. Esses 

resultados chamaram atenção para uma abordagem mais profunda no conteúdo de 

Eletrólise durante a aplicação da SAI. 

Uma vez avaliado o desempenho dos estudantes no ponto de partida, o 

mesmo foi realizado para o Pós-Teste (Spós%), o qual analisou o desempenho 

posterior a aplicação da SAI. Esses parâmetros (Spré% e Spós%) são essenciais 

para se obter o Ganho de Hake.  

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos na aplicação do Pós-Teste em 

porcentagem de acertos (Spós%), o desvio padrão e o número de respondentes ao 

Pré e ao Pós-Teste, agrupados por escola. As duas escolas apresentaram evolução 

conceitual após participação na SAI. Ambas obtiveram resultados médios maiores 

que 50%, com destaque para a Escola-A (68%). 

 

Tabela 6 – Média da porcentagem de acertos no 
Pós-Teste (Spós%) por escola. 

Escola N(a) Spós% DP(b) 

Escola-A 29 68 18 

Escola-B 45 59 11 

(a) N: número total de estudantes respondentes ao Pré 
e ao Pós-Teste;  
(b) DP: desvio padrão.  
Fonte: Autoria própria (2021). 
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As duas escolas apresentaram evolução conceitual após participação na SAI, 

uma vez que obtiveram resultados médios maiores que 50%, com destaque para a 

Escola-A (68%). De maneira análoga ao observado no Gráfico 1, o Gráfico 2 

apresentou uma melhor caracterização visual do perfil conceitual no momento 

posterior à aplicação da metodologia.  

 
Gráfico 2 – Spós% médio em porcentagem de estudantes por escola. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

As duas escolas passaram a apresentar estudantes com acertos na faixa de 

maiores índices de apropriação de conceitos (81-100%), o que não foi detectado nas 

análises de Spré% (GRÁFICO 1). Esse aumento demostra ganho conceitual em 

ambas as escolas, sendo mais pronunciado na Escola-A.    

Para uma melhor análise do impacto da aplicação da metodologia no perfil 

conceitual das turmas estudadas, o Gráfico 3 apresenta um comparativo entre os 

dados de Spré% e Spós%, mostrando a evolução percentual de acertos dos 

estudantes em cada um dos testes conceituais. Foi notório o aumento de acertos 

nas questões do Pós-Teste nas duas escolas avaliadas, o que reflete em um 

aumento nos índices de aprendizagem. A Escola-A mostrou uma nova faixa de 
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acerto (81 – 100%), não contemplada no gráfico do Pré-Teste; o mesmo ocorreu 

para a Escola-B, porém, em menor intensidade. As faixas de 0-20% e de 21-40% 

sofreram diminuição para ambas as escolas, acompanhado de aumento da faixa 

entre 61-80%, o que revela um acréscimo na apropriação dos conceitos após 

aplicação da Sala de Aula Invertida. 

 

Gráfico 3 – Evolução de Spré e % Spós% médios em porcentagem de estudantes por escola. 
 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Uma vez investigado o limiar conceitual em que os estudantes se 

encontravam antes da SAI (Spré%), assim como o impacto que as aulas tiveram em 

seus perfis conceituais (Spós%), a próxima etapa calculou a relação entre esses 

dois parâmetros, ou seja, o saldo positivo de acertos após aplicação da SAI sobre o 

percentual de erro inicial, denominado de Ganho de Hake (EQUAÇÃO 1) (HAKE, 

1998), que determina o ganho de aprendizagem dentro do universo de conceitos 

desconhecidos no início do processo.  

Considerando que o valor de ‹g› = 0 representa ganho nulo e ‹g› = 1 refere-se 

a 100% de ganho médio, foi possível observar que as duas escolas apresentaram 

ganho positivo, comprovando a contribuição da metodologia SAI na aprendizagem 

dos estudantes, mesmo de forma remota, evidenciando maiores ganhos na Escola-A 



115 

 

(TABELA 7).  

 

Tabela 7 – Ganho de Hake (‹g›) e desvio padrão (DP) por escola obtidos neste trabalho e ‹g› 
encontrados na literatura. 

Disciplina Nível Modalidade ‹g›/(DP) Referência 

Química 
(Escola-A) 

Médio Remoto 0,41 
(0,3) 

Este trabalho 

Química 
(Escola-B) 

Médio Remoto 0,29 
(0,2) 

Este Trabalho 

Física Médio Remoto 0,34 Vilela et al. (2019) 

Biologia Médio Presencial 0,20 Gomes (2019) 

Biologia Médio Presencial 0,40 Lima-Sá; Araujo; Lima (2021) 

Biologia Médio Presencial 0,43 Ramadhani et al. (2019) 

Física Médio Presencial 0,11 Silva; Sales; Castro (2019) 

Física Médio Presencial 0,12 Araújo et al. (2017) 

Biologia Superior Presencial 0,17 Techanamurthy; Alias; Dewitt (2019) 

Física Superior Presencial 0,29 Quibão et al. (2019) 

Física Superior Presencial 0,54 Vieira (2014) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Segundo os valores pré-estabelecidos por Hake, os resultados apresentados 

classificam-se como de baixo ganho conceitual na Escola-B (‹g› = 0,29) e médio 

ganho conceitual na Escola-A (‹g› = 0,41). O ganho obtido encontra-se dentro da 

faixa de resultados reportados na literatura em ambiente presencial ou remoto, tanto 

em Ensino Superior como Ensino Médio (TABELA 7).  

Para uma melhor visualização da classificação dos resultados obtidos 

segundo os parâmetros de Hake (1998), plotou-se um gráfico (GRÁFICO 4) de saldo 

de acertos (Spós% - Spré%) em função do desempenho na aplicação do Pré-Teste 

(Spré%). O gráfico é dividido em três regiões distintas delimitadas por uma reta 

inferior e uma reta superior. Turmas situadas na região abaixo da reta inferior se 

encontram na faixa de baixo ganho conceitual. Turmas situadas na região entre as 

duas retas são consideradas na faixa de médio ganho conceitual. Por fim, a região 
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acima da reta superior, é considerada de alto ganho conceitual. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de Ganho de Hake de cada escola. 

 
 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

De acordo com o Gráfico 4, foi possível observar que a Escola-A se encontra 

localizada na região de médio ganho e a Escola-B na de baixo ganho. Embora exista 

a possibilidade gráfica para ilustrar a distribuição do Ganho de Hake, seus 

resultados não devem ser interpretados apenas observando seu posicionamento, 

sem considerar os desdobramentos que apontem os reais avanços no aprendizado 

após aplicação do método. Ele deve ser interpretado em associação com outros 

marcadores. Para tal, deve-se analisar o perfil conceitual inicial (Spré%) dos 

estudantes antes da aplicação da SAI, já que, inicialmente, os valores médios para 

as duas escolas eram substanciais (Escola-A: 46% e Escola-B: 42%; TABELA 5). 

Esses percentuais por si só são significativos, dado que quanto mais baixo forem 

inicialmente os percentuais mais facilmente poderá se observar o crescimento dos 

ganhos, quando os resultados forem de fato pertinentes. 

No caso em estudo, ambas as escolas obtiveram aumento de seus ganhos, 

mostrando a relevância dos resultados ao considerarmos o fato da aprendizagem ter 

sido 100% remota, durante uma pandemia e com praticamente todos os 

procedimentos diferenciados dos até então presenciais (TABELA 7). 

Se observamos o Gráfico 3 é possível visualizar aumentos bastante 

significativos nos ganhos, especialmente nos percentuais de acertos de 61-80%, 
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além do surgimento da faixa não existente entre 81-100%. Essa mesma análise 

também foi argumentada por Quibão et al. (2019), tendo observado que quanto 

menor o resultado no Pré-Teste, melhor se observará o impacto no ganho de 

conceitos dos estudantes, devido a uma maior margem disponível para aumento do 

parâmetro calculado.  

Outros pontos também podem contribuir para justificar os valores, como a 

própria execução do trabalho na forma remota, trazendo dificuldades como: (1) 

acesso ao material didático; (2) controle de frequência dos estudantes na aula, (3) 

forma pela qual ocorreu o preenchimento do teste conceitual e (4) ambiente de 

aprendizagem inadequado. Desse modo, há muita significância nos resultados 

obtidos. Além disso a literatura entende que um ganho conceitual positivo é sempre 

ganho de aprendizado em relação ao conhecimento dos estudantes (ARAÚJO et al., 

2017; GOMES, 2019; LIMA-SÁ; ARAÚJO; LIMA, 2021; QUIBÃO et al., 2019).  

O Gráfico 5 expressa a dispersão dos dados de Ganho de Hake para cada 

estudante respondente, para melhor compreensão dos resultados. Apresenta uma 

reta identidade e dois quadrantes. 

 

Gráfico 5 – Dispersão do Ganho de Hake por estudante. 
  

 
Fonte: Autoria própria (2021). 
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Os pontos sobre a reta identificam resultados no Pré e Pós-Teste idênticos 

(Spré% = Spós%), o que corresponde a um ganho conceitual nulo. Os pontos abaixo 

da reta apresentam resultados do Pós-Teste menores que o Pré-Teste (Spós% < 

Spré%), resultando em ganho conceitual negativos. Os pontos acima da linha 

representam resultados no Pós-Teste maiores que os do Pré-Teste (Spós% > 

Spré%), ou seja, ganho conceitual positivo é a grande maioria neste trabalho (62 dos 

74 estudantes), o que confirma o ganho observado nos percentuais anteriores. 

Pode-se ainda observar 2 pontos de destaque que representam estudantes 

com ganho conceitual de 100% de acertos no Pós-Teste, o primeiro saiu de 10% 

para 100%, e o outro de 46% para 100%, respectivamente, mostrando que após a 

aplicação da SAI seus rendimentos foram máximos. Há inúmeros outros casos no 

gráfico que reporta comportamento semelhante (positivo), alcançando percentuais 

menores que 100%, mostrando que para as turmas investigadas neste estudo, a SAI 

promoveu um ganho para a maioria dos estudantes (83,78%), resultado muito 

significativo em se tratando das condições em que a metodologia foi aplicada. 

Para confirmar se os acertos médios dos Pré-Testes e dos Pós-Testes foram 

significativamente diferentes ao nível de confiança de 95%, foi aplicado o método 

estatístico t-Student, que consiste em um teste de hipótese usado para realizar 

inferências estatísticas a respeito de uma população de uma ou mais amostras 

(Spré% e Spós%), sendo seu uso mais apropriado em amostras com mais de 30 

elementos (TABELA 8) (MOREIRA; ROSA, 2008). 

 

Tabela 8 – Resultado do teste t-Student para os dados de Pré e Pós-Teste. 

  Spré% Spós% 

Média 43,6 62,5 

Variância 235,8 326,9 

Observações 74 74 

Correlação de Pearson  0,426782  

gl 73  

P(T<=t) bi-caudal 1,98E-13  

Fonte: Autoria própria (2021).  

 

As médias de acertos nas questões dos questionários (pré e pós) de cada 

turma foram expressos em média e desvio-padrão e os dados foram comparados e 

analisados pelo teste t (p < 0,05) para dados pareados. Para a comparação entre os 

resultados dos grupos foi realizado um teste com dados independentes. A 
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comparação da proporção de acertos entre Pré e Pós-Testes apresentou diferença 

significativa (p < 0,05), confirmando uma vez mais que o ganho conceitual pode ser 

atribuído à participação dos estudantes na Sala de Aula Invertida. 

 

5.3 Perfil Socioeconômico dos estudantes. 

 

Na tentativa de entender melhor as diferenças observadas nos ganhos 

(Escola-A 0,41 e Escola-B 0,29), foi aplicado um questionário socioeconômico 

usando indicadores simples e de fácil preenchimento, levando em consideração 

itens como a escolaridade e renda familiar, além de tentar identificar a realidade da 

situação socioeconômica do estudante. Considerando o cenário pandêmico, 

questões que retratassem essa realidade também foram incluídas, como contato 

com pessoas contaminadas e perda de renda familiar, dentre outras.  

Após análise, foi possível observar que a Escola-A apresenta predominancia 

na maioria dos itens ditos positivos: a escolaridade do responsável pelo estudante 

apresentando ensino superior (26,7% contra 3,9% da Escola-B) e a renda média 

familiar para as familias da Escola-A é de 3 salários mínimos (48,2%) enquanto de 1 

salário para a Escola-B (48,4%), demonstrando um maior poder aquisitivo e uma 

melhor condição econômica (TABELA 9).  

 

Tabela 9 – Escolaridade e renda mensal familiar dos estudantes. 

 % de estudantes 

 Escola-A Escola-B 

Escolaridade do responsável: 

Ensino Fundamental 23,3 33,7 

Ensino Médio 47 61,2 

Ensino Superior 26,7 3,9 

Pós-Graduação 3 1,2 

 

Renda mensal:   

Nenhuma renda - 5,6 

Até 1 salário mínimo 32,4 48,4 

Até 2 salários mínimos 48,2 40,9 

Até 3 salários mínimos 19,4 5,1 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Além disso, 5,6% dos estudantes da Escola-B afirmaram não ter nenhuma 
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renda familiar no momento da aplicação do questionário, o que não foi relatado na 

Escola-A, podendo corroborar com a observaçao de melhor condição econômica 

dos estudantes dessa escola. A ausência de renda relatada na Escola-B pode ser 

justificada pelo contexto de aplicação da SAI durante a segunda onda da Covid-19, o 

que culminou com maiores índices de desemprego no estado (MESQUITA, 2021). 

As reflexões acima podem ser utilizadas para melhor entender o maior valor 

de Ganho de Hake na Escola-A. A literatura mostra (SILVA et al., 2017), em estudos 

de avaliação da influência da escolaridade e renda familiar dos pais vs desempenho 

de aprendizagem de estudantes do Ensino Médio, que estes fatores afetam a 

prioridade dada à educação dos filhos, bem como a estrutura disponível para o 

aprendizado, impactando proporcionalmente no desempenho de aprendizagem. 

