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RESUMO 

Esta pesquisa tem como proposta investigar as mudanças no fazer docente dos 
profissionais que atuam no campus Unic Beira Rio em Cuiabá-MT, ocorrido após a 
implantação do KLS2.0, possuindo como objetivos específicos identificar as 
transformações e mudanças no fazer docente, conhecer as tecnologias utilizadas no 
processo de ensino-aprendizagem e discutir o KLS2.0 como uma ferramenta de 
ensino disruptivo. O que levou a essa investigação foi o fato de os docentes, para 
atuar no KLS2,0, receberam capacitação para utilizar a ferramenta de aprendizagem 
que, anterior à capacitação, esses docentes desenvolviam uma prática com base na 
metodologia tradicional. O método utilizado para este estudo foi Estudo de Caso, 
ancorado em Martins (2008), Yin (2015, 2016), entre outros. Os dados para análise 
vieram das falas dos sujeitos, colhidas por meio de um roteiro semiestruturado com 
questões abertas, abordando questões relativas a vida profissional, metodologias 
ativas, bem como suas experiências no fazer docente anteriores e atuais com o 
KLS2.0. A pesquisa teve participação de 9 (nove) docentes do Campus Unic Beira 
Rio em Cuiabá-MT. Os docentes pesquisados foram de ambos os sexos, oriundos 
de cursos variados, sendo que para participar da pesquisa, deveriam estar 
lecionando ou já terem lecionado disciplinas AMI (Aula Modelo Institucional). As 
entrevistas aconteceram em hora e local predeterminado de acordo com a 
disponibilidade dos sujeitos, sendo gravadas em gravador digital e transcritas 
posteriormente para análise. Como resultado a pesquisa aponta que o KLS 2.0 
surge para desconstruir a lógica tradicional da sala de aula, buscando quebra de 
paradigmas por meio de uma reestruturação do processo de ensino-aprendizagem. 

 
Palavras-Chave: Fazer docente; Metodologia Ativa; Ensino Híbrido; Ensino 
Disruptivo; KLS 2.0. 
 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This research has been proposed during the implementation of KLS2.0, focusing on 
the changes and changes in the teaching profession, the knowledge of the 
technologies used teaching-learning process and teaching as KLS2.0 as a disruptive 
teaching tool. What led to a survey was that teachers, to work in KLS2, receive 
training to use a learning tool, prior to the training, these teachers develop a practice 
based on the traditional solution. The method used for this study is the Case Study, 
anchored in Martins (2008), Yin (2015, 2016), among others. The data for analysis 
were of the same order, subject to questions about working life, open technologies, 
addressing issues related to working life, active methodologies, as well as their 
previous experiences and updated with KLS2.0. A survey had participation of 9 (nine) 
professors of the Campus Unic Beira Rio in Cuiabá-MT. The researched teachers 
were both sexes, coming from varied courses, and the individuals who participate in 
the research, who are being taught more or have already received the AMI 
(Institutional Model Class) course. The industries became local and predetermined 
according to the analysis data, being recorded in a digital recorder and transcribed 
for analysis. As a result of a research, KLS 2.0 emerges to deconstruct the logic of 
the classroom, seeking to break paradigms through a restructuring of the teaching-
learning process. 
 
Keywords: Teaching; Active Methodology; Hybrid Teaching; Disruptive Teaching; 
KLS 2.0. 
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INTRODUÇÃO 

Os muitos avanços tecnológicos vêm promovendo inúmeras 

transformações em como utilizamos produtos e serviços, e com isso estão criando 

um movimento denominado Inovação Disruptiva, que de acordo com Horn e Staker 

(2015) é quando consegue-se provocar uma mudança no sistema que é utilizado, 

oferecendo novas opções, sem diminuir ou retirar daquele que já estava em 

funcionamento.  

Frente a essa colocação podemos citar alguns exemplos pontuais de 

inovações disruptivas: os taxis substituídos pelos aplicativos de smartphones, 

locadoras de vídeos trocadas por empresas de transmissão de filmes pela internet, 

e-mails ao invés de enviar cartas pelos correios, e possivelmente a mais antiga: a 

prensa que substituiu os monges copistas. 

O sistema educacional foi idealizado para uma outra realidade a qual não 

vivemos atualmente. O ambiente escolar progrediu de uma escola medieval e que 

posteriormente foi adaptada para época da revolução industrial, onde todos eram 

educados como uma linha de produção (GABRIEL, 2013; JARAUTA, IMBERNON, 

2015). 

Desde o final do século XVIII existem movimentos interessados em mudar 

a forma de educar, como cita Gadotti (1999), a escola nova era um deles, propondo 

que a educação fosse um mecanismo de instigação, reflexão, transformação, e 

principalmente tendo o aluno como centro de todo o processo, tornando-o 

responsável pela construção do seu próprio conhecimento. 

Adentramos o século XXI com muitos avanços tecnológicos, mas o que 

vemos em muitas salas de aula ainda são professores do século passado, com a 

ideia de que eles são a fonte do conhecimento dos estudantes, preocupados com os 

conteúdos, como cita Gabriel (2013). 

Segundo Bacich e Moran (2018) existem dois conceitos importantes na 

atualidade: As metodologias ativas e o ensino híbrido. As metodologias ativas 

colocam o aluno no centro do processo, procurando despertar a reflexão, a 

participação, o envolvimento direto do aluno. O professor não mais “ensina” o aluno, 

ele é orientador, mediador, e todo o processo de ensino se baseia em o aluno 

descobrir, questionar, pesquisar, sob a orientação do professor. O ensino híbrido é 

uma forma de aprendizado formal, onde o aluno aprende parte no ambiente escolar 
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presencial, parte por meio do ensino on-line, sendo ainda que o aprendizado on-line 

pode ser em qualquer lugar, utilizando qualquer um dos meios mais recentes de 

tecnologia como computadores, tablets, smartphones, entre outros. 

O grupo Kroton, considerado a maior instituição de ensino superior do 

mundo1, adotou a partir de 2014 uma plataforma de ensino-aprendizagem 

denominada KLS 2.0 (Kroton Learning System versão 2), uma sistematização de 

metodologias ativas como sala de aula invertida e aprendizagem baseada em 

problemas, aliada ao ensino híbrido, tendo o ensino direcionado por competências. 

Nóvoa (2002) destaca em sua obra que determinadas profissões, tendo a 

pessoa como meio de fazer o seu trabalho, os dentistas, cirurgiões, advogados e 

outros precisam apenas que “seu cliente” fique parado ou quieto para o profissional 

atuar, e que ao final o seu serviço estará feito e com excelência. Já no caso do 

professor isso não acontece, pois ele necessita da cooperação do estudante para ter 

êxito. 

Com a intenção de melhorar e maximizar o processo de ensino-

aprendizagem, a Kroton utilizou como estratégia para implantar o KLS 2.0, produzir 

seus próprios materiais didáticos, possuindo inclusive elementos áudio visuais, 

interatividade, games, entre outros, procurando proporcionar ao estudante um 

ambiente mais atrativo e de imersão ao aprendizado, pois como afirma Nóvoa 

(2002) não se consegue ensinar a quem não tem interesse em aprender.  

O objetivo dessa pesquisa é investigar as mudanças no fazer docente dos 

profissionais que atuam no campus Unic Beira Rio em Cuiabá-MT, ocorrido após a 

implantação do KLS 2.0, possuindo como objetivos específicos identificar as 

transformações e mudanças no fazer docente, conhecer as tecnologias que o KLS 

2.0 utiliza no processo de ensino aprendizagem e discutir o KLS 2.0 como uma 

ferramenta de ensino disruptivo. A importância deste estudo se encontra no fato de 

que para operar essa nova plataforma o corpo docente foi capacitado por meio de 

vários treinamentos, preparando-os para essa nova forma do fazer docente, pois 

muitos dos seus profissionais que atuavam na docência estavam utilizando a 

metodologia “tradicional”, e com a adoção dessa nova estratégia de ensino-

aprendizagem trazida pelo KLS 2.0, houve a necessidade de se adaptar à nova 

forma do fazer docente. 

                                            
1 Dados evento Semana Acadêmica Kroton 2018/1 
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O que instigou este estudo foi o fato do pesquisador fazer parte da rede 

Kroton de ensino e presenciar a utilização da metodologia por seus colegas de 

profissão, vivenciando em seus relatos os desafios do dia-a-dia. 

Para realizar esta pesquisa pensou-se em um estudo de natureza qualitativa, 

e o tipo de estudo escolhido é um estudo descritivo, denominado estudo de caso, no 

qual o foco principal reside em aprofundar o conhecimento sobre determinada 

realidade. 

Estiveram envolvidos com a pesquisa nove (9) docentes do campus Unic 

Beira Rio em Cuiabá-MT, sendo que os pesquisados foram de ambos os sexos, 

oriundos de cursos variados, tendo como requisito já ter lecionado ou estarem 

lecionando disciplinas AMI2. As identidades dos professores foram mantidas em 

sigilo e cada um recebeu um codinome. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro semiestruturado 

com questões abertas, abordando questões relativas a vida profissional, 

metodologias ativas, bem como suas experiências no fazer docente anteriores e 

atuais com o KLS 2.0.  

Esta pesquisa está organizada em quatro capítulos, sendo o primeiro 

intitulado DETALHAMENTO DA PESQUISA que se preocupa em descrever os 

detalhes da sua realização, tendo as discussões ancoradas em Martins (2008), 

Gibbs (2011), Ludke e André (2013), Triviños (2015), Yin (2015, 2016), entre outros.  

O segundo capítulo ESTRATÉGIAS DE ENSINO que apresenta a 

fundamentação teórica, trazendo as muitas discussões relacionadas com o caminho 

trilhado pela educação, desde a Paidéia grega até o ensino híbrido, tendo vários 

teóricos como Gadotti (1999), Fava (2014), Funari (2018), entre outros.  

O terceiro capítulo O SISTEMA DE APRENDIZAGEM  KROTON 2.0, que 

procura apresentar o sistema KLS2.0, mostrando os seus componentes e 

funcionamento, para poder permitir a discussão sobre as metodologias por ele 

utilizadas.  

O quarto capítulo ANÁLISES DOS DADOS: Resultados e discussões, que 

trata da análise dos dados, extraídos dos relatos contidos nas entrevistas que foram 

gravadas dos professores participantes, bem como a análise dos dados.  

                                            
2 São disciplinas cujo planejamento de aula e material didático são entregues prontos pela Kroton 
para o professor, bastando o professor aplicar dentro e fora de sala de aula 
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E por fim, as CONSIDERAÇÕES FINAIS que aponta que o KLS 2.0 surge 

para desconstruir a lógica tradicional da sala de aula, buscando quebra de 

paradigmas por meio de uma reestruturação do processo de ensino-aprendizagem. 
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Capítulo 1 - DETALHAMENTO DA PESQUISA 

Este capítulo trata de explicar detalhes da pesquisa, descrevendo o seu 

delineamento bem como sua execução. 

A motivação deste trabalho é o impacto das mudanças sociais provocadas 

pelas TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) e sua relação com 

o fazer docente.  