Questões voltadas para o ensino-aprendizagem como, fazer o dever de casa 

e o conhecimento químico prévio adquirido chamaram a atenção (TABELA 10). Na 

Escola-A, apenas 57,1% dos estudantes têm o hábito de fazer dever de casa contra 

88,3% na Escola-B. Além disso, 10,3% da Escola-A disseram nunca o fazer. Esse 

resultado ilustra que o dever de casa tradicional, em muitas circunstâncias, não 

contribui para desenvolvimento da curiosidade ou aprendizagem, podendo se tornar 

um exercício puramente mecânico. Essas observações também foram constatadas 

por Bergmann (2018, p. 3): “as tarefas tradicionais são muitas vezes atribuídas sem 

contexto, e em muitos casos, não ajudam a melhorar o aproveitamento escolar, se 

transformando em um exercício de conformidade e controle”. 

 
Tabela 10 – Questões relativas ao processo de ensino e aprendizagem.  

 % de estudantes 

 Escola-A Escola-B 

Possui o hábito de fazer dever de casa:   

Sim 57,1 88,3 

Não 10,3 - 

Às vezes 32,6 11,7 

 

A maior parte de seu conhecimento sobre Química foi adquirido: 

Lendo em sites na internet 4,1 3,9 

Assistindo vídeos disponíveis na internet 49,7 14,8 

Lendo livros didáticos adotados pela escola - - 

Em aulas com os professores de química 46,2 81,3 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

É possível que as videoaulas e os formulários de atividades, ambos breves e 
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objetivos, tenham contribuído na motivação dos estudantes da Escola-A, resultando 

em melhores índices de aprendizagem, mesmo com os menores percentuais de 

realização de tarefas de casa. Por outro lado, esse mesmo fator pode ter gerado 

uma maior dificuldade para os estudantes da Escola-B, mais habituados com a 

realização de dever de casa tradicional. Além disso, é importante ressaltar que na 

Escola-A, a maioria dos estudantes costuma adquirir conhecimentos a respeito de 

Química através de pesquisa própria por vídeos disponíveis na internet (49,7%), 

enquanto na Escola-B, 81,3% o faz em aula, sob supervisão dos professores 

(TABELA 10), o que pode ter colaborado para um pior desempenho na adaptação da 

SAI, tendo como consequência um menor ganho de aprendizagem.  

O questionário também investigou questões relativas à Covid-19, que 

pudessem contribuir para as diferenças de ganho observadas (TABELA 11). Os 

estudantes da Escola-A tiveram menor contato com casos confirmados de Covid-19 

(52,9%) comparados com os da Escola-B (70,8%), provavelmente reflexo da época 

da aplicação da SAI, meses de novembro e dezembro de 2020, quando o número de 

casos da doença havia sofrido uma redução. No entanto, na Escola-B, a aplicação 

da metodologia se deu em meio à segunda onda de Covid-19.  

 

Tabela 11 – Questões acerca da pandemia de Covid-19.  

 % de estudantes 

 Escola-A Escola-B 

Contato próximo com caso(s) CONFIRMADO(s) de COVID-19? 

Não 47,1 29,2 

Eu apresentei sintomas 5,2 15,5 

Alguém que mora na mesma residência  30,8 22,9 

Alguém próximo 16,9 32,4 

 

Alguém de sua família perdeu emprego durante a pandemia? 

Sim 25,8 52,2 

Não 74,2 47,8 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

No Brasil, os impactos da segunda onda foram maiores comparados aos da 

primeira; o número de infectados e de mortos bateram recordes, com colapso na 

rede de saúde pública e particular. O país se viu diante de um grave problema 

econômico, pois devido a suspensão de atividades não essenciais, muitos 

trabalhadores sofreram com a redução drástica de suas rendas (SILVA; MUNIZ, 
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2020). Essa situação foi refletida na Escola-B com 52,2% dos estudantes afirmando 

que alguém da família perdeu emprego, o que também ocorreu na Escola-A em 

menor escala (25,8%). 

Diante do exposto, pode-se considerar que os impactos da pandemia de 

Covid-19 foram mais sentidos entre os estudantes da Escola-B, o que pode ter 

afetado o desempenho destes estudantes, acarretando em menor Ganho de Hake 

após a aplicação da SAI proposta. 

 

5.4 Aspectos socioemocionais 

 

A investigação das competências socioemocionais também foi considerada 

neste trabalho. A Tabela 12 identifica as competências analisadas e a 

macrocompetência na qual estão inseridas.  

 

Tabela 12 – Competências socioemocionais avaliadas neste trabalho. 

Competência Definição 

Macrocompetência Autogestão 

Determinação Define-se pelo esforço para atingir um objetivo. 

Foco 
Capacidade de se concentrar na atividade que se deseja realizar e evitar 

distrações. 

Organização 
Organizar o tempo e as atividades para se atingir uma meta e gerenciar 

compromissos futuros. 

Persistência 
Capacidade de superar obstáculos para completar tarefas, ao invés de 

procrastinar ou desistir. 

Responsabilidade 
Realizar as tarefas planejadas, mesmo diante de dificuldade, em função do 

bem-estar coletivo. 

Macrocompetência Resiliência Emocional 

Tolerância ao 

estresse 

Administrar sentimentos desagradáveis, lidando com eles de maneira 

construtiva. 

Tolerância à 

frustração 

Capacidade de regular a raiva ou a irritação e manter a tranquilidade diante 

das frustrações.  

Autoconfiança 
Acreditar em si mesmo e seguir adiante, mesmo quando as coisas parecem 

difíceis. 

Macrocompetência Abertura ao novo 

Curiosidade  
Paixão pela aprendizagem, exploração intelectual, investigação, pesquisa e 

pensamento crítico. 

Imaginação 

criativa 

Gerar ideias novas e interessantes, aprender com as falhas, combinar 

conhecimento e ideias. 

Fonte: Adaptado do Instituto Ayrton Senna (2021). 
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As competências socioemocionais refletem as capacidades que se 

manifestam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e 

comportamentos, favorecendo o desenvolvimento pleno dos estudantes e 

expandindo suas oportunidades de aprendizagem escolar (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, 2020). 

O desenvolvimento adequado dessas competências é fundamental para o 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. A própria OMS reconhece 

os impactos da pandemia na saúde emocional da população mundial, com 

consequências como estrese e ansiedade, agravadas pelas medidas de isolamento 

social e de lockdown, situação essa vivenciada pelos estudantes de ambas as 

escolas.  

Dessa forma, as competências socioemocionais foram investigadas buscando 

um melhor entendimento da situação emocional dos estudantes, em uma realidade 

de ensino remoto, em meio à pandemia de Covid-19, associadas aos aspectos 

cognitivos (item 4.2).  

O primeiro grupo de competências analisadas (determinação, organização, 

persistência, foco e responsabilidade) se refere à macrocompetência autogestão, 

que indica a capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros e saber 

como alcançá-los (GRÁFICO 6). Ao ser capaz de exercer a autogestão, o estudante 

apresenta-se com maior autonomia, mais disciplinado, perseverante, eficiente e 

orientado para suas metas (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2020). 

O Gráfico 6 sintetiza três competências da macrocompetência Autogestão 

investigadas neste trabalho, onde 1, 2, 3 e 4 representam a ordem crescente do 

nível de desenvolvimento de cada competência, retratados por cores. A persistência 

foi considerada em um melhor nível de desenvolvimento (nível 3) entre todas da 

autogestão, tanto na Escola-A (45,6%) como na Escola-B (47,5%), seguida das 

competências determinação (Escola-A: 45,5% e Escola-B: 56,2%) e foco (Escola-A: 

67,5% e Escola-B: 59,8%), descritas em nível 2. Esse comportamento pode ser 

melhor explicado pelo fato dos estudantes se encontrarem em situação atípica de 

pandemia, fazendo com que se sintam mais dispostos a superar obstáculos em 

situações difíceis do que manter a atenção de forma seletiva ou em aproveitar bem o 

tempo na realização de suas tarefas, o que pode ter influenciado nos valores de 

Ganho de Hake observados.  
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Gráfico 6 – Macrocompetência autogestão: persistência, determinação e foco. 
 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Outras duas competências da macrocompetência Autogestão são 

apresentadas no Gráfico 7. Podemos observar que a competência organização 

mostrou os seguintes resultados: Escola-A (52,8% - nível 3) e Escola-B (54,8% - 
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nível 2). Os níveis se invertem ao analisarmos a competência responsabilidade: 

Escola-A (45,9% - nível 2) e Escola-B (41,2% - nível 3). 

 

Gráfico 7 – Macrocompetência autogestão: organização e responsabilidade. 
 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Dessa forma, os estudantes da Escola-B sentem-se mais responsáveis e 

capazes de cumprir suas tarefas, enquanto que os da Escola-A entendem que são 

mais organizados e eficientes no cumprimento dessas tarefas. Esse comportamento 

pode ser entendido pelo fato dos estudantes da Escola-B, embora mais 

participativos nas atividades de construção da nota, podem não as ter realizado com 

a qualidade necessária para atingir um maior ganho conceitual. 

A compreensão dos estudantes quanto às competências agrupadas na 

macrocompetência Resiliência Emocional (tolerância ao estresse, tolerância à 

frustração e autoconfiança) foi ilustrada no Gráfico 8.  
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Gráfico 8 – Macrocompetência resiliência emocional. 
 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 
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Essa macrocompetência está relacionada à capacidade de lidar com as 

próprias emoções, demonstrando equilíbrio e controle sobre as reações emocionais. 

Estudantes com menor nível dessas competências tendem a ser mais suscetíveis a 

ansiedade e irritação (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2020). 

De acordo com o Gráfico 8, para as competências tolerância ao estresse 

(Escola-A: 42,2% e Escola-B: 44,8% - ambas nível 3) e tolerância a frustação 

(Escola-A: 54,6% e Escola-B: 61,1% - ambas nível 3) foram observados os mesmos 

níveis nas respostas, o que surpreende pois é considerado um bom nível de 

aperfeiçoamento de habilidades, assegurando lidar com o estresse e manter o 

equilíbrio emocional diante das frustrações e de situações inesperadas, sinalizando 

um bom nível de tolerância em adversidades, como no surto de Covid-19, por 

exemplo.  

A autoconfiança mostrou resultados interessantes: (Escola-A: 36,4% - nível 3 

e Escola-B: 42,9% - nível 2), indicado que os estudantes da Escola-B estavam com 

a autoconfiança mais abalada e com uma perspectiva mais pessimista em relação 

ao futuro, o que pode ter interferido em seu processo de ensino e aprendizado, 

tendo como consequência, um menor ganho de aprendizagem nessa escola. Esse 

comportamento pode ser explicado em função do momento da aplicação da SAI na 

Escola-B (ápice da segunda onda da COVID-19), o que pode ter refletido nestes 

estudantes uma melhor compreensão da gravidade da situação pandêmica quando 

comparados com os da Escola-A (final da primeira onda), afetando diretamente esta 

competência e os resultados dessa turma. 

O Gráfico 9 indica o entendimento quanto às competências da 

macrocompetência abertura ao novo (curiosidade e imaginação criativa) que está 

relacionada à tendência em estar aberto a novas experiências estéticas, culturais e 

intelectuais. Estudantes com alta abertura ao novo são mais hábeis em inovar e 

mais receptivos a novas ideias (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2020). A competência 

curiosidade chama a atenção (Escola-A: 35,8% - nível 3 e Escola-B: 40,4% - nível 

2), uma vez que os estudantes da Escola-A se entendem mais curiosos e 

investigativos e mais dispostos a explorar novas ideias, o que pode ter causado uma 

melhor adaptação desses estudantes à SAI, gerando um melhor ganho de 

aprendizagem. Esse comportamento reforça o justificado no item 4.2, onde a maioria 

dos estudantes da Escola-A costuma adquirir conhecimentos através de pesquisa 

própria na internet, o que não ocorre na Escola-B 
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Gráfico 9 – Macrocompetência abertura ao novo. 
 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

De maneira geral, a análise do questionário socioemocional mostrou que os 

estudantes da Escola-A apresentaram melhores níveis de desenvolvimento em 3 

competências (organização, autoconfiança e curiosidade) enquanto que os da 

Escola-B foram melhores apenas na competência responsabilidade, tendo essas 

uma relação muito próxima com os aspectos socioeconômicos anteriormente 

discutidos, resultando em um maior valor de ganho conceitual para a Escola-A.  

De acordo com Lago (2017), as características socioeconômicas podem 

influenciar nos aspectos emocionais, interferindo no desenvolvimento das 

habilidades relacionadas a essas competências. Silva (2017), em um estudo com 
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abordagem no impacto do nível de desenvolvimento das competências 

socioemocionais na aprendizagem da matemática, observou que quanto melhor são 

os índices de desenvolvimento dessas competências, melhor são os índices de 

aprendizagem.  

 

5.5 Percepções dos Docentes 

 

A percepção dos dois professores de Química que participaram da SAI, 

ambos com mais de cinco anos de experiência na área, também foi analisada nesse 

trabalho, uma vez que estes foram parceiros em várias etapas da aplicação da 

metodologia. Nas respostas ao Questionário Docente, eles informaram ter 

conhecimento prévio sobre Metodologias Ativas (Ensino sob Medida - Just-in-

TimeTeaching e Aprendizagem Baseada em Problema - Project Based Learn), mas 

nunca realizaram capacitação nesse sentido. 

Com relação a aplicação da SAI, na opinião de ambos, foi excelente, e os 

estudantes foram participativos durante as aulas remotas. Também concordaram 

que a autonomia foi estimulada através das práticas da SAI e da utilização das 

TDICs, tornando os conteúdos mais atrativos e dinâmicos. As perspectivas desses 

profissionais sobre a aplicação da SAI em suas aulas são as seguintes:  

 

“A sala de aula invertida favorece até aqueles estudantes com mais 

dificuldades, pois a possibilidade de preparação para as aulas os deixa 

mais motivados a estudarem, respeitando seu ritmo de estudo” (Professor-

A). 