1.1 Justificativa 

A pedagogia “tradicional” que muitos de nós conhecemos é utilizada até os 

dias de hoje (MIZUKAMI, 1986; SAVIANI, 1991; GADOTTI, 1999). Por “tradicional” 

entende-se aquela em que os alunos sentados à frente do professor assistem sua 

explanação sobre determinado assunto, sem interação, repleto de distrações, e 

sendo ainda que em algum momento o professor aplica algum tipo de avaliação para 

poder acompanhar a quantidade de conhecimento que os alunos estão conseguindo 

reter. 

O sistema “tradicional” foi idealizado na época da idade média e 

posteriormente adaptado para a revolução industrial, como cita Gabriel (2013), 

funcionando como verdadeiras linhas de produção, sendo os alunos, futuras mãos 

de obras para alguma posição no mercado, são instruídos/preparados em lotes, 

separados por idade. 

De acordo com Gadotti (1999) desde o século passado vários pesquisadores 

da educação lutam para uma mudança no fazer docente, pois para eles o ensino 

não pode ser pela instrução mecanizada, e sim por métodos criativos e ativos 

centrados no aluno. 

Nóvoa (2002) já afirmou que o sistema atual tradicional não é mais compatível 

com a nossa atualidade, e se não houver mudanças ele implodirá. 

O grupo Kroton, considerada a maior instituição de ensino superior do 

mundo3, com mais de hum milhão (1.000.000) de alunos, adotou a partir de 2014 

uma nova forma de ensino denominado KLS 2.0, uma mistura de metodologias 

                                            
3 Dados evento Semana Acadêmica Kroton 2018/1 
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ativas e aprendizagem híbrida, com a intenção de melhorar e maximizar o processo 

de aprendizagem. 

O KLS 2.0 pode ser descrito como uma sistematização de metodologias 

ativas como sala de aula invertida e aprendizagem baseada em problemas, aliada 

ao ensino híbrido, tendo o ensino direcionado por competências. 

Nóvoa (2002) destaca em sua obra que determinadas profissões, tendo a 

pessoa como meio de fazer o seu trabalho, os dentistas, cirurgiões, advogados e 

outros precisam apenas que “seu cliente” fique parado ou quieto para o profissional 

atuar, e que ao final o seu serviço estará feito e com excelência. Já no caso do 

professor isso não acontece, pois ele necessita da cooperação do estudante para ter 

êxito. 

Tendo isso em mente a Kroton para implantar o KLS 2.0, desenvolveu 

materiais didáticos digitais próprios, possuindo interatividade, elementos áudio 

visuais, proporcionando ao estudante um ambiente de imersão ao aprendizado, pois 

como afirma Nóvoa (2002) não se consegue ensinar a quem não tem interesse em 

aprender. 

Portanto a importância deste estudo se reside no fato de que para utilizar 

essa nova plataforma o corpo docente foi capacitado por meio de vários 

treinamentos, preparando-os para essa nova forma do fazer docente, pois muitos 

dos seus profissionais que atuavam na docência estavam utilizando a metodologia 

“tradicional”, e com a adoção dessa nova estratégia de ensino-aprendizagem trazida 

pelo KLS 2.0, houve a necessidade de se adaptar à nova forma do fazer docente. 

1.2 Problematização 

As soluções encontradas no KLS 2.0 não são proprietárias, sendo que a 

Kroton resolveu reunir e sistematizar diversas ferramentas de ensino, capaz de 

transformar a prática pedagógica. Esta inovação provocou mudanças nas 

competências e habilidades dos seus docentes. 

Esta pesquisa investigou, através de relatos de um grupo de professores do 

campus UNIC Beira Rio, Como o KLS 2.0 mudou o fazer docente dos profissionais 

da docência que atuam no grupo Kroton? 

Desse questionamento, buscando discutir as mudanças, surgiram outros 
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aspectos relevantes que complementam a problematização: Como ficou o processo 

de ensino aprendizagem em sala de aula? Como os materiais didáticos estão sendo 

utilizados? Como a tecnologia é utilizada em todo o processo? 

Espera-se também que esta pesquisa possa contribuir com outras instituições 

de ensino, bem como outros profissionais da docência, que queiram fazer uso das 

muitas metodologias ativas gratuitas disponíveis, mas que talvez possam estar com 

dúvidas ou até mesmo receios, precisando ver as teorias descritas sendo aplicadas 

na prática pelos docentes da rede Kroton no seu dia a dia. 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar as mudanças no fazer docente 

dos profissionais que atuam no campus Unic Beira Rio em Cuiabá-MT, ocorrido após 

a implantação do sistema KLS 2.0. 

Foi elencado os seguintes objetivos específicos: Identificar as transformações 

e mudanças no fazer docente, conhecer as tecnologias que o KLS 2.0 utiliza no 

processo de ensino aprendizagem, discutir o KLS 2.0 como uma ferramenta de 

ensino disruptivo. 

1.4 Metodologia 

Para realizar esta pesquisa pensou-se em um estudo de natureza Qualitativa, 

pois como Ludke e André (2013) apud Bogdan e Biklen (1982) citam que algumas 

das características desse tipo de estudo são: 

 

 Quando acontece contato direto entre o pesquisador e o ambiente 

pesquisado, influenciando seu contexto; 

 Os dados coletados possuem descrições, depoimentos e entrevistas de 

pessoas; 

 O problema se manifesta através de atividades, procedimentos e 

interações do cotidiano dos sujeitos pesquisados; 
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 Procura-se capturar o significado das coisas ou até mesmo a visão dos 

participantes sobre o assunto pesquisado; 

 A análise dos dados é feita através de um processo indutivo, sendo que os 

fatos se consolidam a partir da inspeção dos materiais coletados; 

 

Martins (2008) cita também que uma pesquisa qualitativa tem como 

característica descrever, compreender e interpretar fenômenos e fatos. 

O tipo de estudo escolhido para esta pesquisa é o estudo descritivo, 

denominado Estudo de Caso, no qual o foco essencial reside em aprofundar o 

conhecimento sobre determinada realidade (TRIVIÑOS, 2015). 

Ludke e André (2013) reforçam que um estudo de caso também é 

recomendado quando temos um caso singular, com características únicas, mesmo 

que a posteriori outros “casos semelhantes” possam aparecer e ficar evidentes, 

possuindo ainda algumas características fundamentais: 

 

 Visam a descoberta; 

 Enfatizam a “interpretação em contexto”; 

 Buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; 

 Usam uma variedade de fontes de informação; 

 Revelam experiências de outros permitindo generalizações naturalísticas; 

 Procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista 

presentes numa situação social; 

 Os relatos utilizam uma linguagem em uma forma mais acessível do que 

os outros relatórios de pesquisa; 

 

Também segundo Yin (2015) o método de pesquisa estudo de caso é 

sugerido quando temos questões que exigem uma ampla e profunda descrição 

sobre algum fenômeno social ou circunstância presente no mundo real. 

Os dados analisados foram compostos de documentos da Kroton explicando 

e demonstrando o funcionamento do KLS 2.0, bem como entrevistas realizadas com 

alguns docentes que utilizam as ferramentas. 

As entrevistas foram conduzidas pelo pesquisador através de um roteiro 

semiestruturado com questões abertas (APÊNDICE D), sendo todas gravadas em 
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gravador digital e transcritas posteriormente para análise.  

Estiveram envolvidos com a pesquisa nove (9) docentes do campus Unic 

Beira Rio em Cuiabá-MT. 

Os docentes pesquisados foram de ambos os sexos, oriundos de cursos 

variados, sendo que todos tiveram como requisito já ter lecionado ou estarem 

lecionando disciplinas AMI que é fundamental para a nova metodologia. 

As identidades dos professores foram mantidas em sigilo e cada um recebeu 

um codinome. 

O roteiro da entrevista abordou questões sobre a vida profissional do docente 

bem como suas experiências anteriores e atuais com o KLS 2.0, o fazer docente e 

as Metodologias Ativas.  

De acordo com Ludke e André (2013) apud Nisbet e Watt (1978), descrevem 

as fases de desenvolvimento de um estudo de caso: 

 

 Fase Exploratória: o estudo de caso começa por um plano inicial, que a 

medida que é executado vai se transformando, melhorando-se, a medida 

que o pesquisador vai se deparando com fatos e questões do contexto 

estudado; 

 Fase Delimitação do Estudo: identificados os vieses da pesquisa o 

pesquisador munido de certos instrumentos parte para a coleta dos dados, 

levando em consideração tamanho do recorte pesquisado; 

 Fase Análise Sistemática e Elaboração do Relatório: após período em 

campo o pesquisador pode produzir material sobre os fatos, observações 

ou até mesmo transcrições de entrevistas, e este material pode ser 

apresentado para os interessados ou até mesmo os envolvidos na 

pesquisa, como uma espécie de retorno ou feedback; 

 

Os dados coletados para analise nesta pesquisa tiveram as seguintes 

origens: 

 

 Materiais de treinamento da Universidade Kroton: a rede de ensino Kroton 

possui um canal de treinamento que todos os seus colaboradores 

(técnicos, professores, etc.) precisam utilizar semestralmente, pois a 

instituição sempre se preocupa em ter uma equipe altamente qualificada. 
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Neste acervo existem muitos materiais sobre o nosso estudo: O KLS 2.0; 

 Formulário de Referência 2017: documento contendo mais de 500 páginas 

de muitas informações destinadas a investidores, entre elas detalhamento 

do funcionamento do KLS 2.0 (KROTON, 2017b); 

 Entrevistas semiestruturadas: relatos de experiências na utilização do KLS 

2.0, colhidas exclusivamente de docentes que utilizam o novo sistema 

AMI; 

 

Buscando aprofundar na ferramenta KLS 2.0, procurou-se inicialmente acesso 

aos materiais de treinamento mantidos no site: universidadekroton.com.br.  

Após alguns levantamentos e entendimentos houve a necessidade de se 

buscar teorias sobre as muitas metodologias ativas que o KLS 2.0 utiliza, deste 

modo buscou-se leituras de teóricos para ampliar a discussão. 

Acreditando já possuir um embasamento teórico suficiente sobre o problema, 

procurou-se elaborar um roteiro semiestruturado de questões abertas, e aplicá-lo a 

um grupo de professores do campus Unic Beira Rio em Cuiabá-MT. 

O objetivo das questões elaboradas foi procurar saber um pouco mais sobre a 

experiência do docente, tentando identificar se o entrevistado dominava 

metodologias ativas, como era o seu dia a dia em sala de aula, além de sugestões 

baseadas na utilização do novo sistema da Kroton. 

Os participantes envolvidos na pesquisa foram convidados verbalmente, 

sendo que o docente poderia ser de qualquer curso, não importando o sexo. O único 

pré-requisito exigido era estar lecionando ou já ter lecionado disciplinas AMI. As 

entrevistas aconteceram in loco, com horário combinado, no período de setembro a 

novembro de 2017, tendo duração média de 30 minutos. 

É importante deixar claro que houve alguns docentes convidados a fazer 

parte da pesquisa que não aceitaram, mas isso não prejudicou o andamento da 

pesquisa. 

Ao iniciar a entrevista de forma individual, cada entrevistado teve suas 

dúvidas esclarecidas bem como entregue um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, sendo que neste documento foi detalhado a natureza e o envolvimento 

na pesquisa, riscos, a confidencialidade bem como os seus benefícios.  

Todas as entrevistas foram gravadas, com autorização dos entrevistados, em 

gravador digital para posterior transcrição e analise.  
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A pesquisa investiga em que medida a ferramenta KLS 2.0 mudou o fazer 

docente dos professores da rede de ensino Kroton, entrevistando 9 (nove) docentes 

de cursos variados, do campus Beira Rio em Cuiabá-MT. 

A participação dos docentes entrevistados foi de forma voluntária, visando 

somente contribuir com os resultados finais da pesquisa. Não houve em hipótese 

alguma nenhum tipo de recebimento de benefício ou pagamento de valores aos 

envolvidos.  

Procurando manter anonimato dos docentes envolvidos, cada um recebeu um 

código: P1 para professor1, P2 para professor2, até P9 sendo para o professor9. 

Em uma pesquisa qualitativa é necessário preparar os dados que serão 

analisados. Esta preparação geralmente consiste em transcrever as gravações para 

que possam ser interpretadas (CRESWEEL, 2014). 

O processo de transcrição nada mais é do que uma forma de tentar capturar 

como os entrevistados veem o mundo e os processos que estão envolvidos (GIBBS, 

2011). 

Quando o texto é finalmente examinado procura-se fazer uma simplificação 

do material analisado através da criação de códigos, que permitam agrupar ideias, 

criando um núcleo textual, não só buscando sua representação, mas propiciando a 

sua discussão (GIBBS, 2011; CRESWEEL, 2014; YIN, 2016). 

Durante a análise qualitativa a atenção do trabalho é focada em procurar 

responder a pergunta: “O que está acontecendo aqui?”, procura-se desta forma 

realizar uma descrição detalhada que possa contribuir com a compreensão do 

assunto estudado (GIBBS, 2011; YIN, 2016). 

Ainda, segundo Yin (2016) o processo de análise dos dados qualitativos 

ocorre em 5 fases: 

 

 Compilar Dados: forma-se uma base formal nesta etapa, juntando todos 

os materiais relevantes; 

 Decompor Dados: envolve procedimento de codificação, tentando alcançar 

algo conceitual por meio das falas transcritas; 

 Recompor Dados: busca-se padrões através da filtragem e classificação 

das ideias ali analisadas; 

 Interpretar os Dados: realiza-se a compreensão dos dados tendo como 

objetivo amplificar os significados; 
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 Conclusão: um tipo de declaração que que eleva os resultados de um 

estudo para um sentido mais amplo; 

 

Segundo Triviños (2015), buscando maximizar a qualidade e a compreensão 

da pesquisa em estudo, possuindo dados oriundos de várias fontes, utiliza-se de 

uma técnica de triangulação das informações colhidas. Nesta pesquisa os dados 

utilizados são originários de documentos da instituição, treinamentos da 

Universidade Corporativa Kroton (UK) e os áudios transcritos dos docentes 

entrevistados. 

Também para Ludke e André (2013) a garantia de fidedignidade e validade 

dos dados analisados em uma pesquisa se baseia na triangulação, pois os dados 

coletados vêm dos mais variados locais e situações. 

Querendo prover outras informações sobre o estudo do assunto, buscamos 

amparar os dados analisados dialogando com a fundamentação teórica adotada 

(MINAYO, 2015). 

1.5 Comitê de Ética   

O projeto desta pesquisa bem como seu instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE D) e TCLE (APÊNDICE C) foram submetidos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIC, por meio da Plataforma Brasil, sendo autorizado em 09 de junho 

de 2017, por meio do parecer nr 2.110.474 (APÊNDICE B), sendo ainda que esta 

pesquisa ofereceu riscos mínimos aos envolvidos, mas mesmo assim foi informado 

para cada participante, antes de iniciar a entrevista, que caso a pessoa se sentisse 

desconfortável ou até mesmo incomodada poderia se recusar a responder ou até 

mesmo interromper, se retirando a qualquer momento.  
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Capítulo 2 - ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

A intenção deste capítulo é apresentar uma fundamentação teórica por meio 

de discussões relacionadas a elementos da educação que serão utilizados durante 

as questões deste trabalho.  

Para demonstrar a importância das estratégias de ensino na vida de um 

docente, podemos utilizar a metáfora utilizada por Antunes (2014, p. 37), onde ele 

diz: “O bom professor não é apenas o que informa conteúdos, mas especialista em 

aprendizagens que conhece os meios para propiciá-la, adaptando-os à sua 

disciplina, ao nível etário de seus alunos e às condições ambientais que dispõe”. 

O caminho percorrido pela educação até chegar aos dias de hoje com o 

ensino disruptivo foi longo e possui muitas contribuições vindas de muitas áreas, 

entre elas a da filosofia, psicologia, sociologia, tendo ainda muitos aspectos que 

impulsionaram mudanças como crises sociais, econômicas, políticas e até mesmo 

culturais, como pode ser visto em Gadotti (1999). Nessa linha de raciocínio, este 

estudo não tem a intenção de discutir a evolução histórica da educação nem 

tampouco seguir uma sequência temporal.  

2.1 O Ensino Tradicional 

Tanto Tardif (2014) como Camargo (2018) enfatizam que um dos problemas 

encontrados na atualidade são os muitos professores atuantes que baseiam suas 

aulas em senso comum, ou seja, repetem o que viram e ensinam da forma que 

foram ensinados, quando eram estudantes.  

Camargo (2018) afirma que mesmo com tantos avanços tecnológicos nos 

cercando, ainda existem muitas salas de aulas com ensino tradicional, e que estes 

lugares são chamados de locais onde todos dormem e uma pessoa fala, em 

referência ao que acontece, onde o professor com sua aula expositiva fica falando e 

os alunos sem nenhum outro tipo de interação, ficam ouvindo em profundo 

desânimo. 

Em uma pesquisa realizada pelo INEP em 2005 e publicada em 2007 mostra 

que o que afasta 40% das crianças de 5ª a 8ª série é o desinteresse (MORAN, 

2013). 
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Camargo (2018) cita que outra pesquisa realizada por Donald A. Bligh sobre 

palestras em sua obra “What's the Use of Lectures?”, em tradução livre “Qual o uso 

das Palestras?”, apresenta situações desfavoráveis aos alunos frente a aula 

tradicional como sonolência, devaneios, distrações, culminando inclusive em queda 

dos batimentos cardíacos, demonstrado através de mapas que foram captados 

durante as aulas, o que com certeza, resultara para os próximos encontros 

desanimo e desmotivação.  

Tanto Fava (2016) quanto Silva (2017) explicam que a Grécia antiga é 

considerada o berço da educação ocidental, sendo que Fava (2016) explica ainda 

que naquela época, os gregos preocupados em preparar os jovens para se tornarem 

os futuros cidadãos, criaram a Paidéia, uma espécie de metodologia educacional, 

cujo objetivo era ensinar a pensar, sentir e agir, utilizando as artes liberais: ginástica, 

gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e filosofia, sendo 

que os estudos aconteciam geralmente em grupos pequenos de jovens em praças 

ou embaixo de árvores, ensinados pelo seu mestre que geralmente eram os 

filósofos.  

Cescon (2009, p. 24) explica também que: “[...] Paidéia é uma síntese de 

valores culturais e espirituais, um patrimônio de civilização que se herda, e que cada 

geração se empenha em transmitir à sucessiva, para ajudá-la a crescer em 

humanidade”. 

Os filósofos na Grécia antiga, segundo Funari (2018), eram pensadores 

preocupados em explicar fenômenos do mundo, de acordo com a razão, a lógica, 

não levando em consideração casos mágicos, mitos ou deuses. 

Destaca-se entre os vários filósofos desta época Sócrates, Platão e 

Aristóteles (FAVA, 2014). 

Segundo Funari (2018) Sócrates, um cidadão de Atenas, procurava ensinar 

as pessoas da sua cidade sem pedir pagamento em troca, simplesmente 

provocando dúvidas, fazendo a pessoa pensar para responder seus 

questionamentos. Esta forma de ensinar ficou conhecida como método socrático, e 

causou muito incomodo aos poderosos da época, fazendo com que ele fosse 

acusado de corromper a juventude, sendo condenado à morte. Um dos debates que 

Sócrates realizava entre os jovens, era sobre a alegoria da caverna. 

Também segundo Cescon (2009, p. 18) “uma educação com Filosofia é uma 

pedagogia que ensina a pensar e não só a memorizar o que os outros dizem, por 
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mais profundo que seja o pensamento”. 

No modelo tradicional da educação o aluno é passivo, o conhecimento é 

ensinado/transmitido pelo professor e ele apenas o “absorve”, guardando em algum 

lugar, esperando para que um dia quando necessário o possa utilizar (GABRIEL, 

2013).  

Fava (2014, 2016) cita que a ideia de um professor ensinando muitos 

estudantes de um mesmo jeito remonta a idade medieval, pois foi Jan Amos 

Komensky, conhecido como Comenius, em meados do século XVII que “Instituiu a 

educação Tradicional” como conhecemos hoje, através de sua obra Didactica 

Magna, publicada em 1657. 

Piletti e Piletti (2012) cita que Comênio é dito o inventor da educação 

mecanizada, pois seu encantamento pelas invenções e funcionamento das 

máquinas da época o fascinava, chegando ao ponto de afirmar que a educação 

seria agradável e isenta de fracasso se fosse executada como uma máquina 

automática. 

Segundo Terra (2014) bem como Piletti e Piletti (2012) já era comum aulas na 

forma de exposição e transmissão de conhecimentos, pois inclusive alguns diziam 

que precisavam ir “ouvir aulas de algum mestre famoso”, mas veio de Comenius a 

ideia de 1 (um) professor ensinar “a várias centenas de alunos por vez”, a educação 

mecanizada (Compreensão, retenção e práticas) funcionando como uma máquina, e 

outros direcionamentos listados em sua obra, a Didactica Magna. 

Outro fato importante da idade média citado por Terra (2014) foi que 

Agostinho de Hipona conhecido também como Santo Agostinho, em pleno século IV 

já se preocupava com problemas de ensino, elencando 4 (quatro) possíveis causas 

para o fracasso escolar: pouca capacidade do mestre, repetição cansativa do 

conhecimento, desatenção do aluno, reduzida inteligência do educando. 

Fava (2014) afirma que a industrialização, um movimento provocado pela 

revolução industrial, foi uma mudança na forma de produção de bens e consumo 

que mudou radicalmente a vida de muitas pessoas da época. Os artesãos naquele 

tempo tinham seus ateliers, onde produziam roupas, sapatos, e outras coisas. 

Devido às inovações tecnológicas da época, fábricas começaram a produzir por dia 

coisas que eles levavam semanas ou até meses. 

Frederick Winslow Taylor, americano da Pensilvânia, desde sua juventude se 

preocupou com maximização de tempo, influenciado pelos pesquisadores em MTMs 
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(Method Time Measurement – Método de Mensuração de Tempo, em tradução livre), 

tanto que se decidiu aos 22 anos ser engenheiro, iniciando seus trabalhos em uma 

pequena oficina como aprendiz, elevando seu cargo gradativamente em outras 

empresas, passando inclusive por diretor de pesquisas, até se tornar engenheiro 

chefe de uma grande usina de aço de Midvale (FAVA, 2016). 