 

“A princípio nós, turmas e professor, sentimos uma certa resistência em 

aderir à metodologia. Infelizmente estamos acostumados ao método 

tradicional. Mas na medida em que se foi conhecendo melhor a metodologia 

sala de aula invertida, foi possível perceber que os estudantes passaram a 

participar mais das aulas, trazendo mais dúvidas se comparado às aulas 

tradicionais. A meu ver, as aulas se tornaram mais produtivas e sem dúvida 

nenhuma a metodologia contribuiu para o desenvolvimento da autonomia 

dos estudantes, para que eles possam aprender a aprender” (Professor-B). 

 

Nas respostas elencadas acima fica notória a compreensão dos professores 

de que através da SAI, a autonomia é estimulada e que os estudantes se tornam 
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protagonistas de seu processo de ensino e aprendizagem, gerenciando desde seu 

horário de estudos até a preparação prévia para as aulas, proporcionando melhor 

aproveitamento do tempo de aula. 

Quando questionados se passarão a integrar a metodologia Sala de Aula 

Invertida às suas práticas pedagógicas, a resposta foi afirmativa. As considerações 

dos professores sobre a utilização da metodologia SAI foram listadas a seguir:  

 

“Nesse momento de aulas remotas, estamos aplicando sala de aula 

invertida. Numa semana mandamos material, vídeos e atividades, e na 

outra discutimos sobre o tema” (Professor-A). 

 

“Há momentos na rotina da escola nos quais o professor não está em sala 

de aula com os estudantes (reunião, conselho de classe, etc.) Para esses 

momentos a aplicação da sala de aula invertida será muito importante 

dentro do meu planejamento” (Professor-B). 

 

 Essas respostas, mesmo após participação na aplicação da SAI, refletem a 

necessidade de um melhor entendimento sobre os objetivos das Metodologias 

Ativas e seus desdobramentos no processo de ensino e aprendizagem. Mesquita, 

Meneses e Ramos (2016), relataram essas mesmas dificuldades de compreensão, 

quando da aplicação de metodologias ativas na prática docente, identificando 

resistência por parte dos professores em modificar sua conduta pedagógica, 

ensinando como aprenderam, apesar da disposição para inovar. Intervir nesse 

processo de mudanças exige uma reflexão sobre a prática docente baseada na 

desconstrução da experiência.  

Muitos profissionais são relutantes ou têm receio de sair de suas zonas de 

conforto, realizando apenas ações que lhes tragam resultados conhecidos, 

limitando-se a uma falsa sensação de segurança que os impede a superação, a 

evolução e a inovação no ambiente escolar. É necessário que o professor entenda a 

importância do protagonismo do estudante, que o permite assumir uma posição 

mais ativa no próprio processo de aprendizado, desenvolvendo suas habilidades 

socioemocionais enquanto aprende.  

A SAI e as demais Metodologias Ativas exigem mudanças na forma de como 

educar, sendo essencial uma quebra de paradigmas, o que nem sempre é uma 

fácil tarefa. Ao incentivar o protagonismo estudantil o professor visa que o 
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estudante, para além do aprender, se torne um cidadão crítico e ativo na 

sociedade. 

 Quanto ao papel dos estudantes, é indispensável que estes aprendam a se 

engajar nas discussões, participem de debates e, acima de tudo, que levem suas 

considerações para a sala de aula. Para que esse sinergismo professor-estudante 

ocorra, a escola tem papel fundamental, numa perspectiva que vai além do 

conhecimento, ensinando autonomia, protagonismo, liberdade de expressão, 

curiosidade e pensamento crítico, proporcionando uma formação cidadã integral. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho analisou os desdobramentos e implicações decorrentes da 

aplicação da metodologia ativa Sala de Aula Invertida, associada ao Ensino sob 

Medida, aplicada de forma remota, no processo de ensino e aprendizagem de 

estudantes do Ensino Médio, especificamente na apropriação de conceitos de 

Eletroquímica, relacionando os aspectos cognitivos, socioeconômicos e as 

competências socioemocionais, durante a pandemia de Covid-19.  

 As percepções relacionadas à aplicação da SAI foram positivas desde a 

apresentação da metodologia aos estudantes, que se mostraram bastante 

receptivos e entusiasmados, assim como no transcorrer de todo o processo. No que 

diz respeito ao material utilizado na aquisição de conhecimentos prévios, os 

estudantes relataram terem gostado de assistir às videoaulas. Em termos das 

habilidades desenvolvidas no esclarecimento das dúvidas e na resolução de 

problemas, os estudantes conseguiram expressar seus questionamentos com 

assertividade, o que facilitou o aprofundamento dos conteúdos e possibilitou uma 

abordagem de questões mais problematizadoras. No decorrer do processo, 

verificou-se que a SAI fomentou a participação ativa através de discussão e debates, 

com colocações críticas e argumentativas por parte dos estudantes, fundamentadas 

nos conhecimentos prévios adquiridos.  

 O uso dos formulários de atividade como atividades prévias baseou-se na 

metodologia EsM e auxiliou na preparação de uma aula personalizada, baseada nas 

principais dificuldades de aprendizagem observadas nas respostas dos estudantes, 

proporcionando reflexões direcionadas, além de colaborar no monitoramento da 

participação dos estudantes. Dessa forma, o tempo de aula foi otimizado, resultando 

em oportunidades de estreitamento das relações professor-estudante e estudante-

estudante, ainda que de forma remota, lidando com as emoções com foco nas 

competências socioemocionais.  

 O impacto da aplicação da SAI com relação aos aspectos cognitivos foi 

mensurado de forma qualitativa através da aplicação de Pré e Pós-Teste Conceitual 

e do cálculo do parâmetro Ganho de Hake. Os resultados mostraram que as duas 

escolas participantes do estudo apresentaram evolução nos percentuais de acerto 

das questões (Spré% < Spós% = 46% → 68% para a Escola-A e Spré% < Spós% = 

42% → 59% para a Escola-B), resultando em ganho de aprendizagem positivo: ‹g›= 
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0,41 para a Escola-A e ‹g› = 0,29 para a Escola-B, caracterizados, segundo os 

parâmetros de Hake, como médio e baixo ganho conceitual respectivamente. 

Entretanto, essa caracterização não deve ser avaliada apenas observando sua 

classificação, mas deve-se considerar que ambas as escolas elevaram seus índices 

de acertos em termos percentuais, mostrando a relevância dos resultados para o 

aprendizado dos estudantes.  

Ao analisarmos os resultados por estudante, podemos observar que a SAI 

promoveu ganho conceitual de 100% no Pós-Teste para dois estudantes e diversos 

outros casos de ganhos positivos, mostrando que houve promoção de ganho de 

aprendizagem para a maioria dos estudantes (83,78%), resultado relevante frente às 

condições de aplicação da metodologia. 

O maior ganho deu-se na Escola-A (0,41), onde os responsáveis tinham um 

maior nível de escolaridade e as famílias tinham uma melhor condição econômica. 

Nessa escola, os estudantes costumam adquirir conhecimentos em química 

acessando videoaulas disponíveis na internet, o que também pode ter colaborado 

para um maior ganho de aprendizagem. Além disso, os impactos da pandemia, 

como perda de empregos, diminuição da renda familiar e até proximidade com 

pessoas contaminadas pelo vírus, foram mais acentuados na Escola-B (‹g›= 0,29) 

com os menores ganhos de aprendizagem.  

Os estudantes pertencentes à escola com maior ganho conceitual (Escola-A) 

apresentaram melhores níveis de desenvolvimento em 3 competências 

socioemocionais: organização, autoconfiança e curiosidade. Essas competências 

fazem parte das macrocompetências: autogestão, resiliência emocional e abertura 

ao novo respectivamente, e estão relacionadas com a capacidade de organizar o 

tempo e as atividades para se atingir uma meta, acreditar em si mesmo e seguir 

adiante mesmo em situações difíceis e maior interesse por aprender novos 

conteúdos. Já na escola com menores ganhos (Escola-B), os estudantes foram 

melhores apenas na competência responsabilidade, da macrocompetência 

Autogestão, relacionada a capacidade de realizar as tarefas planejadas, mesmo 

diante de dificuldade.  

Dessa forma, os estudantes da Escola-A entendem que são mais organizados 

e eficientes no cumprimento de suas tarefas, enquanto os da Escola-B sentem-se 

mais responsáveis e capazes de cumprir essas tarefas, porém, sua autoconfiança 

mostra-se mais abalada, além de uma perspectiva mais pessimista em relação ao 
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futuro, o que pode ter interferido em seu processo de ensino e aprendizado. Vale 

ressaltar que os aspectos socioemocionais estão diretamente associados aos 

socioeconômicos, influenciando de forma proporcional no desempenho de 

aprendizagem. 

Em relação às percepções dos docentes quanto à aplicação da metodologia, 

foi observado certa dificuldade na compreensão da aplicabilidade da mesma, apesar 

da vontade de aderirem a SAI em suas práticas pedagógicas. Eles constataram que 

através das atividades realizadas durante a SAI, a autonomia e o protagonismo 

foram estimulados, o tempo de aula foi melhor aproveitado e a aprendizagem ativa 

foi fomentada. 

Diante do exposto, foi possível considerar que a metodologia ativa Sala de 

Aula Invertida promoveu um ganho conceitual na aprendizagem dos estudantes, de 

forma ativa, estimulando o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo, 

mesmo em aplicação remota. 

Deve-se de fato perceber a importância de novas metodologias aplicadas ao 

Ensino Médio, especialmente na disciplina de Química, tendo em vista o número 

incipiente de estudos nessa área de ensino. A SAI oferece uma mudança nos 

ambientes escolares e de seus participantes, alterando a lógica de sua organização 

e rompendo com os paradigmas do ensino tradicional. Perceber as necessidades 

dos estudantes e trabalhar os conteúdos a partir das suas dúvidas e sugestões traz 

para o processo de ensino um caráter mais significativo, colocando o estudante no 

centro de seu processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

REFERÊNCIAS 
 
AJELLO, A. M. Professores e Discussões: Formação e Prática Pedagógica. In: 
Pontecorvo, C., Ajello, A. M., & Zucchermaglio, C. Discutindo se Aprende: 
Interação Social, Conhecimento e Escola. Porto Alegre, RS: Artmed. 2005. 
 
ANDRADE, V. DE. A Evolução da Tecnologia: da descoberta do fogo à Inteligência 
Artificial. Tecnovest. 2019. Disponível em:  https://www.tecnoveste.com.br/a-
evolucao-da-tecnologia-da-descoberta-do-fogo-a-inteligencia-artificial/. Acesso em: 
out. 2021. 
 
ANDRÉ, M. O que é um Estudo de Caso Qualitativo em Educação? Revista da 
FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 22, n. 40, p. 95-103, 16 
out. 2013. 
 
ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
 
ARAUJO, A. V. R. DE; SILVA, E. S.; JESUS, V. L. B. DE; OLIVEIRA, A. L. DE. Uma 
associação do método Peer Instruction com circuitos elétricos em contextos de 
aprendizagem ativa. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 39, n. 2, 
2017. 
 
BACICH, L. Ensino Híbrido: modelos que podem apoiar a reabertura das escolas. In: 
BETT. Brasil 2020. Disponível em: 
HTTPS://WWW.BETTBRASILEDUCAR.COM.BR/BETT-BLOG/ENSINO-
H%C3%ADBRIDO-MODELOS-QUE-PODEM-APOIAR-A-REABERTURA-DAS-
ESCOLAS. Acesso em: nov. 2021. 
 
BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma 
abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. 238 p. 
 
BACICH, L; NETO, A. T.; TREVISANI, F. de M. Ensino Híbrido: personalização e 
tecnologia na educação. 2 ed. Porto Alegre: Penso, 2017. 270 p. 
 
BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de 
estudantes. Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 
2011. 
 
BERGMANN, J. Aprendizagem invertida para resolver o problema do dever de 
casa. 1 ed. Porto Alegre: Penso, 2018. 93 p. 
 
BERGMANN, J.; SAMS, A. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every 
Class Every Day. International Society for Technology in Education. Washington 
DC. p. 120-190, 2012. 
 
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de 
aprendizagem. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 104 p. 
 
BERNARDES, T. S.; ANJOS, J. R.; ROSA, C. E. da; ANDRADE NETO, A. S. de. O 
uso combinado das metodologias Just-in-time Teaching e Peer Instruction no Ensino 

https://www.tecnoveste.com.br/a-evolucao-da-tecnologia-da-descoberta-do-fogo-a-inteligencia-artificial/
https://www.tecnoveste.com.br/a-evolucao-da-tecnologia-da-descoberta-do-fogo-a-inteligencia-artificial/
https://www.bettbrasileducar.com.br/bett-blog/ensino-h%C3%ADbrido-modelos-que-podem-apoiar-a-reabertura-das-escolas
https://www.bettbrasileducar.com.br/bett-blog/ensino-h%C3%ADbrido-modelos-que-podem-apoiar-a-reabertura-das-escolas
https://www.bettbrasileducar.com.br/bett-blog/ensino-h%C3%ADbrido-modelos-que-podem-apoiar-a-reabertura-das-escolas


136 

 

Médio: uma proposta para o ensino de soluções. In: Seminário Internacional de 
Educação, Tecnologia e Sociedade: Ensino Hibrido, 24. Rio Grande do Sul, 2019. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 
2018. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. Brasília, 2000. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Painel de casos de doença pelo coronavírus (COVID-19) 
no Brasil. Brasília, 2019. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 20 
jun. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. O uso de Metodologias Ativas e a formação de 
competências. Brasília, 2019. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-
praticas/aprofundamentos/202-o-uso-de-metodologias-ativas-colaborativas-e-a-
formacao-de-competencias-2. Acesso em: dez. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Portal do MEC. UNESCO. Brasília, 2013. 
 
CEARÁ. Secretaria de Educação. Investimentos para o ensino remoto geram legado 
para a educação cearense em 2020. Fortaleza, 2020. Disponível em: 
https://www.ceara.gov.br/2020/12/21/investimentos-para-o-ensino-remoto-geram-
legado-para-a-educacao-cearense-em-2020/. Acesso em: 28 mai. 2021. 
 
CESAR, P. Portal de estudos em química. 2019. Disponível em: 
https://www.profpc.com.br/Exerc%C3%ADcios%20de%20Qu%C3%ADmica/Setor%2
0Gama/Gama%20-%20M%C3%B3dulo%2036.pdf. Acesso em: set. 2020. 
 
DEMO, Pedro. Conhecer e aprender: sabedoria dos limites e desafios. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
 
DEWEY, J. Vida e educação. 10 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978. 
 
DIAS, E. PINTO, F. C. F.  Educação e Sociedade. Ensaio: Avaliação e Políticas 
Públicas em Educação. Rio de Janeiro, v. 27, n. 104, p. 449-455, jul./set. 2019. 
 
DIAS, S. R.; VOLPATO, A. N. Práticas inovadoras em metodologias ativas. 
Florianópolis: Contexto Digital, 2017. 174 p. 
 
DOWNLOAD ASTRO.COM. Windows Movie Maker. 2021. Disponível em: 
https://windows_movie_maker.pt.downloadastro.com/. Acesso em: 02 out. 2020. 
 
DIESEL, A.; BALDEZ, A. L. S.; MARTINS, S. N. Os princípios das metodologias 
ativas de ensino: uma abordagem teórica. Revista Thema, Pelotas, v. 14, n. 1, p. 
268-288, 2017. 
 

https://covid.saude.gov.br/
https://www.profpc.com.br/Exerc%C3%ADcios%20de%20Qu%C3%ADmica/Setor%20Gama/Gama%20-%20M%C3%B3dulo%2036.pdf
https://www.profpc.com.br/Exerc%C3%ADcios%20de%20Qu%C3%ADmica/Setor%20Gama/Gama%20-%20M%C3%B3dulo%2036.pdf
https://windows_movie_maker.pt.downloadastro.com/


137 

 

DETERMINANTE PRÉ-VESTIBULAR.  Belo horizonte. 2018. Disponível em: 
http://www.determinantebh.com.br/wp-content/uploads/2016/08/LISTA-DE-
ELETROQU%C3%8DMICA-ENEM-2016.pdf. Acesso em: set. 2020. 
 
DUMONT, L.M.M.; CARVALHO, R.S.; NEVES, A.J.M. O peer instruction como 
proposta de metodologia ativa no ensino de química. Revista de Engenharia 
Química e Química, São Paulo, v.02, n. 03, p. 107-13, 2016. 
 
EI! Ensino Inovativo. Sala de Aula Invertida. Estratégias de Ensino. Volume Especial. 
2015. Disponível em: 
FILE:///C:/USERS/USER/DOWNLOADS/ADMIN,+SALA+DE+AULA+INVERTIDA.PD
F. Acesso em: nov. 2021. 
 
EALY, J. B. Development and implementation of a first-semester hybrid organic 
chemistry course: yielding advantages for educators and students. Journal of 
Chemical Education, [s.l.], v. 3, n. 90, p. 303-307, 2013. Disponível em: 
https://doi.org/10.1021/ed200858p. Acesso em: set. 2022. 
 
ESTEVAM, P. Uso de metodologias ativas: exemplos, aplicações e benefícios. 
Rubeus, 2021. Disponível em: https://rubeus.com.br/blog/uso-de-metodologias-
ativas/. Acesso em: out. 2021. 
 
FARIAS, P. A. M.; MARTIN, A. L. A. R.; CRISTO, C. S. Aprendizagem Ativa na 
Educação em Saúde: Percurso Histórico e Aplicações. Revista Brasileira de 
Educação Médica, Brasília, v. 39, n. 1, p. 143-158, 2015. 
 
FLIPPED LEARNING NETWORK. The four pillars of F-L-I-P. 2014. Disponível em: 
http://www.flippedlearning.org/domain/46. Acesso em out, 2021. 
 
FLIPPED LEARNING NETWORK. Definition of flipped learning [Internet]. South 
Bend, IN: Flipped Learning, 2014. Disponível em: 
http://www.flippedlearning.org/domain/46. Acesso em: out. 2021. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 48. 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 143 p. 
 
FREITAS, C. Mais de 90% das amostras de coronavírus no Ceará, são da variante 
de Manaus. Ceará, 2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/05/18/mais-de-90percent-das-amostras-
de-coronavirus-no-ceara-sao-da-variante-de-manaus-estima-fiocruz.ghtml. Acesso 
em: 16 jun. 2021. 
 
FREITAS, V. J. de. A aplicabilidade da flipped classroom no ensino de física 
para turmas da 1ª série do Ensino Médio. 2015. Dissertação (Mestrado em Ensino 
de Física) - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Universidade Federal 
do Espírito Santo, Vitória, 2015. 
 
GALHARDI, A.C.; AZEVEDO, M. M. O Ganho de Hake: uma técnica de avaliação de 
absorção de conhecimento e replanejamento de disciplina. In: WORKSHOP DE 
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DO CENTRO PAULA SOUZA, 8. São Paulo, 

http://www.determinantebh.com.br/wp-content/uploads/2016/08/LISTA-DE-ELETROQU%C3%8DMICA-ENEM-2016.pdf
http://www.determinantebh.com.br/wp-content/uploads/2016/08/LISTA-DE-ELETROQU%C3%8DMICA-ENEM-2016.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+Sala+de+aula+invertida.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+Sala+de+aula+invertida.pdf
https://doi.org/10.1021/ed200858p
http://www.flippedlearning.org/domain/46


138 

 

2013. 
 
GEMIGNANI, E. Yu Me Yut. Formação de Professores e Metodologias Ativas de 
Ensino-Aprendizagem: Ensinar Para a Compreensão. Revista Fronteira das 
Educação, Recife, PE, v. 1, n. 2, p. 1-27, jan. 2012. 
 
GLOBOPLAY. Ministério da saúde faz alerta para nova variante da Delcatron em 
estados do norte, 2022. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/10393891/. 
Acesso em jun. 2022. 
 
GLUFKE, C. E. C. Metodologias ativas no ensino de história: sala de aula 
invertida aplicada ao Ensino Médio na escola Marista de Santa Maria – RS. 
2019. Dissertação (Mestrado profissional em Ensino de História) – Universidade 
Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2019. 
 
GOMES, M. S. Estratégias dinamizadoras e suas contribuições para o ensino 
de biologia (micologia) no ensino médio. 2019. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional) - Universidade Estadual do 
Piauí, Piauí, 2019. 
 
GREGO, S. M. D.. A avaliação formativa: ressignificando concepções e 
processos. 1. ed. São Paulo: Unesp/UNIVESP, 2013. 
 
HAKE, R. R. Interactive-engagement versus traditional methods: A six thousand- 
student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American 
Journal of Physics, Salt Lake City, Utah, v. 66, p. 64-74, 1998. 
 
HESTENES, D.; WELLS, M.; SWACKHAMER, G. Force Concept Inventory, The 
Physics Teacher, Salt Lake City, Utah, v. 30, n. 3, p. 141-151, 1992. 
 
INSTITUTO AYRTON SENNA. Instrumento SENNA. Diálogos Socioemocional. São 
Paulo, 2015. 
 
INSTITUTO AYRTON SENNA. Competências Socioemocionais. Educação para o 
século XXI, material de discussão. São Paulo, 2015. 
 
INSTITUTO AYRTON SENNA. Diálogos Socioemocionais. Apostila do professor. 
São Paulo, 2018. 
 
INSTITUTO AYRTON SENNA. Ideias para o desenvolvimento de competências 
socioemocionais. São Paulo, 2020. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA (INEP). ENEM, Brasília: MEC, 2019. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em: out. 2020. 
 
LACERDA, F. C. B.; SANTOS, L. M. dos.  Integralidade na formação do ensino 
superior: metodologias ativas de aprendizagem. Avaliação. São Paulo, v. 23, n. 
3, p. 611-627, nov. 2018.  
 

https://globoplay.globo.com/v/10393891/
https://acervodigital.unesp.br/browse?type=author&value=Grego%2C+Sonia+Maria+Duarte
http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos


139 

 

LAGE, M. J.; PLATT, G. J.; TREGLIA, M. Inverting the classroom: a gateway to 
creating an inclusive learning environments. Journal of Economic Education, 
Bloomington, v. 31, n. 1, p. 30-43, 2000. 
 
LAGO, A. Competências de carreira e competências socioemocionais em 
alunos de 1º ano do Ensino Médio. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, 2017. 
 
LEITE, B. S. Sala de aula invertida: uma análise das contribuições e de perspectivas 
para o ensino de química. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y 
experiencias didácticas, Barcelona, n. Extra, p. 1591-1596, 2017. 
 
LIMA, D. L. F.; DIAS, A. A.; RABELO, R. S.; CRUZ, I. D.; COSTA, S. C.; NIGRI, F. M.; 
NERI, J. R. COVID-19 no estado do Ceará, Brasil: comportamentos e crenças na 
chegada da pandemia. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.5, n. 25, p. 
1575-1586, 2020. 
 
LIMA, L. K. O. S.; SANTOS, E. M. Metodologias ativas e suas contribuições para os 
processos de ensino e aprendizagem. In: CONEDUC. 6. 2020. Maceió. Tema: 
Educação como (re)Existência: mudanças, conscientização e conhecimentos. 
Disponível em: 
https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD1_S
A19_ID5564_01092020215918.pdf. Acesso em: nov. 2021. 
 
LIMA-JUNIOR, C. G.; CAVALCANTE, A. M. de A.; OLIVEIRA, N. de L.; SANTOS, G. 
F.; MONTEIRO-JUNIOR, J. M.A. Sala de aula invertida no ensino de química: 
planejamento, aplicação e avaliação no ensino médio. Revista debates em ensino 
de química, Pernambuco, v.3, n. 2, p. 119-145, 2017. 
 
LIMA-SÁ, S. M.; ARAÚJO, M. dos S.; LIMA, M. M. de O. Metodologias alternativas 
no ensino de Evolução em uma escola pública do Piauí. REnCiMa, São Paulo, v. 12, 
n. 1, p. 1-15, jan/mar. 2021. 
 
LOVATO, F. L.; MICHELOTTI, A. SILVA, C. B. da; LORETTO, A. L. S. Metodologias 
Ativas de Aprendizagem: uma Breve Revisão. Acta Scientiae, Canoas, v. 20, n. 2, p. 
154-171, mar./abr. 2018. 
 
MALIK, K.; MARTINEZ, N.; ROMERO, J.; SCHUBEL, S.; JANOWICZ, P. A. 
Mixedmethods study of online and written organic chemistry homework. Journal of 
Chemical Education, [s.l.], v. 11, n. 91, p. 1804-1809, 2014.  
 
MARCONDES, M. E. R. Proposições metodológicas para o ensino de Química: 
oficinas temáticas para a aprendizagem da Ciência e o desenvolvimento da 
cidadania. Em Extensão, Uberlândia, v. 7, 2008. 
 
MARTINS, L. P. R. Sala de aula invertida no ensino de química: uma proposta 
de sequência didática sobre Equilíbrio Químico. 2018. Dissertação (Mestrado em 
Química) - Universidade do Estado de Santa Catarina. 2018. 
 
MAZUR, E. Peer Instruction: a user’s manual. Upper Saddle River: Prentice Hall, 

https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD1_SA19_ID5564_01092020215918.pdf
https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD1_SA19_ID5564_01092020215918.pdf


140 

 

1997. 
 
MAZUR, E.; WATIKINS, J. Retaining Students in Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics (STEM) Majors. Journal of College Science Teaching, [s.l.], v. 42, n. 5, p. 
36-41. 2013. 
 
MEIRINHOS, Manuel; OSÓRIO, António. O estudo de caso como estratégia de 
investigação em educação. Eduser - Revista de Educação, [s.l.], v. 2, n. 2, dez. 
2016. ISSN 1645-4774. Disponível em: 
https://www.eduser.ipb.pt/index.php/eduser/article/view/24. Acesso em 20 out. 2021. 
 
MELO, M. R.; SANTOS, A. O. Dificuldades dos licenciandos em química da UFS em 
entender e estabelecer modelos científicos para equilíbrio químico. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, XVI, 2012, Salvador. Anais [...]. Bahia: 
UFBA, 2013. 
 
MESQUITA, C. Desemprego chega a 15,1%, bate recorde e afeta 549 mil 
cearenses, diz IBGE. Diário do Nordeste. Fortaleza, 2021. Disponível em: 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/desemprego-chega-a-151-
bate-recorde-e-afeta-549-mil-cearenses-diz-ibge-1.3090677. Acesso em: 17 jun. 
2021. 
 
MESQUITA, S. K. DA C.; MENESES, R. M. V.; RAMOS, D. K. R. Metodologias ativas 
de ensino/aprendizagem: dificuldades de docentes de um curso de enfermagem. 
Trabalho, Educação, Saúde, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 473-486, maio/ago. 
2016. 
 
MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 
Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações 
jovens. vol. II. 2015. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4941832/mod_resource/content/1/Artigo-
Moran.pdf. Acesso em: 05 jul. 2022. 
 
MORAN, K.; MILSOM, A. The Flipped Classroom in Counselor Education. 
Counselor Education and Supervision, 2015. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15566978/2015/54/1. Acesso em jun. 2021. 
 
MOREIRA, M. A. O que é afinal aprendizagem significativa? Qurriculum, La 
Laguna, Espanha, 2012. Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências Naturais, Instituto de Física, Universidade Federal do Mato Grosso, 
Cuiabá, MT, 23 de abril de 2010.  
 
MOREIRA, M. A.; ROSA, P. R. S. Uma Introdução à Pesquisa Quantitativa em 
Ensino. Porto Alegre: Ed. dos Autores, 2008. 
 
NETO, R. N. B.; LIMA, R. W. Sala de Aula Invertida: uma revisão sistemática da 
literatura.  In: CONGRESSO SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO (Ctrl+e), 2, 
2017, Paraíba. Anais [...]. Paraíba: UFP, p. 167-173, 2017. 
 