Nessa época para produzir mais havia a necessidade de se aumentar a 

jornada de trabalho. Taylor pesquisou formas de otimizar o tempo nas fabricas, 

diminuindo a ociosidade, eliminando os espaços sem produtividade dos 

empregados, maximizando a produção sem prolongar a execução do serviço (FAVA, 

2014). 

Taylor já tinha 12 anos de experiência na Midvale, de acordo com Silva (2013) 

e Fava (2016), quando percebeu que o trabalho dos funcionários poderia ser mais 

eficiente e produtivo se as tarefas utilizassem um método científico, que 

posteriormente se tornaram a base da administração científica. Os 4 (quatro) 

princípios que Taylor criou foram: 

 

 Padronização: o funcionário não mais improvisa nada, segue uma ação 

padrão planejada anteriormente; 

 Preparo: os funcionários são alocados de acordo com suas aptidões e 

capacidades, sendo ainda que os equipamentos são calibrados e 

distribuídos fisicamente no espaço de trabalho para produzirem muito mais 

e melhor; 

 Controle: a gerência supervisiona os trabalhos dos funcionários para se 

certificar de que tudo está sendo executado de acordo com as normas e 

procedimentos planejados anteriormente; 

 Execução: a realização dos trabalhos é feita com sincronismo, pois as 

responsabilidades são distribuídas para que o andamento das atividades 

sejam sistemáticas, disciplinadas e organizadas. 

 

Paralelo a isso, conforme narra Silva (2013) e Fava (2016), um empresário 

estadunidense, do estado de Michigan, chamado Henry Ford, preocupado com a 

eficiência de sua fábrica de carros elabora 3 (três) princípios:  
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 Intensificação: fazer com que os produtos sejam rapidamente produzidos e 

colocados à venda; 

 Produtividade: para reduzir custos a fabricação deve acontecer em massa, 

especializando as tarefas em uma linha de montagem; 

 Economicidade: vender o que foi produzido não ficando parado no 

estoque, pois assim os valores que entram pagam os funcionários e as 

matérias primas que foram utilizadas. 

 

Os métodos de Taylor e de Ford fizeram tanto sucesso na sociedade da 

época, mesmo em locais que não eram indústrias, que estudiosos relacionados ao 

ensino resolveram aplicá-los nas escolas, preparando os jovens dentro destes para 

as indústrias, principal forma de trabalho daquele período (GABRIEL, 2013). 

Segundo Fava (2014) a fase do Taylorismo e do Fordismo da sociedade 

industrial causou muitas revoluções, dentro e fora das industrias, inclusive 

destruindo o pensamento crítico, pois nas fabricas as pessoas não podiam mais 

pensar ou improvisar para resolver problemas durante os processos de produção, 

tinham apenas que seguir o que foi planejado para o processo, tornando a utilização 

do cérebro inútil, tinham sempre que seguir os procedimentos padrões.  

Nesse período a educação sofreu uma remodelagem, tendo sua maior 

preocupação os treinamentos profissionais que tinham como foco a transmissão de 

conteúdo, a memorização e a padronização. Se os futuros profissionais das fabricas, 

os jovens, fossem instruídos e capacitados com excelência bem antes a sua 

admissão, os ofícios seriam substancialmente facilitados. Desta forma, surgiram 

nessa época um novo modelo educacional, a educação em massa (FAVA, 2016). 

2.2 Educação para o Século XXI 

Em 1996, como resultado de um estudo de 3 anos a pedido da UNESCO 

(Organização das Nações Unidades para a Educação, Ciência e a Cultura), foi 

entregue um relatório onde apresentavam uma visão crítica da educação no mundo, 

suas necessidades, o impacto da globalização, a influência das novas tecnologias, 

bem como estratégias e objetivos para o século XXI, pois o relatório aponta que a 
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forma de como o conhecimento é produzido, recebido e propagado deverá mudar 

(DELORS, 2012; ANTUNES, 2014; CAMARGO, 2018). 

Segundo Delors (2012), Antunes (2014), Bacich, Neto e Trevisani (2015) para 

a educação conseguir resultados frente a essa nova educação, a pessoa frente do 

processo precisa estar afinado com 4 (quatro) aprendizagens essenciais:  

 

 Aprender a conhecer: desenvolver a capacidade de compreensão, e desta 

forma aprende a aprender, sendo a base para o crescimento profissional e 

interpessoal; 

 Aprender a fazer: dar condições de saber colocar em prática o que se 

aprende ou aprendeu, preparando a pessoa para o mundo; 

 Aprender a viver juntos, e a viver com os outros: fazer com que as 

instituições de ensino sejam verdadeiramente espaços cooperativos, sem 

conflitos, onde se desenvolva a paz, a harmonia e a solidariedade; 

 Aprender a ser: desenvolver uma pessoa integralizada, dotada de corpo, 

espirito, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade 

pessoal e espiritualidade, desta forma tendo condições e capacidade de 

decidir por si, fazendo seu próprio juízo de valor sobre determinados fatos 

e eventos que presencie, sabendo agir nas muitas situações da vida. 

 

Além disso, desde os anos 1990 vem acontecendo enormes avanços em 

relação as tecnologias e suas utilizações, possibilitando estudar em qualquer lugar, 

a qualquer hora e como quiser (VALENTE; MORAN; ARANTES, 2011). 

A humanidade vive a era da comunicação universal, algo sem precedentes 

em toda história, acessando informações em tempo real sem limites de distâncias, 

compartilhando conhecimentos tanto científicos como de senso comum, 

indiscutivelmente moldando uma sociedade da informação (DELORS, 2012).  

Grande parte dessa revolução vem da disseminação de uma enorme rede 

de computadores e da comunicação digital, formada por milhares de equipamentos 

pessoais, empresariais, de pesquisa e até governamentais. Muitos conhecem essa 

rede como internet, mas ela instituiu um mundo virtual, um universo não material, 

que pode ir de um relacionamento online a consulta de milhares de informações 

digitalizadas, acelerando inclusive a comunicação via mensagens digitais, criando 

um gigantesco espaço cibernético que hoje podemos chamar de ciberespaço (LEVY, 



32 
 

 
 

2011). 

Em muitos continentes o ensino superior é considerado a fonte de propulsão 

do desenvolvimento, sendo um instrumento de captação e propagação de 

experiências, culturas e conhecimentos. Tanto é que nos últimos 20 anos as 

instituições de ensino superior tiveram suas inscrições dobradas, pois neste novo 

cenário globalizado cheio de inovações e avanços tecnológicos, exige-se cada vez 

mais melhores profissionais, mais competentes e mais habilidosos (DELORS, 2012). 

As revoluções causadas pelas TDICs permitem criar ou transformar espaços 

de aprendizagens em ambientes extremamente ricos, não importando se presenciais 

ou a distância (MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2013). 

Adentramos o século XXI com muitos avanços tecnológicos, mas infelizmente 

o que vemos são muitas salas de aulas com professores do século passado, ainda 

com a ideia de que eles são a fonte de conhecimento dos estudantes, preocupados 

com conteúdo e currículo, como cita Gabriel (2013). 

Kenski (2015) afirma que as TDICs, em especial a internet, já são 

empregadas em algumas tarefas escolares dentro das instituições de ensino, porém 

na grande maioria o uso das tecnologias são determinadas via questões políticas ou 

estratégias comerciais, sem uma estruturação adequada, nem mesmo preparação 

dos docentes. 

Sanches e Hernandes (2007) afirmam que geralmente muitos se preocupam 

em equipar as escolas com computadores, e no melhor dos casos preparar os 

professores através de cursos de capacitação, esquecendo-se das necessidades e 

deficiências da instituição escolar, muito menos é visto o currículo e como integra-lo 

para trabalhar juntos no processo de ensino-aprendizagem com as TDICs. 

Um dos fatores determinantes para que as TDICs propiciem uma 

transformação nos ambientes escolares e que existem centenas de ferramentas 

disponíveis de forma livre, ou seja, não é necessário pagar nada ao utilizá-la. Esse é 

o caso do AVA, sendo a plataforma digital de ensino-aprendizagem mais utilizada no 

mundo o Moodle (MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2013). 

Segundo Sanches e Hernandes (2007) o maior desafio encontrado pelas 

TDICs na integração com a educação, é o fato que as práticas predominantes nas 

instituições de ensino estão ainda centradas no professor. 

Moran, Masseto e Behrens (2013) afirmam que outra grande contribuição 

para das TDICs foi o advento das tecnologias moveis e também dos jogos digitais, 
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que permitem vários tipos de atividades fora de sala de aula, estimulando estratégia, 

competição, cooperação e monitoramento, elementos essenciais nos processos de 

ensino aprendizagens atuais. 

Hoje é comum em sala de aula durante a fala do professor alguns alunos já 

estarem pesquisando na internet o contexto que está sendo falado, procurando 

imagens, assuntos relacionados, e outros, tudo naquele momento. Essa verdade é 

uma das muitas mudanças que as TDICs estão causando em todo lugar, mudando a 

cultura, adaptando a forma do viver das pessoas (MORAN, 2013). 

Nessa sociedade do conhecimento em que vivemos a tecnologia nos inunda 

de informação através de dezenas de canais e meios de comunicação: e-mails, 

chats, fóruns, videoconferências, blogs, mensagens instantâneas, aplicativos, 

agendas compartilhadas, drives de arquivos online, comunidades virtuais, realidade 

virtual, wikis, blogs, podcasts, redes sociais, entre outros (TERRA, 2014). 

Tanto Delors (2012) quanto Kenski (2015) alegam que com esse novo 

formato de ensino-aprendizagem tanto o professor quanto o aluno tiveram seus 

papeis alterados. O professor instiga, estimula o interesse, provem autonomia, e do 

outro lado o aluno busca, se prepara, estuda, superando novos desafios que as 

tecnologias trazem, muitas vezes em espaços não escolares. 

As TDICs estão criando um movimento de transformação mediática, forçando 

uma reviravolta cultural, o termo “compartilhar” é um dos exemplos, remodelando a 

forma de viver, aprender e até mesmo de pensar (FAVA, 2014). 

Segundo Munhoz (2013) as plataformas digitais também conhecidas como 

AVA, são um conjunto de TDICs que permitem se criar uma rede de relacionamento 

e colaboração entre diversas pessoas que tem um interesse em comum: o 

aprendizado. 

Por meio das ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como 

chats, fóruns e outras já mencionadas, é moldado um espaço de ensino 

aprendizagem denominado “estar junto virtual”, que recria a estrutura física igual a 

encontrada na educação formal, porém não palpável, abstrata, permitindo professor-

aluno trabalhar como se estivessem lado-a-lado (VALENTE; MORAN; ARANTES, 

2011). 

As tecnologias como auxiliares para as estratégias pedagógicas 

contemporâneas forçam o docente a mudar radicalmente como deve ser a sua 

atuação em sala de aula. Não existe mais lugar para o professor que além de 



34 
 

 
 

ministrar conteúdos pensa que pode arrebanhar alunos sendo atencioso, alegre, 

comunicativo (MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2013). 