NOVAK, G. M.; PATTERSON, E. T.; GAVRIN, A. D.; CHRISTIAN, W. Just-in-Time 

https://www.jstor.org/stable/i40145230
https://www.jstor.org/stable/i40145230
https://www.eduser.ipb.pt/index.php/eduser/article/view/24
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4941832/mod_resource/content/1/Artigo-Moran.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4941832/mod_resource/content/1/Artigo-Moran.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15566978/2015/54/1


141 

 

Teaching: blending active learning with web technology. Upper Saddle River: 
Prentice Hall, 1999. 
 
OLIVEIRA, B. L. C. A.; LIMA, S. F.; RODRIGUES, L. S.; PEREIRA JÚNIOR, G. A. 
Team-Based Learning como forma de aprendizagem colaborativa e Sala de aula 
invertida com centralidade nos estudantes no processo ensino-aprendizagem. 
Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, v. 42, n.4, 2018. 
 
OLIVEIRA, V.; VEIT, E. A.; ARAUJO, I. S. Relato de experiência com os métodos 
Ensino sob Medida (Just-in-Time Teaching) e Instrução pelos Colegas (Peer 
Instruction) para o Ensino de Tópicos de Eletromagnetismo no nível médio, Caderno 
Brasileiro de Ensino em Física, Florianópolis, v. 32, n. 1, 2015. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA (UNESCO). 2021. Disponível em: 
https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse. Acesso em mai. 2021. 
 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. OMS afirma que COVID-19 é 
agora caracterizada como pandemia. Brasília, 2020. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic. 
Acesso em: 10 jun. 2021 
 
ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS 
(OCDE). Competências para o progresso social: o poder das competências 
socioemocionais.  São Paulo: Fundação Santillana, 2015. 
 
PAVANELO, E.; LIMA, R. Sala de Aula Invertida: a análise de uma experiência na 
disciplina de Cálculo I. Bolema, Rio Claro, v. 31, n. 58, p. 739-759, 2017. 
 
PALMA, FILHO; CARDOSO, J. A educação através dos tempos. Acervo Digital 
UNESP.  Texto introdutório a disciplina História da Educação. 2010. Coleção Objetos 
Educacionais. Disponível em: 
http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/173. Acesso em: mai. 2021. 
 
PEDROSO, R. da R.; PERRONI, G. B.; GIOVANNINI, O.; VILLAS-BOAS, V. 
Estratégias de aprendizagem ativa “Flipped Classroom”, “Peer Instruction” e “Just-in-
Time Teaching” no ensino de Astronomia. Scientia cum Industria, Caxias do Sul, v. 
7, n. 1, p. 64-68, 2019. 
 
PEREIRA, Z. T. G.; SILVA, D. Q. Metodologia Ativa: Sala de Aula Invertida e suas 
Práticas na Educação Básica. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, v.4, n. 16, p. 63-78, 2018.  
 
PESSOA, P. P.; FREITAS, M. C.; LOBO, L. S; FARIAS, A; L. D. A flipped classroom 
como proposta de ressignificação do ensino de ciências. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: inovação em cenários de 
transição. EnPED, 2018. 
 
PINTO, A. S. S.; BUENO, M. R. P.; SILVA, M. A. F.do A.; MENEZES, M. Z. S. de; 
KOEHLER, S. M. F. O Laboratório de Metodologias Inovadoras e sua pesquisa sobre 

https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic
http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/173


142 

 

o uso de metodologias ativas pelos cursos de licenciatura do UNISAL, Lorena: 
estendendo o conhecimento para além da sala de aula. Revista de Ciências da 
Educação, São Paulo, v. 2, n. 29, p. 67-79, jun./dez. 2013. 
 
PROJETO MEDICINA. O lugar do vestibulando medicina. São Paulo. 2016? 
Disponível em: 
https://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/452/quimica_fisico_quimica_el
etroquimica_exercicios.pdf. Acesso em: set 2020. 
 
QUIBÃO, M. P., SILVA, A. C.; ALMEIDA, N. S.; SILVA, R. M. A. A.; MUNIZ, S. R.; 
PAIVA, F. F. Investigando a compreensão conceitual em física de alunos de 
graduação em cursos de ciências, engenharias e matemática. Revista Brasileira de 
Ensino de Física, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 1-10, 2019. 
 
QUÍMICA PARA O VESTIBULAR. O sótão da química. São Paulo, SP. 2015? 
Disponível em: 
http://sotaodaquimica.com.br/wa_files/45_20Eletroqu_C3_ADmica_203_20-
_20Pilhas.pdf. Acesso em: set. 2020. 
 
REIN, K. S.; BROOKES, D. T. Student response to a partial inversion of an organic 
chemistry course for non-chemistry majors. Journal of Chemical Education, [s.l.] v. 
5, n. 92, p. 797- 802, 2015. 
 
RAMADHANI, R.; UMAM R.; ABDURRAHMAN A.; SYAZALI, M. The effect of flipped-
problem based learning model integrated with lms-google classroom for senior high 
school students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, Londres, 
v. 2, n .7, p. 137-158, 2019. 
 
ROBERTO A. Química. 2007. Disponível em: 
http://www.agamenonquimica.com/docs/teoria/fisico/eletroquimica.pdf. Acesso em: 
set. 2020. 
 
SANTOS, A. O.; SILVA, R. P.; LIMA, J. P. M. Dificuldade de motivações de 
aprendizagem em Química de alunos do ensino médio investigadas em ações do 
(PIBID/UFS/Química), Scientia Plena, [s.l.] v. 9, n. 7, p. 1-6, 2013. 
 
SCHAFRANSKI, M. D. A educação e as transformações da sociedade. Publicatio 
UEPG. Ciências Humanas, Ciências Sociais, Linguística, Letras e Artes, Ponta 
Grossa, v. 13, n. 2, p. 101-112, 2005. 
 
SCHMITZ, E. X. S., Sala de aula invertida: uma abordagem para combinar 
metodologias ativas e engajar alunos no processo de ensino-aprendizagem. 
2016. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede) - 
Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2016. 
 
SCHMITZ, E. X. S.; REIS, S. C. Sala de aula invertida:  investigação sobre o grau de 
familiaridade conceitual teórico-prático dos docentes da Universidade. Educação 
Temática Digital. Campinas, v.20, n.1, p. 153-175, jan./mar. 2018. 
 
SEDUC/CE. 2015. Disponível em: 

https://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/452/quimica_fisico_quimica_eletroquimica_exercicios.pdf
https://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/452/quimica_fisico_quimica_eletroquimica_exercicios.pdf
http://sotaodaquimica.com.br/wa_files/45_20Eletroqu_C3_ADmica_203_20-_20Pilhas.pdf
http://sotaodaquimica.com.br/wa_files/45_20Eletroqu_C3_ADmica_203_20-_20Pilhas.pdf
http://www.agamenonquimica.com/docs/teoria/fisico/eletroquimica.pdf


143 

 

https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/. Acesso em 16 jun. 2021. 
 
SILVA, A. C. L.; MOTA, R. DE O.; LIMA, J. C. F.; QUEIROZ, F. C. B. P.; NORONHA, 
S. L. A influência da escolaridade dos pais e da renda familiar no desempenho dos 
candidatos do ENEM. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 
PRODUCAO, 27, Joinville, SC, 2017. 
 
SILVA, J. B.; MUNIZ, A. M. V. Pandemia do Coronavírus no Brasil: Impactos no 
Território Cearense. Revista brasileira de geografia econômica, Goiânia, n. 17, 
2020.  
 
SILVA, J. B.; SALES, G. L.; CASTRO, J. B. Gamificação como estratégia de 
aprendizagem ativa no ensino de Física. Revista Brasileira de Ensino de Física, 
São Paulo, n. 4, v. 41, 2019. 
 
SILVA, L. R. Unesco: Os quatro pilares da educação pós-moderna. Inter-Ação: 
Revista da Faculdade de Educação, Porto Alegre, v.2, n. 33, p. 359-378, 2018. 
 
SILVA, L. S.; COTTA, ROSÂNGELA, M. M.; COSTA, G. D.; CAMPOS, A. A. O.; 
COTTA, R. M.; SILVA, L. S.; COTTA, FERNAND M. Formação de profissionais 
críticos-reflexivos: o potencial das metodologias ativas de ensino aprendizagem e 
avaliação na aprendizagem significativa. Revista del Congrés Internacional de 
Docència Universitària i Innovació. n. 2, p. 1-16, 2014, Disponível em: 
https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/368446. Acesso em: 16 jun. 
2020. 
 
SILVA, M. M. dos S. As competências socioemocionais e sua relação com o 
aprendizado de matemática. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2017. 
 
SILVA, P. F. T.; BATISTA, A. A. R.; TROTTA, L. M. Impactos na saúde 
socioemocional dos educadores durante a pandemia de covid-19. Revista Carioca 
de Ciência, Tecnologia e Educação. Rio de Janeiro, v. 5, n. especial, 2020.  
 
SOUZA, K. R., KERBAUY, M. T. M. Abordagem quanti-qualitativa: superação da 
dicotoamia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. Educação e 
Filosofia, v. 31, n. 61, p. 21-44, 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n61a2017-p21a44. Acesso 
em 24 out. 2021. 
 
STEVENS, D.D.; LEVI, A. J. Introduction to rubrics: an assessment tool to save 
grading time, convey effective feedback, and promote student learning. Virginia: 
Stylus Publishing, 2013. 
 
TAILLE, Y. de la; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, H. Piaget, Vigotsky, Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. 28 ed. São Paulo, 2019. 176 p. 
 
TALBERT, R. Guia para utilização da aprendizagem invertida no ensino 
superior. Porto Alegre: Penso, 2019. 246 p. 
 

https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/368446
https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n61a2017-p21a44


144 

 

TECHANAMURTHY, U.; ALIAS, N.; DEWITT, D. A problem-solving flipped classroom 
module: developing problem-solving skills among culinary arts students. Journal of 
Technical Education and Training, [s.l.], v. 3, n. 4, p. 9-4712, 2020 
 
TEIXEIRA, J. F.; MOURA, A. C. C.; SILVA, G. P. Produção de videoaulas: estratégia 
de ensino-aprendizagem de informática básica no curso profissionalizante de libras. 
Revista Docentes, Fortaleza, v. 5, n. 12, p. 63-70, 2012. 
 
TUNE, J.D; STUREK, M.; BASILE, D.P. Flipped classroom model improves graduate 
student performance in cardiovascular, respiratory, and renal physiology. Adv 
Physiol Educ, Indianapolis, v. 37, n. 4, p. 316-320, 2013. 
 
VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da 
sala de aula invertida. Educar em Revista, Curitiba, Edição Especial n. 4/2014, p. 
79-97. Editora UFPR. 2014.  
 
VALENTE, J. A.; BIANCONCINI, M. E.; GERALDINI, A. F. S. Metodologias ativas: 
das concepções às práticas em distintos níveis de ensino. Revista Diálogo 
Educacional, Curitiba, v. 17, n. 52, p. 455-478, abr./jun. 2017. 
 
VIEIRA, A. S. Uma alternativa didática as aulas tradicionais: o engajamento 
interativo obtido por meio do uso do método Peer Instruction (Instrução pelos 
colegas). 2014. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Pós-graduação em 
Ensino de Física, Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2014. 
 
VILELA, D. C.; GERMANO, J. S. E.; MONTEIRO, M. A. A.; CARVALHO, S. J. de. 
Estudo comparativo de um experimento de eletrodinâmica: Laboratório Tradicional x 
Laboratório Remoto. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 41, n. 4, 
p., 2019. 
 
ZALUSKI, F. C.; OLIVEIRA, T. D. de. Metodologias ativas: uma reflexão teórica sobre 
o processo de ensino e aprendizagem. In: Congresso Internacional de Educação e 
Tecnologias. Encontro de Pesquisadores em educação a distância. 2018, São 
Carlos. ISSN 2316-8722. Disponível em: 
https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/556. Acesso em: 
18 dez. 2021. 
 
WATANABE, F. Y.; BELEZA, A. C. S.; CONTINI, A. A.; TAKAHASHI, A. C. M.; 
ANTONIALLI, A. I. S.; HELMER, E. A.; GONÇAVES, F. G. P.; GRAMANY-SAY, K.; 
MOREIRA, R. F. C. Formação docente em metodologias ativas e o uso de 
tecnologias digitais de informação e comunicação (tdic) no ensino remoto 
emergencial. In: Congresso internacional de educação e tecnologias: inovação em 
cenários de transição. EnPED, 2020. 
 
 
 
 

 
 

https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/556


145 

 

APÊNDICE A – COMUNICADO AOS PAIS E REPOSNSAVEIS - ESCOLA-A 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁCENTRO DE CIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 
COMUNICADO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS 

 
 
Senhores Pais e Responsáveis,  
 
 Seu(ua) filho(a)/dependente está sendo estimulado(a) a participar de um 
estudo de mestrado intitulado “Sala de Aula Invertida aplicada de forma remota: 
aspectos socioeconômicos, socioemocionais e ganho de Hake.”, que realizará 
atividades na EEEP Juarez Távora, tendo como objetivo verificar a aplicabilidade 
desta metodologia ativa de ensino intitulada Sala de Aula Invertida, para um melhor 
aproveitamento na disciplina de Química no Ensino e Médio e para o aprimoramento 
de capacidades socioemocionais dos estudantes. O estudo será realizado na escola 
e no horário normal de aulas, nas turmas de 3° Ano do Ensino Médio. 
  

O modelo implica em que os estudantes façam seu dever de casa por meio 
da interação com breves videoaulas e questionários online, que substituem as aulas 
expositivas tradicionais. Durante a aula, os estudantes aplicarão e aprofundarão os 
tópicos introduzidos pela videoaula, com a presença e orientação do professor. O 
modelo é chamado de Sala de Aula Invertida porque o que costumava ser feito em 
casa (o dever de casa tradicional) passa a ser feito em aula, e o que normalmente é 
feito em sala de aula (aula expositiva), passa a ser feito em casa através dos vídeos 
e materiais disponibilizados online pelo professor. 
  

O modelo de Sala de Aula Invertida está sendo adotado por professores no 
mundo inteiro, com resultados excelentes. Esta metodologia permite ao professor 
dedicar mais tempo individual aos estudantes, ajudando a aumentar sua 
aprendizagem significativa, seu desempenho em avaliações e testes e 
desenvolvendo autonomia e interação social.  
  

Os responsáveis pelo estudo, que acompanharão e aplicarão a metodologia 
são a professora, pesquisadora e orientadora Doutora Selma Elaine Mazzetto, 
professora titular da Universidade Federal do Ceará, e a mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Ceará professora 
Francisca Kelly Araujo Leite Sampaio.  
  

As identidades dos estudantes serão preservadas e a sua privacidade será 
mantida através da não identificação de nomes na produção de artigos técnicos e 
científicos, dissertações e teses. 
  

Estamos a disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, mais 
informações ou o que for necessário. 
  

Agradecemos sua atenção e colaboração. 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIOS DE ATIVIDADES 

 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADE – VIDEOAULA: REAÇÕES DE OXIDORREDUÇÃO 
 
01. Considere as seguintes reações químicas: 

 
I. SO2 + H2O → H2SO3 
II. 2 H2 + O2 → 2H2O 
III. NaCℓ + AgNO3 → AgCℓ + NaNO3 
 
Pode-se classificar como reação de oxirredução apenas: 
 
a) I  b) II  c) III  d) I e III 
 
02. No processo de obtenção do aço ocorre a reação: 
 

Fe2O3 + 3 CO → 3 CO2 + 2 Fe 
 
Sobre esse processo, marque o item correto: 
 
a) O elemento ferro sofre aumento no seu NOX durante a reação. 
b) O ferro está sofrendo oxidação. 
c) O oxido de ferro III (Fe2O3) e agente oxidante. 
d) O número total de elétrons trocados e igual a 3. 
 
 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADE – VIDEOAULA: PILHAS E BATERIAS 
 
1. (UNIFESP-SP) Ferro metálico reage espontaneamente com íons Pb2+, em 
solução aquosa. Esta reação é representada por: 
 

Fe + Pb2+→ Fe2++ Pb 
 
Na pilha representada pela figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em que ocorre aquela reação global: 
 
a) os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. 
b) ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. 
c) ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. 



147 

 

d) os elétrons migram através da ponte salina do ferro para o chumbo. 
e) o eletrodo de chumbo atua como ânodo. 
 
02. (ENEM 2009) Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade 
que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo; elas estão 
presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares etc. As semirreações 
descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. 
 

Zn (s) + OH- (aq) → ZnO (s) + H2O (l) + e 
Ag2O (s) + H2O (l) + e → Ag (s) + OH- (aq) 

 
Pode-se afirmar que esta pilha: 
 
a) é uma pilha ácida. 
b) apresenta o óxido de prata como o ânodo. 
c) apresenta o zinco como o agente oxidante. 
d) tem como reação da célula a seguinte reação: Zn (s) + Ag2O (S) → ZnO (s) + 2Ag 
(s). 
e) apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de Ag2O para o Zn. 
 
03. (Cesgranrio) Observe a representação da pilha a seguir, que se refere a uma 
transformação química com transferência espontânea de elétrons. 
 

Fe(s) / Fe2+(aq) // Sn2+(aq) / Sn(s) 
 

Nessa representação, está correto inferir que reage: 
 
a) Fe(s) com Fe2+(aq) formando Sn2+(aq) e Sn(s) 
b) Fe(s) com Sn2+(aq) formando Fe2+(aq) e Sn(s) 
c) Fe2+(aq) com Sn2+(aq) formando Fe(s) e Sn(s) 
d) Sn(s) com Sn2+(aq) formando Fe(s) e Fe2+(aq) 
e) Sn(s) com Fe2+(aq) formando Fe(s) e Sn2+(aq) 
 
 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADE – VIDEOAULA: FORÇA ELETROMOTRIZ 
 

01. (FEI) Considere as semirreações e os respectivos potenciais padrão de eletrodo 
constantes da tabela e a pilha a seguir: 
 
 

 
 
As
sin
ale 

a alternativa correta: 
 
a) na ponte salina os elétrons migram do eletrodo de prata para o eletrodo de 
chumbo 
b) o eletrodo de prata é o ânodo 
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c) a diferença de potencial da célula é 0,54 V 
d) a equação global da pilha é Pb + 2Ag+ → Pb2+ + 2 Ag 
e) o polo negativo da pilha é o eletrodo de prata 
 
02. (Mackenzie) Nas semirreações: 
 
 
 
 
 
 
O ânodo, o cátodo e o ∆E da pilha são, respectivamente: 
 
a) cobre, ouro e + 1,16 V 
b) ouro, cobre e + 1,16 V 
c) ouro, cobre e + 2,32 V 
d) cobre, ouro e - 2,32 V 
e) ouro, cobre e - 1,16 V 
 
03. (ENEM) O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor 
comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar 
dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso 
não passa de uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a 
reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de 
magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do 
alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e os valores de potencial 
padrão de redução de alguns metais:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel 
das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da 
oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem?  
(A) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução.  
(B) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução.  
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(C) Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do 
magnésio. (D) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais facilmente 
que o alumínio. (E) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução 
são menores do que o do alumínio 
 

 
 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADE – VIDEOAULA: ELETRÓLISE ÍGNEA E 
GALVANOPLASTIA 

 
01. (Cesgranrio) Um dos métodos de obtenção de sódio metálico é a eletrólise ígnea 
de cloreto de sódio. Nesse processo, com a fusão do sal, os íons: 
 
a) Cℓ- cedem elétrons aos íons Na+, neutralizando as cargas elétricas. 
b) Cℓ- ganham prótons e se liberam como gás cloro. 
c) Cℓ- são atraídos para o catodo e nele ganham elétrons. 
d) Na+ são atraídos para o anodo e nele perdem prótons. 
e) Na+ perdem elétrons e se transformam em Na°. 
 
02. Um estudante resolveu folhear sua chave com prata, utilizando a seguinte 
montagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessa célula, em relação a chave, assinale o que acontece e as suas classificações:  
 
a) ânodo  
b) polo negativo  
c) oxidação  
d) produção de gás  
e) sofre corrosão  
 
03. (FGV) O Brasil não é só o país do futebol, mas também um campeão de 
reciclagem de alumínio. A reciclagem de latas de alumínio, além de gerar rendas 
para milhares de pessoas, contribui para a preservação do meio ambiente e para a 
redução nos gastos de energia elétrica. O alumínio é produzido a partir da bauxita 
por um processo de eletrólise ígnea. As reações envolvidas nesse processo podem 
ser representadas por três equações: 
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Quanto ao processo da eletrólise na produção do alumínio metálico, é correto 
afirmar que 
 
a) é um processo espontâneo. 
b) a semirreação de formação de alumínio metálico é de oxidação. 
c) a semirreação de formação de oxigênio gasoso é de redução. 
d) no compartimento catódico ocorre a formação de alumínio metálico. 
e) a reação representada na equação I fornece energia necessária para a produção 
de alumínio metálico. 
 
 

 
FORMULÁRIO DE ATIVIDADE - VIDEOAULA CORROSÃO 

 
1. (ENEM) Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga 
metálica tendem a sofrer processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo 
eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro (III) 
hidratado, substância marrom pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse 
processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química: 
 
 
 
 
Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é 
 
a) renovar sua superfície, polindo-a semanalmente. 
b) evitar o contato do utensílio com o calor, isolando-o termicamente. 
c) impermeabilizar a superfície, isolando-a de seu contato com o ar úmido. 
d) esterilizar frequentemente os utensílios, impedindo a proliferação de bactérias. 
e) guardar os utensílios em embalagens. isolando-os do contato com outros objetos. 
 
02. (ENEM) Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas 
metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de flandres, que 
consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal 
brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida 
por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse 
revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. 
 

SANTANA, V. M. S. A leitura e a química das substâncias. Cadernos PDE. Ivaiporã: Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED); Universidade Estadual de Londrina, 2010 (adaptado). 

 
Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável 
porque o amassado pode 
 
a) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do 
alimento. 
b) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do 
alimento. 
c) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do 
alimento. 

https://enem.inep.gov.br/
https://enem.inep.gov.br/
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d) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o 
alimento. 
e) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, 
contaminando o alimento. 
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APÊNDICE C – TESTE CONCEITUAL 
 
PARTE 1 – ÓXIDORREDUÇÃO 
 
01. Identifique entre os itens abaixo o que caracteriza uma reação de óxidorredução: 
 
a) o número de oxidação de seus reagentes não sofre alteração. 
b) ocorre apenas em meio aquoso. 
c) ocorre troca de elétrons entre os participantes da reação. 
d) sempre gera prejuízos econômicos. 
 
02. Um elemento X reage com um elemento Z, conforme o processo: 
 

Z3- + X0 → Z+1 + X2- 
Nesse processo: 
 
a) Z ganha elétrons de X. 
b) X sofre redução. 
c) X sofre aumento no seu número de oxidação. 
d) Z perde 3 elétrons. 
 
03. Metais como o ouro e a platina são muito utilizados em confecção de joias e 
peças que precisam de um tempo de durabilidade maior, como circuitos elétricos de 
celulares e computadores. Isso ocorre devido á: 
 
a) sua baixa reatividade. 
b) exclusivamente sua beleza. 
c) seu alto custo de mercado. 
d) sua abundância na natureza. 
 
04. Numa reação de oxidação-redução: 
 
a) O agente oxidante perde elétrons.  
b) O agente oxidante sofre redução. 
c) O agente oxidante sofre corrosão. 
d) O agente oxidante sofre aumento de seu número de oxidação (NOX). 
 
05 A reação entre alumínio e cloreto de cobre II pode ser escrita na sua forma iônica: 
 

2 Aℓ + 3 Cu2+ → 2 Aℓ3+ + 3 Cu 
 
Nesse processo o elemento alumínio (Aℓ) é o .........., enquanto o cátion de cobre 
(Cu2+) sofreu ...........  
 
As palavras que completam corretamente o texto são, respectivamente: 
 
a) Redutor, redução. 
b) Oxidante, oxidação. 
c) Oxidante, redutor. 
d) Redutor, oxidação. 



153 

 

06. É muito comum vermos uma palha de aço oxidar (corroer-se, mudar de cor) na 
cozinha, mas dificilmente vemos isso acontecer com uma aliança de ouro. Isso 
ocorre porque: 
 
a) A aliança é feita de ouro puro. 
b) O ouro perde elétrons. 
c) A palha de aço sofre oxidação. 
d) O aço é um metal nobre. 
 
07. Na reação iônica: 

Ni(s) + Cu2+(aq) → Ni2+ + Cu(s) 
 
a) O níquel (Ni) é o redutor porque ele é oxidado. 
b) O íon cúprico (Cu2+) é o oxidante porque ele é oxidado. 
c) O íon cúprico é o redutor porque ele é reduzido. 
d) O níquel (Ni) é o oxidante porque ganha elétrons.  
 
08. A cebola, por conter derivados de enxofre, pode escurecer talheres de prata. 
Este fenômeno pode ser representado pela equação: 
 

4 Ag(s) + 2 H2S (g) + O2 → 2 Ag2S (s) + 2 H2O (ℓ) 
 
A respeito deste fato, pode-se afirmar que: 
 
a) A prata sofre oxidação. 
b) O oxigênio sofre oxidação. 
c) O enxofre sofre redução. 
d) A reação é irreversível.  
 
09. Na corrosão do ferro, ocorre a reação (não balanceada) representada por: 
 

Fe + O2 + H2O → Fe2O3.H2O 
                                                                         FERRUGEM 
Nessa reação:  
 
a) Há redução do Fe, somente.  
b) Ocorre na ausência de água. 
c) A maresia pode acelerar a velocidade desta reação. 
d) O aço é feito de um metal diferente de ferro, por isso, sua tendência em sofrer 
corrosão é menor. 
 
10. Considere as seguintes equações: 
 
(I) Combustão do carvão no churrasco (C(s) + O2(g)→CO2(g) + Energia) 
 
(II) Envelhecimento do ser humano devido ao processo de respiração: (C6H12O6 + 
6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia) 
 
(III) O uso de pilhas e baterias para produção de energia. 
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Ocorre oxirredução apenas em: 
 
a) l  
b) II  
c) III 
d) l, II e III 
 
 
PARTE 2 – PILHAS E BATERIAS 
 
11. Sobre as reações que ocorrem nas células galvânicas, marque o item correto: 
 
a) são reações não espontâneas. 
b) transformam energia elétrica em energia química. 
c) ocorrem nas pilhas e baterias. 
d) ocorrem somente em meio ácido. 
 
12. O esquema abaixo representa a pilha de Daniel, apresentada em 1836 para 
substituir as pilhas tóxicas utilizadas por Alessandro Volta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a pilha de Daniel, marque o item correto: 
 
a) O eletrodo de Zinco (Zn) é o polo positivo. 
b) Cada meia célula é formada por um metal mergulhado em uma solução de um de 
seus sais. 
c) É uma pilha muito utilizada em nosso cotidiano 
d) É uma reação não espontânea. 
 
13. Sobre as pilhas eletrolíticas são feitas as afirmações: 
 
I. O contato entre duas meias células é feito por uma membrana porosa 
(semipermeável); ou por uma ponte salina. 
II. No ânodo ocorre redução e no cátodo ocorre oxidação.  
III. A passagem de elétrons, no circuito externo, é do cátodo para o ânodo. 
IV. O ânodo sofre redução de massa. 
 
Estão corretas: 
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a) apenas I e II. 
b) apenas I e IV.  
c) apena II e III.  
d) apenas II, III e IV 
 
14. O marcapasso cardíaco é alimentado por uma pilha de lítio-iodo e, mediante 
impulsos elétricos, controla os batimentos cardíacos. Essa pilha funciona com base 
na reação química 2Li + I2 ↔ 2 LiI e pode durar de 5 a 8 anos. 
 