Kenski (2015) alerta que um dos maiores desafios com advento das TDICs é 

agora a Gestão, que vai muito além da perspectiva administrativa, financeira, 

contábil ou até mesmo de recursos humanos. A complexidade pode ser sentida no 

momento de gerir, seja por meio de programas de computador especializados, todo 

o fluxo elementos que precisam ser planejados para propiciar o processo de ensino-

aprendizagem, como laboratórios, bibliotecas físicas e digitais, ambientes de 

aprendizagens físicos e virtuais, ferramentas de apoio pedagógico tanto físicas como 

digitais, e outras, necessitando assim uma nova logística educacional. 

O processo de ensino-aprendizagem via utilização de AVAs, surgiram como 

uma espécie de Ensino Independente, onde os alunos e professores pudessem 

trabalhar suas tarefas de modo separado, usando diferentes tipos de ferramentas 

para interagirem, sendo também um sistema educacional que permitisse a alunos 

uma maior flexibilidade, e a ex-alunos uma forma de educação continuada 

(VALENTE; MORAN; ARANTES, 2011). 

Levy (2011) afirma que em breve os termos “ensino a distância” e “ensino 

presencial” serão inapropriados, pois gradativamente o uso da internet aliada aos 

novos recursos de interatividade da web está sendo integrados aos espaços formais 

de ensino. 

As transformações causadas por diversos avanços tecnológicos estão criando 

um movimento denominado inovação disruptiva, que de acordo com Horn e Staker 

(2015, p.15) “a inovação disruptiva ocorre quando um empreendedor ou um 

profissional descobre como fazer uma mudança oferecendo mais de algo sem exigir 

menos de outro”.  

Podemos citar exemplos fortes de inovações disruptivas: no século XV a 

invenção da prensa que substituiu os monges copistas, os taxis que estão sendo 

substituídos pelos aplicativos de smartphones, as idas as agências para saques 

foram substituídas pelos caixas eletrônicos e outros serviços podem ser feitos pelo 

internet-banking, as locadoras de vídeos foram trocadas por empresas de 

transmissão de filmes pela internet e o mais conhecido de todos: usar e-mails ao 

invés de enviar cartas pelos correios. 

Fava (2014) diz que muitas empresas antigas e renomadas, ditas de sucesso, 

cometem o erro de acreditar que podem levar o seu negócio nos tempos atuais sem 
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procurar se adaptar, e de repente essas empresas somem, não existem mais, 

fecharam as portas devido ao novo mercado global, dinâmico, conectado, que 

possui concorrentes com novos modelos de negócios atuais. 

A disrupção no ensino pode ser pensada como algo que mude a cultura em 

que estamos acostumados, quebrando paradigmas, adaptando a essa nova 

realidade, que está trazendo melhorias significativas tanto na questão de resultados 

visíveis por meio dos alunos, como resultados cognoscíveis (HORN; STAKER, 

2015). 

Fava (2014) cita que o diretor do Media Lab do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), Joy Ito, diz que as empresas precisam ter claramente na 

mente a decisão de viver em qual época? Antes da Internet ou Depois da Internet? 

O ensino disruptivo, uma transformação cultural, pode ser explicado pelas 

mudanças que estão acontecendo na vida dos brasileiros, cada vez mais 

conectados, pois de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE) realizada de agosto/2009 a julho/2010, os itens mais 

importantes para o dia a dia dos jovens são: 

 

 O smartphone:   78% com idades entre 18 a 24 anos; 

60% com idades entre 10 a 17 anos; 

 

 O computador com internet:  72% com idades entre 18 a 24 anos; 

 82% com idades entre 10 a 17 anos; 

 

Além disso, para os jovens com idades entre 10 a 17 anos, 73% consideram o 

estudo como prioridade e desejam ingressar em uma universidade, e 71% utilizam 

com frequência as redes sociais. 

 

Com o mundo altamente conectado, globalizado e tendo acesso a 

informações em tempo real, as instituições de ensino deste novo século precisam 

estar aptas a um novo cenário educacional, onde estudantes buscam nelas 

respostas sobre questões sociais não respondidas ou até mesmo equivocadas, pois 

cada vez mais está deixando de existir a separação entre sala de aula e mundo 

exterior (DELORS, 2012). 
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2.3 Ensino por Competência 

Segundo Nunes e Barbosa (2007), o ensino baseado em competência surgiu 

na década de 20 do século passado, porém só ganhou força mediante o debate de 

1960 onde teóricos argumentavam que os exames tradicionais da academia não 

estavam assegurando uma boa prática laboral, nem mesmo o sucesso na vida. Foi 

nessa época, em 1970, que surgiu o “ensino por competência”, parâmetros que 

pudessem indicar como preparar os estudantes para o mundo. 

Delors (2012) afirma que competência vem através do pilar Saber-Fazer, pois 

por meio dele nos dará capacidade de enfrentar várias situações no decorrer de 

nossas vidas, inclusive nos dando atributos sociais que nos permitirão trabalhar em 

equipe. 

Já na visão de Fava (2016), competência pode ser entendida como a 

combinação dos 4 (quatro) pilares da educação, pois alguém que se diz possuir 

conhecimento, deve ser aquele que possui as qualidades de Saber-Conhecer, 

Saber-Fazer, Saber-Conviver e também Saber-Ser, sendo então o ápice que toda 

pessoa dita cidadão deveria possuir vivendo em sociedade. 

Sobre o conceito de competência, Perrenoud (2013, p. 46) explica: 

A competência não é algo que possa ser diretamente observável. Trata-se 
da condição para que se tenha um determinado desempenho, o qual ela 
torna possível, não aleatório e previsível. A competência é, de certo modo, 
uma promessa de desempenho. Contudo, o desempenho obtido pode ser 
muito inferior ou muito superior aquilo que a competência prometia, pois o 
desempenho depende também das condições da ação, de acasos felizes ou 
infelizes, do apoio ou da resistência dos outros atores envolvidos, da 
disponibilidade de ferramentas ou de tecnologias de qualidade. Por esta 
razão, seria imprudente e injusto basear-se num único desempenho para 
julgar uma determinada competência. [...] Mas, do ponto de vista conceitual, 
trata-se de uma evidencia: o desempenho é uma ação observável 
relacionada a uma escala de excelência ou de eficácia; a competência é 
uma disposição estável que torna possível o desempenho e o explica. 

 

Nunes e Barbosa (2007) alegam existir a necessidade de um mecanismo 

diferenciado para verificar indicadores de desempenho para detectar se os 

estudantes estão aptos as situações apresentadas, ou seja, averiguar se a pessoa 

tem a capacidade do Fazer. 

Para demonstrar na prática a elaboração e uso das competências, o Centro 

Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Professional, 
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propôs 4 (quatro) princípios (NUNES; BARBOSA, 2017): 

 

 Identificação de competências: criação de um perfil que descreve as 

características necessárias para o desenvolvimento de uma 

determinada tarefa de forma apropriada, baseando-se na análise 

qualitativa do trabalho desempenhado, visando detalhar os 

conhecimentos, habilidades, destrezas e compreensão que um 

determinado trabalhador articula para executar suas funções de forma 

satisfatória; 

 Normalização de competências: são definições estabelecidas entre 

empresas, trabalhadores e órgãos públicos, visando criar padrões 

sobre as competências de uma profissão ou área ocupacional, 

descrevendo os conhecimentos, habilidades, destrezas e compreensão 

que o trabalhador deverá possuir para exercer suas atividades; 

 Formação de competências: utilizando a competência como unidade, é 

possível elaborar os currículos de formação para o trabalho, 

delineando os elementos necessários como requisitos dos docentes, 

os espaços de aprendizagem, os recursos didáticos, as metodologias, 

os recursos tecnológicos e as atividades com seus padrões de 

medidas; 

 Certificação de competências: forma de reconhecer a qualidade das 

competências ditas adquiridas, tendo um caráter formativo, utilizando-

se de elementos que possam aprimorar as competências que por 

algum motivo não foram adquiridas, deixando de ser uma ferramenta 

para constatar carências de aprendizado.  

 

 Segundo Fava (2016) nesta nova versão da educação, que ele considera 

como Educação 3.0, a matriz curricular será guiada por competências, pois: 

 

 A Unidade Curricular pode ser vista como um conjunto de 

Competências Gerais; 

 A Competência Geral é um grupo de Competências Técnicas; 

 A Competência Técnica é o mesmo que Produtos (algo que precise ser 
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entregue, que gere uma aplicação, produza a necessidade da 

competência técnica); 

 Um Produto fará surgir as Unidades de Ensino; 

 Uma Unidade de Ensino é um agrupamento de conteúdos; 

 Um Conteúdo é a menor unidade que deve ser ensinada para 

contribuir no desenvolvimento do Produto; 

 

Trabalhando desta forma, acaba-se por vez com o paradigma de disciplinas 

regidas por conteúdos, bem como cursos formados por disciplinas (FAVA, 2016). 

2.4 Ensino Híbrido 

As pessoas no seu dia a dia se deparam com problemas, situações, desafios, 

e muitas outras dificuldades. Para solucionar essas adversidades pensamos, 

refletimos, e buscamos soluções. A vida por si instiga a usar metodologias ativas 

como uma ferramenta de sobrevivência (BACICH; MORAN, 2018).  

As metodologias ativas fazem do aluno o centro do processo, procurando 

despertar a reflexão, a participação, o envolvimento direto do aluno. O professor não 

mais “ensina” o aluno, ele o orienta, e todo o processo de ensino se baseia em o 

aluno descobrir, questionar, pesquisar, sob a orientação do professor (BACICH; 

MORAN, 2018). 

Um erro comum é associar o uso das metodologias ativas ao uso de 

tecnologias. Camargo (2018) traz uma relação de mais de 40 (quarenta) estratégias 

pedagógicas e a maioria delas não utilizam tecnologia nenhuma. Abaixo algumas 

dessas estratégias sem uso de tecnologia: 

 

 Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL): técnica dos anos 70 do 

século passado, que se baseia no construtivismo, utilizada geralmente 

para grandes quantidades de alunos, desenvolvendo o protagonismo 

estudantil, senso crítico, trabalho em equipe, autodidatismo. Por meio 

de uma etapa anterior a sala de aula denominada pré-classe, os alunos 

precisam estudar os conteúdos que serão abordados em sala, e 
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chegando lá realizam atividades avaliativas do tipo questionário, 

chamado de teste de garantia de preparo, podendo ser individual ou 

em grupo, com a intenção de sondar os saberes apreendidos. Em 

seguida alunos elegidos pelo professor, reúnem-se com os seus 

grupos e discutem o assunto, e depois de chegarem a um consenso 

voltam-se para o teste e completam o questionário do início; 

 Instruções por Pares (Peer Instruction): desenvolvida na década de 90 

do século passado. Esta técnica permite um aprendizado em grupo ou 

individual por meio de interação/debates sobre determinado conceito 

ou problema profissional, permitindo desenvolver a capacidade de 

resolver problemas de forma individual ou em grupo. Inicia com o 

professor passando um determinado assunto para ser estudado fora de 

sala de aula como tarefa, ou no momento inicial da aula. O professor 

distribui cartões de cores ou códigos diferenciados entre os alunos, e 

conforme a aula vai se desenvolvendo surgem questionamentos do 

professor, que cria uma interatividade por meio dos cartões 

distribuídos, permitindo descobrir pelas respostas erguidas dos alunos, 

se entenderam o conceito ou se é necessário criar um debate. Caso 

exista o debate ao final o professor novamente faz a votação querendo 

saber a opinião dos alunos por meio dos cartões, e caso os acertos 

sejam maior que 70% ele prossegue para o próximo assunto ou 

questão, senão ele retorna novamente fazendo outro debate, 

questionamentos, e assim por diante; 

 Mapa Mental: técnica dos anos 70 do século passado, utilizada para 

desenvolver a habilidade de associar, sintetizar, ordenar e organizar as 

ideias, funcionando como uma ferramenta que auxilia na compreensão 

de assuntos por meio da ilustração de ideias e conceitos, traçando 

relacionamento e similaridades entre eles, permitindo várias visões 

sobre um mesmo assunto. Inicia-se colocando uma imagem ao centro 

que é o assunto a ser abordado, em seguida traçando linhas e no final 

delas colocando uma outra imagem, símbolo, código que expresse a 

imagem anterior sendo analisada, tendo ainda a necessidade de se 

colocar uma palavra sobre a linha indicando o que significa a imagem 

na extremidade da linha, podendo ao final se construir vários níveis 
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que expressem a ideia ou conceito do centro; 

 Mural de Fatos e Notícias: utilizado para desenvolver a comunicação, 

argumentação, a troca de informação, a análise e comparação bem 

como a associação e o desenvolvimento de ideias, proporcionando 

uma visão ampliada sobre um determinado assunto, trazendo 

aprofundamento de ideias e conceitos apresentados, utilizando um 

quadro branco, flip-chart ou papel grande do tamanho de um mapa. As 

atividades iniciam com o professor passando um texto para leitura, e 

em seguida os alunos buscam imagens, reportagens, notícias, entre 

outros, que tenham ligação com o texto estudado, e desta forma os 

alunos montam um ou mais painéis sobre os assuntos. O professor em 

seguida media discussões sobre as questões profissionais 

relacionadas ao assunto. Os alunos então devem realizar anotações 

durante a mediação do professor, pois em seguida ele pede para os 

alunos interpretarem o que é mostrado no painel, bem como instiga um 

debate sobre o que foi apresentado; 

 

Muito além das visões simplistas de alguns estudiosos da área da educação, 

que consideram as metodologias ativas como “receitas de bolos” que enfeitam suas 

aulas, são ferramentas poderosas que podem levar o aluno a sua autonomia, ao 

desenvolvimento do seu pensamento crítico bem como a sua excelência em 

aprendizado (BACICH; MORAN, 2018). 

Camargo (2018) afirma que as metodologias ativas têm como base a 

autonomia, fazendo do aluno o protagonista do seu aprendizado, procurando por 

meio da aprendizagem colaborativa desenvolver as competências e habilidades. 

Segundo Bacich e Moran (2018) o papel do professor muda, se tornando um 

articulador com capacidades de mediar, analisar as necessidades e lacunas dos 

estudantes, se tornando um design de roteiros e atividades para aqueles que 

buscam o conhecimento. 

Em Camargo (2018) é apresentado uma pesquisa feita por Edgar Dale sobre 

a pirâmide de aprendizagem. Nela ele aponta que as atividades realizadas de forma 

ativa retêm muito mais conhecimento, pois desenvolvem competências pessoais e 

profissionais que o ensino tradicional não consegue favorecer. O resultado 

sintetizado de sua pesquisa pode ser visto abaixo, na Figura 1, onde é mostrado o 
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percentual de retenção do conhecimento em relação as atividades desenvolvidas: 

 

Figura 1 – Pirâmide do Conhecimento 

  

Fonte: Camargo (2018, p. 16) 

 

John Dewey, filósofo e educador norte americano, foi um dos primeiros a 

repensar o sistema tradicional de ensino, afirmando que ele deveria se dar pela 

“ação do fazer” (GADOTTI, 1999). 

Os alunos precisam: ser incentivados a pensar, serem preparados com 

práticas indo além das teorias, aprender a questionar e problematizar as situações 

da vida real, desenvolver uma visão crítica; essas eram algumas das ideias de John 

Dewey (TERRA, 2014). 

Piletti e Piletti (2012) afirmam que John Dewey desenvolveu a ideia do 

pensamento reflexivo, onde ele explica que o ser humano necessita desenvolver 

uma atitude investigativa diante da vida, procurando esclarecer suas dúvidas, pois 

na visão de Dewey, os educadores não deveriam transmitir conhecimentos “prontos” 

como “verdades definitivas”, mas sim trabalhar métodos ativos e criativos que 

colocassem o aluno no centro do processo de ensino aprendizagem, sendo 

protagonizado por ele mesmo. 

A essa reformulação do ensino provocando por John Dewey, que sugere que 

o professor deve estimular o aluno a pensar e a produzir seus próprios conceitos, 

iniciando com coisas simples e progressivamente seja conduzido a compreensão de 

assuntos mais complexos, deu início a um movimento chamado Educação 

Progressiva (TERRA, 2014). 
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Gadotti (1999) também diz que o educador Paulo Freire através de suas 

obras procurou incentivar o fim da educação bancária, aquela na qual o professor 

através de sua aula expositiva “deposita” na cabeça dos alunos conhecimentos, para 

que mais tarde o aluno os possa recuperar.  

Bacich e Moran (2018) cita também que o entendimento da escola nova vem 

de encontro com as ideias de Paulo Freire, que defendia a educação dialógica, 

participativa e conscientizadora, que pode ser alcançada através de 

problematizações. 

Paulo Freire utilizava o método processo educativo adequado ao meio, no 

qual através de entrevistas colhia palavras utilizadas pelas pessoas da localidade 

(seu universo vocabular), em seguida eram utilizadas em um outro processo de 

divisão silábica, recomposição, formando novas palavras, e através delas criava-se 

discussões que procuravam conscientizar a pessoa envolvida no processo, para que 

ela mesma sentisse a necessidade de se educar e não parar (PILETTI; PILETTI, 

2012).  

Gadotti (1999) explica que na visão dos escolanovistas o professor nunca 

deve se esquivar, mas sim sempre que necessário interferir, mostrar um caminho a 

pessoa sendo educada. 

Valente, Moran e Arantes (2011) afirmam que mesmo a memorização sendo 

um elemento importante para o processo de ensino aprendizagem, somente ela não 

dá condições de preparar as pessoas para a sociedade atual, dita do conhecimento. 

Dentro das metodologias ativas uma que muito se destaca na atualidade, 

segundo Munhoz (2016), e a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP, ou PBL – 

Problem Based Learning) que possui uma característica distinta: todo o foco é 

voltado para problemas ou situações que despertem dúvidas para propiciar um 

cenário de aprendizado mais forte através principalmente de práticas. 

Martins e Espejo (2015) ressaltam que essa metodologia é altamente 

recomendada para um período como esse, onde o mercado está globalizado e é 

altamente dinâmico, algo que possa despertar o senso crítico e reflexivo, instigando 

a investigação e a pesquisa, desenvolvendo habilidades de auto avaliação e estudos 

independentes, permitindo a troca de conhecimentos e experiências entre pessoas, 

sendo ainda que faz o professor trazer problemas verídicos do mundo real, não 

apenas acadêmico, preparando o aluno para se tornar um cidadão ativo. 

Munhoz (2013) cita que para desenvolver a metodologia ABP é necessário 3 
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(três) estágios: 

 

 Primeiro Estágio: é apresentado o problema ao aluno e em seguida é 

questionado alguns fatos como o que ele já sabe sobre o problema, o que 

ele precisa para resolver o problema, o que é necessário para supor uma 

solução; 

 Segundo Estágio: para resolver o problema é necessário ter 

embasamento, cruzar teorias, enfim, desenvolver pesquisas. Muitas 

oriundas de livros, artigos e também da internet, porém é necessário ter 

um certo cuidado, pois na atualidade as informações encontradas podem 

não ter caráter cientifico, podendo levar a erros ou até a invalidade do 

trabalho; 

 Terceiro Estágio: nesta fase se constrói uma solução para o problema, 

podendo ser mapas mentais, uma apresentação multimídia, ou até mesmo 

um artigo. 

 

Munhoz (2016) alerta para não confundir Aprendizagem Baseada em Projetos 

que possui a mesma sigla ou acrônimo. Ambos possuem características distintas:  

 

 Aprendizagem por meio de Problemas: os alunos possuem um problema 

do mundo real e precisam resolver, entregando ao final uma solução. Os 

alunos são avaliados analiticamente pelo seu processo crítico 

investigativo; 

 Aprendizagem por meio de Projetos: os alunos precisam entregar um 

artefato (objeto, vídeo, etc.) ao final. Os alunos são avaliados além do 

artefato entregue, o seu processo de planejamento, organização, 

pensamento crítico e ativo. 

 

Outro fato importante que Bacich, Neto e Trevisani (2015) afirmam é que os 

alunos que estudam hoje não são os mesmos do século passado, sendo inclusive 

chamados de nativos digitais, pois cresceram utilizando a internet e seus mais 

diversos canais de comunicação e interação.  

Desta forma, Bergmann (2016) explica que a sala de aula invertida é uma 
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estratégia na qual o processo formal de ensino ocorre parte na sala de aula 

presencial e a outra parte fora podendo ser realizada em qualquer outro lugar, 

utilizando tecnologia ou não, acontecendo na maioria das vezes por meio de uma 

plataforma AVA. 

Bacich e Moran (2018) explicam que nos tempos atuais a estratégia é fazer 

os alunos estudarem a teoria fora da escola, e quando chegar em sala de aula 

desenvolver atividades práticas relacionadas com o que estudaram antes, 

permitindo inclusive uma personalização do ensino, não obrigando todos a estarem 

no mesmo momento do conteúdo sendo estudado. 

Fava (2016) explica também que em contraste com o ensino tradicional, a 

sala de aula invertida desenvolve a perícia no estudante da análise, síntese e prática 

de conhecimentos, devido ao fato do mesmo ter a necessidade de acessar/estudar o 

material da aula presencial com antecedência. Neste ponto o professor, além de 

mediador, procura desenvolver atividades em grupo, para que todos através de 

colaboração tenham condições de trocar experiências, saberes, e até mesmo 

práticas, estudando determinados temas com profundidade, bem como os conceitos 

e conteúdos daquela aula. 

As TDICs na maioria das vezes são um apoio importante para a sala de aula 

invertida, pois caso utilizada o conteúdo educacional que o aluno irá utilizar pode ser 

digitalizado e melhorado, fazendo com que se torne muito mais atrativo que livros 

impressos, e muito mais interativo que um site da internet, permitindo também a 

personalização do ensino, pois o aluno pode ser monitorado pelo professor e caso 

ele detecte necessidades de alguma intervenção, o aluno recebe atividades extras 

que podem reforçar o seu aprendizado (MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2013). 