Dados: 
Li → Li+ + 1e-      Eo= +3,04V 
2I → I2 + 2e-         Eo= -0,54V 
Sobre essa pilha, podemos afirmar que: 
 
a) O ânodo é formado pelo Li e o cátodo I2. 
b) O lítio sofre oxidação e o iodo sofre redução. 
c) Os elétrons fluem do cátodo para o ânodo. 
d) É usada em marcapasso por ser bastante leve e segura. 
 
15. Na tabela abaixo, encontramos potências de redução padrão para alguns metais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) A prata (Ag) é considerada um metal nobre devido a seu baixo potencial de 
redução. 
b) O cobre (Cu) é usado em fiações metálicas porque possui alto potencial de 
redução. 
c) O alumínio (Aℓ) ganha elétrons em contato com qualquer metal citado na tabela. 
d) O Zinco (Zn), em contato com o cobalto (Co), sofre redução. 
 
16. Considere a pilha representada abaixo. 
 
 
 
Assinale a afirmativa correta: 
 
a) A redução ocorre no eletrodo de Ferro.  
b) O eletrodo de cobre é o ânodo.  
c) O polo positivo é o eletrodo de cobre. 
e) Os elétrons migram do eletrodo de cobre para o eletrodo de platina.  
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17. Considere as semirreações e os respectivos potenciais padrão de eletrodo 
constantes da tabela e a pilha a seguir: 
 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) na ponte salina os elétrons migram do eletrodo de prata para o eletrodo de 
chumbo 
b) o eletrodo de prata é o ânodo 
c) a massa da barra de chumbo (Pb) diminuirá. 
e) o polo negativo da pilha é o eletrodo de prata. 
 
18. Considere as seguintes afirmações feitas a cerca de baterias automotivas, ou 
seja, utilizadas em automóveis: 
 
I. São formadas por várias pilhas ligadas em série ou em paralelo.  
II. Suas reações são reversíveis, 
III. Possuem chumbo e ácido sulfúrico em sua composição. 
IV. Devem sempre ser recicladas. 
 
Estão corretas: 
 
a) I e II 
b) I, II, III 
c) I, II, III e IV 
d) II e IV 
 
 
PARTE 3 – PILHAS E BATERIAS 
 
19. As pilhas secas que usamos na atualidade começaram a ser desenvolvidas em 
1860 pelo químico francês Leclanché. Sobre essas pilhas, marque o item correto: 
 
a) A pilha para de funcionar quando todo o reagente for consumido. 
b) Ao colocarmos as pilhas secas na geladeira, elas voltam a funcionar porque suas 
reações são reversíveis. 
c) Em uma pilha nova que não está em uso, ainda não ocorrem reações. 
d) Esse tipo de pilha não polui o meio-ambiente. 
 
20. Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem 
percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo; elas estão presentes 
em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares etc. As semirreações descritas a 
seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. 
 

Zn (s) + OH-(aq) → ZnO (s) + H2O (l) + e- 
Ag2O (s) + H2O (l) + e-→ Ag (s) + OH-(aq) 
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Pode-se afirmar que esta pilha: 
 
a) é uma pilha ácida. 
b) apresenta o óxido de prata como o ânodo. 
c) apresenta o zinco como o agente oxidante. 
d) tem como reação da célula a seguinte reação: Zn(s) + Ag2O(s) → ZnO(s) + 
2Ag(s). 
 
21. As pilhas alcalinas começaram a ser desenvolvidas em 1880. Sobre essas 
pilhas, marque o item correto: 
 
a) São indicadas para equipamentos que exigem descargas de energia lentas. 
b) Possuem melhor vedação que as pilhas ácidas. 
c) Não possuem metais tóxicos em sua composição. 
d) Possuem soluções ácidas em seu interior. 
 
22. Por que as pilhas vazam? 
 
a) Devido à grande quantidade de líquidos produzidos em suas reações. 
b) Pela corrosão de seu involucro de metal em meio ácido. 
c) Pelo seu uso indevido, como chacoalhar a pilha, por exemplo. 
d) As pilhas alcalinas possuem maior facilidade de vazamento. 
 
23. Sobre as baterias recarregáveis utilizadas em nossos celulares e notebooks, 
marque o item correto: 
 
a) São bastantes seguras e não sofrem danos, mesmo em altas temperaturas. 
b) São, na sua maioria, formadas por íons de lítio (Li-íon). 
c) Apresentar uma maior durabilidade de carga porque utilizam uma maior 
quantidade de substâncias em sua composição. 
d) Possuem uma maior ocorrência do efeito memória (que é o chamado vício da 
bateria, ou seja, perde a carga com mais facilidade). 
 
24. A desatenção no descarte de pilhas e baterias pode resultar em diversas 
complicações, desde contaminação do solo e da água até doenças que podem 
afetar quem entrar em contato com um local onde esses materiais foram 
descartados incorretamente. Sobre o descarte de pilas e baterias, marque o item 
correto: 
 
a) A responsabilidade por recolher e encaminhar adequadamente as pilhas após o 
uso é somente do consumidor. 
b) A maior parte das substâncias que vazam das pilhas são biodegradáveis. 
c) As pilhas e baterias não podem ser recicladas ou reutilizadas. 
d) Na embalagem consta se a pilha pode ser descartada no lixo comum ou se deve 
ser descartada em locais apropriados.  
 
25. Sobre o consumo de pilhas e baterias, qual o comportamento inadequado: 
 
a) É preferível a utilização de pilhas e baterias recarregáveis. 
b) É desnecessário retirar as pilhas do equipamento se ele for permanecer muito 
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tempo sem uso.  
c) As pilhas do tipo alcalinas não contêm metais pesados em sua composição 
d) Pilhas comuns e as recarregáveis devem ser devolvidas ao fabricante. 
 
 
PARTE 4 – ELETRÓLISE E GALVANOPLASTIA  
 
26. Um método industrial utilizado para preparar sódio metálico é a eletrólise de 
cloreto de sódio puro fundido. Com relação à preparação de sódio metálico, é 
correto afirmar que: 
 
                                                   +1   -1               0             0  

2 NaCℓ(s) → 2 Na(s)  +  Cℓ2 (g) 
 
a) A formação de sódio metálico ocorre no eletrodo negativo.  
b) A eletrólise é uma reação espontânea.  
c) O ânodo é o polo positivo.  
d) Nessa reação ocorro produção de energia elétrica. 
 
27. Metais como sódio e magnésio possuem baixos potenciais de redução. O meio 
mais econômico de obtê-los é fundir seus sais e, a seguir, provocar a reação de 
oxirredução do sal fundido. Nesse processo, há grande consumo de energia: 
 
a) mecânica e elétrica.  
b) térmica e elétrica.  
c) solar e mecânica. 
d) nuclear e solar. 
 
28. O esquema mostra uma analogia da eletrólise ígnea do brometo de chumbo II 
(PbBr2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observando a ilustração, marque o item correto: 
 
a) Essa reação ocorre em meio aquoso. 
b) Esse tipo de reação ocorre em baixas temperaturas. 
c) O metal chumbo (Pb) descarrega no polo positivo. 
d) Podemos obter chumbo (Pb) com um alto grau de pureza através dessa reação. 
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29. A galvanoplastia é uma técnica que permite dar um revestimento metálico a uma 
peça, colocando-a como cátodo em um circuito de eletrólise. Sobre galvanoplastia, 
marque o item correto: 
 
a) Sua principal função é evitar a oxidação dos objetos. 
b) Ocorre de maneira espontânea na natureza. 
c) Prata e ouro não podem ser usados como revestimento nesse tipo de técnica. 
d) As peças que passam por esse processo não sofreram oxidação em sua vida útil. 
 
30. O lixo eletrônico é composto de todos os dispositivos eletroeletrônicos, de 
celulares, tablets e computadores a TVs e eletrodomésticos em geral, que foram 
descartados por seus donos. Sobre esse tema, marque o item correto: 
 
a) O impacto da não reciclagem do lixo eletrônico é somente no meio-ambiente. 
b) Esses aparelhos contêm materiais valiosos e metais raros, úteis para fabricar 
outros eletrônicos com material reciclado. 
c) É sempre mais viável comprar um novo aparelho do que concertá-lo. 
d) Pilhas e baterias piratas possuem o mesmo efeito prejudicial ao meio-ambiente 
que as pilhas que estão de acordo com as resoluções da CONAMA. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

01. IDADE:__________________ 
 
02. GÊNERO:___________________ 
 
03. Você cursou o Ensino Fundamental em escola(s): 
 
a) Integralmente pública  
b) Integralmente particular  
c) Maior parte em escola pública  
d) Maior parte em escola particular  
e) Em escolas comunitárias ou outro  
 
04. Com quem você mora atualmente? 
 
a) Sozinho.  
b) Com meus pais e/ou irmãos.  
c) Com minha mãe e/ou outros parentes. 
d) Com meu pai e/ou outros parentes. 
e) Com meu(s) avó(s) e/ou outros parentes. 
f) Amigos  
g) outros 
 
05. Qual é o nível de escolaridade da MAIORIA das pessoas que moram com você? 
 
a) Sem estudo 
b) Ensino Fundamental completo  
c) Ensino Médio completo 
d) Ensino superior completo 
e) Pós-graduação completa 
f) Pós-graduação 
 
06. A renda mensal total das pessoas que moram com você é aproximadamente: 
(Marque apenas uma resposta, 1 salário-mínimo = R$1.045,00) 
 
a) Nenhuma renda.  
b) Até 1 salário 
c) De 1 a 3 salários 
d) De 3 a 6 salários 
e) De 6 a 10 salários 
f) Mais de 10 salários 
 
07. Você tem o hábito de fazer dever de casa? 
 
a) sim.  
b) não.  
c) às vezes. 
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08. Alguém ajuda ou supervisiona seus deveres de casa? 
 
a) sim 
b) não. 
c) às vezes. 
 
09. Caso tenha respondido sim na questão anterior, descreva qual(is) pessoa(s)? 
______________________________________________________ 
  
10. Você possui computador em sua casa? 
 
a) Não  
b) Possuo um sem acesso à internet  
c) Possuo um com acesso à internet 
d) Possuo mais de um sem acesso à internet 
e) Possuo mais de um com acesso à internet  
 
11. Você costumar ter acesso à internet: 
 
a) Pelo celular. 
b) Por uma lanhouse. 
c) Pelo computador. 
d) Não tenho acesso à internet. 
d) outro 
 
12. Sobre a qualidade de sua internet: 
 
a) Não possuo acesso à internet 
b) É de alta qualidade 
c) Boa, supri minhas necessidades 
d) Regular, fico sem acesso às vezes. 
d) Ruim, muito lenta, cai bastante. 
 
13. Você utiliza a internet para: (Caso necessário marque mais de uma alternativa) 
 
a) Participar de redes sociais. 
b) Jogar.  
c) Estudar.  
d) Outro:______________________ 
 
14. Em relação ao uso dos equipamentos tecnológicos (telefone celular, tablet, 
computador) assinale a sua condição de uso: 
 
a) Preciso compartilhar os equipamentos com outra(s) pessoa(s) do meu grupo 
familiar. 
b) Uso individualmente os equipamentos, não preciso compartilhar com outra(s) 
pessoa(s) do meu grupo familiar. 
c) Não uso frequentemente nenhum equipamento de tecnologia de comunicação. 
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15. A maior parte de seu conhecimento sobre química foi adquirido: 
 
a) Em sites na internet. 
b) Assistindo vídeos disponíveis na internet. 
c) Lendo livros didáticos adotados pela escola. 
d) em aulas com os professores de química. 
e) outro. 
 
16. Em geral, o que você pensa sobre o que tem aprendido na Escola? 
 
a) Não serve para a minha vida  
b) Não tem nenhuma importância para o que me interessa  
c) Tem coisas úteis e pouco úteis em número equilibrado  
d) Tem tudo que eu necessito para o meu futuro 
e) Tem relação com minha vida cotidiana. 
 
17. Você teve contato próximo com caso(s) CONFIRMADOS de COVID-19? 
 
a) Não 
b) Eu fui diagnosticado/a com Covid-19. 
c) Alguém que mora na mesma residência que eu foi diagnosticado/a. 
d) Alguém próximo a minha residência foi diagnosticado/a. 
e) Sim. Mas não era tão próximo da minha residência.  
 
18. Alguém de sua família perdeu emprego durante a pandemia? 
 
a) não 
b) sim 
 
19. Em relação às Atividades de Ensino Remoto (AERs) que vem sendo realizadas 
durante a pandemia, qual é a sua situação? 
 
a) Realizei completamente as AERs. 
b) Realizei parcialmente as AERs e vou completá-las. 
c) Realizei parcialmente as AERs e não consigo completá-las. 
d) Não consegui realizar as AERs. 
e) Não tive/consegui acesso a nenhuma AER. 
f) Outro: 
 
20. Caso tenha realizado as Atividades de Ensino Remoto (AERs), como considera a 
qualidade das atividades propostas? 
 
a) Péssima 
b) Ruim 
c) Regular 
d) Boa 
e) Ótima 
f) Não realizei as atividades. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO SOCIOEMOCIONAL 

 

I – MACROCOMPETÊNCIA: AUTOGESTÃO 
 
01) DETERMINAÇÃO é uma habilidade que nos ajuda a trabalhar com objetivos 
difíceis e mesmo assim, fazer um excelente trabalho. É sobre fazer mais do que 
apenas o mínimo que se espera. Quando temos determinação, estabelecemos 
padrões elevados e trabalhamos intensamente para fazer progressos. Como você 
avalia sua Determinação em relação as suas atividades escolares durante a 
Pandemia de Covid-19?  
 
A) Tenho dificuldades para me motivar e estabelecer objetivos e metas. Faço o 
mínimo que preciso. 
B) Estabeleço objetivos e metas que não demandam muito esforço. Sei que poderia 
fazer mais ou melhor se realmente me esforçasse. 
C) Estabeleço objetivos e metas difíceis que demandem esforço para cumprir. 
Dedico tempo e esforço necessários. 
D) Estabeleço objetivos e metas que realmente me desafiem. Eu me esforço até o 
limite. Sempre tento dar o melhor de mim. 
  
2) ORGANIZAÇÃO é uma habilidade que nos ajuda em nossas atividades diárias, a 
fazer um plano e segui-lo para atingir nossos objetivos. É ser eficiente, apresentável 
e pontual. A organização aplica-se aos nossos pertences pessoais e os da escola, 
bem como ao planejamento de nossos horários, atividades e objetivos futuros. Como 
você avalia sua Organização em relação as suas atividades escolares durante a 
Pandemia de Covid-19?  
 
A) Acho muito difícil me organizar e planejar o que tenho que fazer. Algumas vezes, 
eu esqueço coisas. Preciso da ajuda dos outros para arrumá-las. 
B) Sinto dificuldade de organizar o que tenho que fazer. Começo a me organizar, 
mas rapidamente fica tudo bagunçado novamente. 
C) Consigo organizar e planejar o que tenho que fazer. Em geral, consigo manter 
minhas coisas em ordem em casa e na escola. 
D) Sou bom em planejar e organizar o que tenho que fazer. Dedico tempo para ter 
certeza de que minhas coisas estão em ordem em casa e na escola.  
 
3) FOCO consiste em "atenção seletiva" — isto é, a capacidade de selecionar um 
objetivo, tarefa ou atividade e então direcionar toda nossa atenção apenas para a 
tarefa "selecionada" e nada mais.  É uma habilidade importante porque nos ajuda a 
prestar atenção e a nos concentrar na tarefa ou atividade programada para agora e 
ignorar todas as outras distrações. Como você avalia seu Foco em relação as 
atividades escolares durante a Pandemia de Covid-19?  
 
A) Acho difícil prestar atenção e focar nas coisas que faço. Me distraio com muitas 
outras coisas. 
B) Consigo me concentrar por algum tempo nas coisas que faço, mas depois me 
distraio. Acho difícil manter o foco. 
C) Consigo evitar distrações e manter o foco nas coisas que faço. Não me distraio 
facilmente. 
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D) Consigo prestar muita atenção e ignorar as distrações. Eu me mantenho focado 
nas coisas importantes, mesmo se forem difíceis. Nada me distrai depois de ter 
começado. 
 
4) PERSISTÊNCIA é completar tarefas e terminar o que começamos, ao invés de 
procrastinar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. É 
continuar a trabalhar em um projeto desafiador, superando as dificuldades até "o 
trabalho estar feito". Como você avalia sua Persistência em relação as suas 
atividades escolares durante a Pandemia de Covid-19? 
 
A) Depois de começar uma atividade ou projeto, tenho dificuldade em continuar. 
Algumas vezes, desisto e não termino. 
B) Depois de começar uma atividade ou projeto, continuo trabalhando por um tempo. 
Mas quando as coisas ficam difíceis e cansativas, eu desisto e paro de trabalhar. 
C) Quando trabalho em uma atividade ou projeto e este fica difícil, continuo 
trabalhando. Tento superar as dificuldades mesmo quando as coisas não dão certo o 
tempo todo. 
D) Quando trabalho em uma atividade ou projeto, faço tudo o que for necessário 
para terminar. Mesmo quando é realmente difícil, não desisto. 
 
5) RESPONSABILIDADE é uma habilidade que nos ajuda a cumprir nossas 
obrigações e compromissos, mesmo que isso não nos agrade tanto. Consiste em 
realizar nossas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo 
quando é difícil ou inconveniente para nós. É agir de forma confiável para que outras 
pessoas sintam que podem contar conosco e assim confiar em nós no futuro. Como 
você avalia sua Responsabilidade em relação as suas atividades escolares durante 
a Pandemia de Covid-19? 
 
A) Acho difícil cumprir minhas obrigações e deveres. Eu me esqueço ou me distraio 
com outras coisas. 
B) Tento cumprir minhas obrigações e deveres, mas algumas vezes acabo gastando 
tempo com outras coisas. Não sou tão responsável quanto gostaria de ser. 
C) Trabalho muito para cumprir minhas obrigações e deveres e na maioria das 
vezes, consigo. Geralmente eu cumpro o que prometi. 
D) Cumprir minhas obrigações e deveres vem antes de qualquer outra coisa. 
Quando prometo algo ou assumo um compromisso, faço questão de cumprir com o 
combinado. 
 
 
II – MACROCOMPETÊNCIA: RESILIÊNCIA EMOCIONAL 
 
6) TOLERÂNCIA AO ESTRESSE. Medo, ansiedade e preocupação são reações 
normais quando enfrentamos situações difíceis ou desafiadoras, como fazer uma 
prova ou uma situação de pandemia como a que estamos vivenciando. A Tolerância 
ao estresse diz respeito a administração de nossos sentimentos negativos e nos 
ajuda a manter a calma em momentos difíceis, a vivermos relativamente livres de 
preocupação excessiva e a sermos capazes de resolver nossos problemas 
calmamente. Como você avalia sua habilidade de Tolerância ao estresse em uma 
situação difícil? 
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A) Fico muito preocupado(a) e não sei o que fazer. Acho difícil lidar com meu 
estresse. Não consigo me acalmar. 
B) Fico nervoso(a) e estressado(a). Levo bastante tempo até conseguir me acalmar. 
C) Consigo encontrar uma maneira de não me preocupar muito. Geralmente, 
consigo me acalmar. 
D) Consigo ficar calmo(a) e lidar bem com o estresse, sem ficar preocupado(a). 
 
7) TOLERÂNCIA À FRUSTRAÇÃO é a habilidade de desenvolver estratégias 
eficazes para regular o sentimento de raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e 
serenidade perante as frustrações, evitando assim o mau humor. Sem tolerância à 
frustração, tendemos a nos sentir irritados e chateados, ou mesmo explodir de raiva 
porque não podemos fazer ou ter o que queremos. Como você avalia sua habilidade 
de Tolerância à frustração quando fica irritado(a)? 
 
A) Perco rapidamente a paciência e fico bravo(a). 
B) Até tento, mas tenho dificuldade de controlar minhas emoções. 
C) Encontro uma maneira de controlar meus sentimentos e reações sozinho(a) ou 
com ajuda dos outros. 
D) Lido bem com situações irritantes. Consigo controlar minhas emoções e manter a 
calma. 
 
8) AUTOCONFIANÇA é um sentimento de força interior — é sentir-se bem com o 
que somos, com a vida que vivemos e manter expectativas otimistas sobre o futuro. 
É ter pensamentos positivos, desejar ter sucesso naquilo que fazemos e adotar a 
mentalidade do "eu posso", mesmo se as coisas não acontecerem do jeito que 
esperávamos. De forma geral, como você avalia sua Autoconfiança? 
 
A) Geralmente me sinto mal comigo mesmo(a). Muitas vezes, as coisas parecem 
não dar certo para mim. Não consigo impedir esses pensamentos negativos. 
B) Não me sinto bem comigo mesmo(a). Tento evitar pensar negativamente sobre 
mim mesmo(a) e procuro maneiras de fazer as coisas darem certo. 
C) Na maioria das vezes me sinto bem comigo mesmo(a). Geralmente encontro 
maneiras de fazer as coisas darem certo e ser mais otimista. 
D) Me sinto bem comigo mesmo(a). Olho para o lado positivo da vida. Coisas ruins 
podem acontecer, mas me sinto confiante de que posso fazer que deem certo. 
Aprendo lições com as experiências negativas. Eu sou otimista! 
 
III – MACROCOMPETÊNCIA: ABERTURA AO NOVO 
 
9) CURIOSIDADE PARA APRENDER consiste no forte desejo de aprender e 
adquirir conhecimentos e habilidades. Quando somos curiosos, reunimos interesses 
em ideias e uma paixão pela aprendizagem. Como você avalia sua curiosidade 
para aprender durante a Pandemia de Covid-19? 
 
A) Acabo não explorando novas ideais e temas. Não faço muitas perguntas. Não me 
considero curioso(a). 
B) Estou interessado(a) apenas nas coisas que eu gosto ou que eu possa usar, mas 
não tudo. Poucas coisas me deixam curioso(a). 
C) Consigo explorar novas ideias e temas. Consigo me interessar em entender 
coisas que eu não conheço bem. Na maioria das vezes, sou curioso(a). 
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D) Estou aberto(a) a todo tipo de novas ideias e temas. Gosto de ter uma 
compreensão profunda sobre as coisas. Sou muito curioso(a) o tempo todo. 
 
10) IMAGINAÇÃO CRIATIVA consiste na facilidade em gerar novas ideias. É uma 
habilidade que nos ajuda a pensar ou fazer coisas de forma diferente. Com 
criatividade, você pode explorar e fazer as coisas de maneiras novas e originais, 
além de pensar fora da caixa! De forma geral, como você avalia sua Imaginação 
criativa? 
 
A) Sinto-me mais seguro fazendo coisas "sempre do mesmo jeito". Não experimento 
novas maneiras de fazer as coisas. 
B) Tento fazer as coisas de forma diferente, mas ao final, geralmente as faço do jeito 
que eu já sei. 
C) Se tenho inspiração de um amigo ou um exemplo, consigo fazer as coisas de 
maneiras diferentes. Algumas vezes consigo criar algo novo sozinho(a). 
D) Eu gosto de brincar e testar até criar algo original. Tenho uma imaginação muito 
fértil e adoro usá-la de muitas maneiras. 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DOCENTE 

 

➢ Termo de consentimento e livre esclarecimento 
 
Caro docente, 
 

Obrigada por sua colaboração na aplicação da metodologia Sala de Aula 
Invertida. Conto, ainda, com o preenchimento do seguinte formulário, sobre suas 
percepções acerca da aplicação da metodologia, suas implicações no processo de 
ensino-aprendizagem e no papel do professor e do estudante neste processo. 

Trata-se de uma abordagem acadêmica de modo a se obter subsídios para a 
Dissertação de Mestrado em Química intitulada “Sala de Aula Invertida aplicada de 
forma remota: aspectos socioeconômicos, socioemocionais e ganho de Hake.”. sua 
identidade será preservada e a sua privacidade será mantida através da não 
identificação de nomes na produção de artigos técnicos e científicos, dissertações e 
teses. 

 
Agradecemos sua atenção e participação. 

 
A) Questões de identificação do professor: 
 
01. Qual a sua faixa etária? 
 
a) de 25 a 30 anos 
d) de 31 a 35 anos 
c) de 36 a 40 anos 
d) de 41 a 45 anos 
 
02. Qual sua formação acadêmica atual em Química?  
 
a) Bacharel  
b) Licenciatura 
c) Especialização  
d) Mestrado  
e) Doutorado  
 
03. Tempo de docência:  
 
a) 1 ano ou menos 
b) entre 2 e 5 anos 
c) entre 6 e 10 anos 
d) entre 11 e 20 anos 
e) mais de 20 anos 
 
04. Atuação durante o exercício da profissão: 
 
a) rede municipal de ensino 
b) rede estadual de ensino 
c) ensino fundamental em rede privada 
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d) ensino médio em rede privada 
e) ensino superior 
f) ensino técnico 
 
B) Questões relativas as metodologias ativas de aprendizagem: 
 
05. Já tinha conhecimento das metodologias ativas de aprendizagem?  
 
a) Sim 
b) Não 
 
06. Em caso afirmativo, qual das metodologias ativas abaixo você conhecia? 
 
a) Gamificação 
b) Sala de aula invertida 
c) Aprendizagem Baseada em problema 
d) Instrução por pares (Peer instruction) 
e) Aprendizagem baseada em projetos 
f) Ensino sob medida (Just-in-Time Teaching) 
g) outra 
 
07. Já participou de alguma capacitação de metodologias ativas de aprendizagem?  
 
a) Sim 
b) Não 
 
08. Em suas aulas você utiliza metodologias de aprendizagem ativa?  
 
a) frequentemente 
b) ocasionalmente 
c) raramente 
d) nunca 
 
09. Caso você tenha alguma experiência com metodologias ativas na escola, conte 
um pouco da sua experiência.  
 
C) Questões relativas à aplicação da Sala de Aula Invertida: 
 
10. Sobe a aplicação da Metodologia Ativa Sala de Aula Invertida: 
 
a) Ótima  
b) Boa 
c) Regular 
d) Ruim 
 
11. Como você considera a participação dos estudantes na sala de aula remota 
durante as práticas da sala de aula invertida: 
 
a) participativos 
b) apáticos 
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c) indiferentes 
d) críticos 
e) cooperativos 
f) resistentes 
12. Como você avalia a utilização dos conhecimentos prévios dos estudantes 
durante a aplicação da metodologia?  
 
a) Ótima  
b) Boa 
c) Regular 
d) Ruim 
 
13. A administração do tempo para ministrar o conteúdo/atividade aconteceu de 
forma eficiente? 
 
a) foi satisfatória 
b) foi regular 
c) foi insatisfatória  
 
14. Você considera que a autonomia dos estudantes foi estimulada de alguma 
forma?  
 
a) foi satisfatória 
b) foi regular 
c) foi insatisfatória  
 
15. Você considera que o protagonismo dos estudantes foi estimulado de alguma 
forma?  
 
a) foi satisfatória 
b) foi regular 
c) foi insatisfatória  
 
16. Você integrará a metodologia Sala de Aula Invertida às suas práticas 
pedagógicas? Por favor, comente. 
 
17. A utilização das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação deixou o 
conteúdo mais atrativo? Por favor, comente sua percepção. 
 
18. Quais as suas considerações finais sobre a aplicação da metodologia Sala de 
Aula Invertida? 
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ANEXO A – DECRETO DE LEI Nº 33. 510 DE 16/03/2020 

 

 

Fonte: Governo do Estado do Ceará (2020). 
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ANEXO B – DECRETO DE LEI Nº 33. 904 DE 21/01/2021 

 

 

Fonte: Governo do Estado do Ceará (2021). 
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ANEXO C – DECRETO DE LEI Nº 33. 936 DE 17/02/2021 

 

 

Fonte: Governo do Estado do Ceará (2021). 
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ANEXO D – RESOLUÇÃO CEE N° 481 DE 27/03/2020 
 

 
Fonte: Governo do Estado do Ceará (2020). 