Bacich e Moran (2018) citam que no relatório Flipped Classroom Field Guide 

foi relacionada 4 (quatro) regras básicas para inverter a sala de aula: 

 

 As atividades precisam ter a maior quantidade possível de 

questionamentos, resolução de problemas e qualquer trabalho que 

envolve aprendizagem ativa, desta forma além de forçar o aluno a 

recuperar o que aprendeu no material online irá expandir o seu 

conhecimento através das práticas em sala de aula; 

 Os estudantes precisam obter algum tipo de feedback imediatamente 

sempre em seguida a realizar as tarefas presenciais; 
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 Os alunos precisam ser estimulados a participar das tarefas online e das 

presenciais, pois as mesmas serão utilizadas para calcular sua nota, ou 

ainda o seu desempenho; 

 Os materiais que o aluno utiliza, tanto os impressos, digitais ou utilizados 

no AVA precisam ser bem planejados e estruturados; 

 

Para cativar os alunos por meio da aula invertida, de acordo com Bacich e 

Moran (2018), no momento da sala de aula pode-se pensar em muitas formas de 

indagar ao aluno, buscando analisar o que ele aprendeu, podendo ser por 

questionários, fazer os alunos narrar histórias descrevendo o que aprenderam, 

aplicar jogos resolvendo problemas, entre outras, tendo é claro a necessidade do 

docente planejar essas diversas estratégias de ensino-aprendizagem. 

Segundo Bacich e Moran (2018) existem 2 conceitos poderosos na atualidade 

para educação: metodologias ativas e ensino híbrido.  

O Ensino Híbrido é uma forma de aprendizado formal, onde o aluno aprende 

parte no ambiente escolar tradicional, parte por meio do ensino online, sendo ainda 

que o aprendizado online pode ser em qualquer lugar, utilizando qualquer um dos 

meios mais recentes de tecnologia como computadores, tablets, smartphones, entre 

outros (BACICH; MORAN, 2018). 

Horn e Staker (2015) afirmam que é importante no ensino híbrido o estudante 

quando fazendo a parte online dos estudos, ter o controle sobre o tempo, lugar, 

ritmo, e quando fazendo a parte presencial ser em um local físico, onde ele é 

supervisionado, não podendo ser em sua residência. 

Por mais que ainda exista algum preconceito e resistência na utilização de 

processos online de educação formal, eles continuam melhorando e expandindo, 

isso tanto é verdade que algumas instituições já estão utilizando neste momento 

cursos semipresenciais, fazendo com que parte do processo de ensino seja 

trabalhado em sala de aula e a outra parte sendo necessário ser realizada em 

qualquer lugar via plataforma digital (MORAN, 2013). 

Segundo Horn e Staker (2015) um fator que faz o ensino híbrido destacar 

entre as metodologias ativas é o fato de que ele, usando e abusando das 

tecnologias, permite ensino personalizado ou individualizado, e por competência, 

pois o professor consegue acompanhar as atividades dos alunos, a todo momento, 

monitorando e até mesmo criando intervenções quando acreditar necessário, 
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através da plataforma digital. 

Se colocarmos somente os computadores em todas as salas de aulas, isso 

não será ensino híbrido, como explica Bacich, Neto e Trevisani (2015), precisa 

existir um planejamento das atividades sendo utilizadas em conjunto com a 

tecnologia, bem como os materiais necessários preparados antecipadamente, senão 

de nada adiantará, pois é nesse processo que será construído a autonomia no 

estudante, que deverá aumentar gradualmente sob a supervisão docente. 

Por ser imprescindível o aluno ter contato antecipadamente com o material 

didático que será utilizado no momento presencial em sala de aula, o ensino híbrido 

proporciona alguns benefícios (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015), entre eles: 

 

 A tecnologia é pré-requisito, então o material disponível varia entre vídeos, 

livros digitais, ambientes interativos, simuladores, etc., e podem ser 

utilizados muitas e muitas vezes, no momento que for mais adequado para 

o aluno, podendo ele mesmo direcionar estudos sobre o que mais sente 

necessidade; 

 Como muitas das atividades, inclusive avaliações e pesquisas, devem ser 

feitas online e antes da aula presencial, desenvolve no aluno a capacidade 

de autonomia e o estimula para o encontro presencial, onde o estudante 

pode tirar dúvidas e apurar o conhecimento estudado interagindo com o 

professor e os outros colegas; 

 O professor tem condições de preparar o encontro presencial de acordo 

com os resultados, dúvidas ou até mesmo confusões que podem ser 

detectadas nas avaliações online que foram realizadas pelos alunos; 

 No momento presencial as atividades práticas levam o aluno a recuperar e 

aplicar o que ele estudou online, permitindo aprofundar e até mesmo 

construir novos conhecimentos; 

 Muitos trabalhos colaborativos entre colegas bem como uma maior 

interação com o professor são algumas características fortes dessa 

estratégia pedagógica, que culmina em preparar melhor para a cidadania. 

 

Horn e Staker (2015), bem como Bacich, Neto e Trevisani (2015), reforçam 

que ensino híbrido possui 4 (quatro) modelos que podem ser utilizados da seguinte 
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maneira: 

 

 Modelo Rotação: os alunos alternam suas atividades utilizando hora sim 

hora não recursos tecnológicos, podendo ainda utilizar da seguinte forma: 

 

 Rotação por Estações: durante a aula presencial os alunos são 

submetidos a várias tarefas com alternância, ou seja, um grupo 

inicia na tarefa1, outro grupo na tarefa2, outro grupo na tarefa3, e 

de acordo com algum critério eles alternam entre as tarefas até 

realizarem todas, sendo que a mudança e realizada por meio de 

algum critério combinado entre o professor e os alunos, geralmente 

tempo máximo controlado por relógio; 

 Laboratório Rotacional: semelhante a rotação por estações, porém 

os alunos realizam a alternância utilizando um laboratório fora da 

sala de aula; 

 Sala de Aula Invertida: inverte as atividades de sala de aula, as 

instruções são passadas fora de sala de aula via ferramentas 

online, e em sala de aula é realizado práticas para reforçar ou 

aprofundar o que foi estudado online; 

 Rotação Individual: os alunos fazem uma atividade avaliativa ao 

final de cada dia, e de acordo com os resultados um professor ou 

um software cria ou recria o seu cronograma de estudo; 

 

 Modelo Flex: os alunos iniciam fazendo atividades online e conforme 

avançam em seu cronograma realizam encontros presenciais com 

professores que estão presencialmente a disposição, não só tirando 

dúvidas, também modificando o cronograma, acrescentando projetos e 

discussões que possam enriquecer ou aprofundar os estudos; o professor 

da sala de aula também é o tutor das atividades online; 

 Modelo à La carte: os estudantes frequentam o espaço físico da escola 

normalmente, mas para cursar alguma disciplina que não esteja disponível 

na grade utilizam de alguma plataforma para fazê-lo; o professor tutor, o 

que atende as atividades online, é diferente do professor de sala de aula; 

 Modelo Virtual Enriquecido: modelo semelhante ao flex, porém quando os 
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relatórios mostram que os alunos estão demorando para progredir são 

recomendados a assistirem aulas presenciais em locais preparados; 

 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) citam que algumas das estratégias citadas 

são ditas sustentadas e outras disruptivas. Sustentadas são as estratégias que para 

sua implementação não precisam de muitas adaptações, pois irá trabalhar com o 

ambiente educacional já existente, ou seja, que sustenta a escola. Disruptivas são 

aquelas que para sua implantação existe a necessidade de mudança na cultura 

escolar, ou seja, uma ruptura no modelo e forma atual.  

Horn e Staker (2015) afirmam que os modelos rotação por estação, 

laboratório rotacional e sala de aula invertida são considerados modelos 

sustentados. Já rotação individual, flex, à lá carte e virtual enriquecido são modelos 

de ensino disruptivos. 

Quando da utilização do Ensino Híbrido, tanto Horn e Staker (2015) como 

Bacich, Neto e Trevisani (2015), afirmam que o papel do professor vai além de um 

mediador ou orientador, ele se torna sim um gestor, alguém que por via dos 

relatórios de acompanhamento de rendimento das tarefas online realizadas pelo 

aluno, possam tomar decisões, direcionar o caminho que o aluno está trilhando o 

seu conhecimento, contribuindo para a formação e crescimento de sua autonomia. 
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Capítulo 3 - O SISTEMA DE APRENDIZAGEM KROTON 2.0 

Neste capítulo procura-se dar um embasamento do funcionamento do sistema 

da KLS 2.0 para permitir uma discussão sobre as metodologias por ele utilizadas. 

O KLS 2.0 ou Kroton Learning System (Sistema de Aprendizagem Kroton) 

versão 2.0, é uma plataforma de ensino-aprendizagem que foi concebida para ser 

uma sistematização de metodologias ativas como sala de aula invertida e 

aprendizagem baseada em problemas, aliada ao ensino híbrido, tendo o ensino 

direcionado por competências (KROTON, 2015b, 2018a). 

O sistema foi implantado no segundo semestre de 2014 em toda a rede 

Kroton de ensino superior, alcançando mais de 1.000.000 (hum milhão de alunos) 

em suas diversas marcas. Além de moderno e inovador o sistema se diferencia da 

metodologia tradicional de ensino, pois é utilizado pelos professores da rede como 

um facilitador no processo de ensino-aprendizagem (KROTON, 2014a). 

Além de possuir um modelo acadêmico padronizado, replicável e escalável, o 

KLS 2.0 é baseado em 5 alicerces, sendo eles: formação e comunicação docente, 

educação inclusiva, personalização em escala, ensino baseado em competências e 

formação para empregabilidade (KROTON, 2017b). 

A aula a ser ministrada foi reestruturada e é chamada de AMI, Aula Modelo 

institucional. O material didático utilizado nas aulas é produzido pela própria Kroton, 

por meio de um departamento de curadoria de conteúdos, que além de entregar 

para o docente o plano de aula, roteiro de atividades práticas, slides, vídeos, 

questionários, tudo inclusive já lançado e disponível no AVA (KROTON, 2017b). 

A base das inovações inicia-se com a UK, um portal de capacitação e 

educação continuada criada pela própria instituição em 2014, que prepara os novos 

colaboradores (auxiliares, técnicos, professores, coordenadores, etc.) tanto 

profissional como culturalmente sobre a empresa e o seu sistema de aprendizagem, 

realizando inclusive avaliações de desempenho e entrega de certificados (KROTON, 

2018c). 

Os materiais didáticos utilizados nos momentos pedagógicos, são produzidos 

e fornecidos para professores e estudantes, tendo como base a utilização 

demasiada de elementos como animações, vídeos, interatividade, games, entre 

outros (KROTON, 2015b). 



50 
 

 
 

3.1 Modelo Acadêmico 

O modelo acadêmico do KLS 2.0 foi desenvolvido baseado em trabalhos e 

pesquisas, envolvendo tecnologias e práticas, em mais 12 países sempre primando 

pelo aluno no centro do processo como protagonista da construção do seu 

conhecimento, bem como a preocupação de melhorar a qualidade do ensino 

(KROTON, 2014a). 

Fava (2016) alerta que não se pode simplesmente importar um modelo 

educacional que está funcionando em outro país, desta forma é importante fazer as 

devidas adaptações dos conceitos de ensino-aprendizagem para a nossa realidade. 

As aulas reestruturadas para utilizar metodologias ativas, foram 

sistematizadas em 3 (três) tempos distintos: Pré-Aula, Aula e Pós-Aula (KROTON, 

2014b). 

De acordo com Fava (2016) essa sistematização contribui com o uso das 

metodologias ativas, potencializando a autogestão, responsabilidades, autonomia, 

autoaprendizagem, bem como o trabalho em equipe. 

Bacich e Moran (2018) e Camargo (2018) afirmam também que essas 

práticas pedagógicas desenvolvem no aluno uma postura mais participativa, pois ele 

precisa resolver problemas da vida real, desenvolver projetos, dando condições 

através da sala de aula invertida, combinar estratégias de ensino aprendizagem 

como ensino personalizado e ensino por competência. 

O KLS 2.0 possui todo o sistema acadêmico voltado para o ensino por 

competências, e segundo Kroton (2014b) bem como Fava (2016) a ideia e preparar 

melhor o aluno para a realidade do mundo, com isso ao invés de se preocupar com 

disciplinas de um curso, pensa-se em competências que formarão e prepararão 

melhor o cidadão para a sua vida profissional, e por exigência do MEC, foram 

transformadas 2 a 3 competências em disciplina, mas o objetivo continua sendo 

trabalhar as competências e não a disciplina. 

Para o professor que utiliza o KLS 2.0, ele já recebe a ementa da sua 

disciplina com as competências necessárias atribuídas (KROTON, 2014b). 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) explicam que uma das vantagens da 

educação utilizar ensino por competências e que os estudantes só podem avançar 

quando eles realmente dominarem um conceito. Importante ressaltar também que 

sem ensino híbrido é mais árduo aplicar ensino por competências.  
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No caso do KLS 2.0, o ensino híbrido, por meio das TDICs, é o fator de 

extrema importância para a utilização da Sala de Aula Invertida, que permite o aluno 

realizar parte dos seus estudos online, fora de sala de aula, sejam elas no momento 

pré-aula ou pós-aula (KROTON, 2014b; BACICH, NETO, TREVISANI, 2015; FAVA, 

2016). 

Outro aspecto importante que o KLS 2.0 utiliza é o AVA, local onde se pode 

aplicar algumas estratégias pedagógicas, bem como registrar as atividades online 

desenvolvidas pelos alunos, permitindo o monitoramento para avaliação de 

desempenho (MUNHOZ, 2013; KROTON, 2014b). 

O KLS 2.0, via utilização do ensino híbrido, permite utilizar o AVA como 

ferramenta de aplicação de ensino personalizado ou aprendizagem adaptativa, pois 

durante as atividades programadas no seu cronograma, são detectados por meio de 

ferramentas de monitoramento, que o aluno está com deficiência em algum 

conteúdo. De forma automática ou por intervenção do professor é adicionado outros 

estudos que possam auxiliar essa deficiência de aprendizagem do aluno, sendo que 

no caso do KLS 2.0 pode ser automático como no desafio nota máxima 4ou pode ter 

a intervenção do professor via portal através dos relatórios das atividades 

desenvolvidas (FAVA, 2014; KROTON, 2015b); 

Segundo Kroton (2014a), o desenvolvimento das estratégias de ensino-

aprendizagem no KLS 2.0 tem como base os conceitos de SPs (situações 

problemas) e SRs (situações da realidade profissional), instigando o aluno ao 

desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e a aplicação dos conceitos 

apreendidos na prática profissional no seu dia a dia. 

Perrenoud e Thurler (2002, p. 14) também afirmam que: 

As situações problemas caracterizam-se por recortes de um domínio 
complexo, cuja realização implica mobilizar recursos, tomar decisões [...] 
são fragmentos relacionados com nosso trabalho, nossa interação com as 
pessoas, nossa realização de tarefas, nosso enfrentamento de conflitos. 
Além disso, uma situação problema altera um momento, interrompendo o 
fluxo de suas realizações, por exemplo, ao propor um recorte, criar um 
desafio, destacar um fragmento de texto, solicitar um comentário, propor a 
análise de um gráfico, pedir para responder a uma questão, elaborar uma 
proposta ou argumentar. Tais obstáculos, que nos desafiam para uma tarefa 
que nos propomos a realizar, ocorrem em nossa vida cotidiana. Também 
ocorrem na escola, podendo ser propostos por artifício ou simulação, o que 
não implica criar um pretexto, mas delimitar um contexto de reflexão, 
colocação de problema, conflito, raciocínio, tomada de posição, 

                                            
4 Plataforma de aprendizagem criada especialmente para preparar os alunos para o ENADE (Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes) 
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enfrentamento de uma situação, mobilização de recursos, nos limites do 
espaço, do tempo e dos objetos disponíveis para a realização da tarefa. 

Bacich e Moran (2018) explicam que a sala de aula invertida, combinada com 

atividades que proporcionem desafios, problemas reais, games, proporcionam ao 

aluno aprender fazendo e inclusive em equipe, pois cada vez mais as diversas 

mídias que estamos envolvidas nos dias atuais estão relacionadas a ambientes 

gamificados, ou seja, envolvendo linguagem de jogos. 

A pré-aula, de acordo com Kroton (2014b), é estruturada de tal forma que 

permita ao aluno, por meio de sistematização de conteúdo, estudar 

antecipadamente o assunto que será tratado na aula presencial, podendo faze-lo 

onde quiser, no momento que quiser, na sequência que quiser. 

Segundo Fava (2016) a pré-aula, uma parte da aula sistematizada para que o 

aluno tenha acesso antecipadamente ao conteúdo que irá ser abordado no momento 

presencial, provocando uma reflexão no estudante sobre os conteúdos que estão 

sendo estudados, permitindo através de exercícios desenvolver os conceitos base 

para outras atividades em sala de aula. 

Podendo variar entre 15min a 30min, onde o estudante pode utilizar materiais 

como webaula e livro didático, tem o objetivo de provocar no aluno a reflexão sobre 

os conteúdos que abordam as competências e habilidades, criando a base para a 

aula mediada presencial (KROTON, 2015a). 

Sempre na pré-aula existe uma avaliação diagnostica, pois é com ela que o 

professor antes de iniciar a aula, tem a possibilidade de ver como estão as dúvidas 

ou necessidades dos alunos sobre o assunto abordado antecipadamente (KROTON, 

2014b; FAVA, 2016). 

Tanto Kroton (2015a) quanto Fava (2016) explicam que a sistematização do 

momento aula contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, sendo 

aplicado por meio de 3 (três) fases, que precisam ter o mesmo tempo: 

 Pensando a aula (50min aproxim.): o professor utiliza os resultados das 

atividades da pós-aula e os resultados das atividades diagnosticas da pré-

aula para iniciar uma discussão no momento inicial da aula, procurando 

trazer as possíveis dúvidas detectadas; 

 Problematizando a aula (50min aproxim.): é proposto ser trabalhado 

situações problemas, trazendo o aprendizado das competências e 

habilidades necessárias, podendo ser por meio de metodologias ativas ou 
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debates. Ao final desta etapa é realizado uma avaliação formativa visando 

verificar o quanto da aprendizagem foi alcançada; 

 Provocando novas situações (50min aproxim.): são apresentados novos 

problemas e situações bem como uma previa das atividades da pós-aula, 

e indicações de leituras para a próxima pré-aula; 

 

De acordo com Kroton (2014c) e Fava (2016) existem diversas metodologias 

que permitem realizar discussões no momento do problematizando a aula, entre 

elas: debate socrático, técnica Philips 66 e painel. 

O momento da pós-aula é realizado por meio do AVA, que fornece ao 

estudante atividades adicionais que permitem a ele exercitar o que foi trabalhado na 

aula ou até mesmo aprofundar no assunto, fixando assim as competências e 

habilidades necessárias. Geralmente ao final da pós-aula, para se verificar se o 

estudante conseguiu dominar todos os conceitos, é realizado algumas atividades 

avaliativas (KROTON, 2015a; FAVA, 2016). 

As atividades desenvolvidas na pós-aula podem ser das mais variadas, entre 

elas vídeos, áudios, webaula, capitulo ou seção de algum livro digital, questionários 

(KROTON, 2014b). 

O KLS 2.0 ao reorganizar sua aula em 3 (três) tempos, utilizando da sala de 

aula invertida apoiada no ensino híbrido, a torna um tipo especial de ensino 

disruptivo, como explica Fava (2016):  

A solução híbrida acopla a tecnologia antiga com a nova para conceber uma 
combinação do “melhor dos dois mundos”, ofertando a seus clientes 
melhores produtos e serviços. [...] O ponto fundamental é que as 
tecnologias híbridas não são consideradas destrutivas, apesar de 
apresentarem algumas características da tecnologia destrutiva em seu 
tautócrono. Na educação existem centenas de ensinos híbridos em marcha; 
[...] Muitos modelos apresentam todos os sinais de uma inovação 
sustentada híbrida, pois prometem melhorias, incremento da sala de aula, 
mas não de ruptura, como, por exemplo, o flipped classroom. Outros 
protótipos têm características de disrupção puras; embora esses arquétipos 
não provoquem uma disrupção nas escolas, ele o fazem em relação às 
salas de aulas. 

 

Bacich e Moran (2018) dizem que o mais importante no momento é a 

disseminação de metodologias ativas, buscando instituir ambientes de 

aprendizagem que possam possibilitar a implantação e uso das TDICs nas 

atividades curriculares, levando as instituições de ensino a repensar a sala de aula. 
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3.2 Recursos Didáticos Adicionais 

A webaula é um material que vem pronto da rede Kroton, inclusive já 

adicionado como conteúdo das aulas do professor para o aluno, e podem ser 

acessadas via navegadores de internet, tendo ainda responsividade, ou seja, se 

adapta a qualquer tamanho de tela, dando condições de ser acessado por qualquer 

dispositivo que utilize www. Usa dos mais modernos recursos disponíveis na 

internet, como animações, interatividade, vídeos, audiobooks e outros (KROTON, 

2014a, 2014b). 

O Livro Didático é fornecido pela instituição para todos os estudantes, 

podendo ser no formato impresso ou no formato digital-interativo. Foi produzido pela 

própria instituição com a intenção de ser recomendado como parte do estudo pelo 

professor para o aluno, proporcionando um melhor aprendizado, pois contem 

atividades, sugestões de pesquisas, leituras extras, interatividade, animações, 

avaliações, entre outros (KROTON, 2014b, 2014c). 

O aplicativo SABER é um material didático digital, idealizado para ser um 

apoio ao professor, permitindo a ele sugerir itens de estudo para os alunos, sendo 

possível ser acessado através de smartphones ou PCs via internet, dando condições 

aos estudantes de lerem livros digitais que ela mesma produziu, além de outros 

materiais como vídeos, textos interativos, games, audiobooks, e outros, inclusive a 

avaliações que podem registrar o desempenho para nas disciplinas que o aluno está 

matriculado (KROTON, 2017a, 2018a). 

É importante ressaltar, que caso o professor verifique a necessidade de 

acrescentar materiais didáticos de sua autoria ou sugestão como vídeos, textos, 

questionários, entre outros, ele pode e tem condições de fazer. 

3.3 Portais: do Professor e do Aluno 

O portal do professor é uma ferramenta que permite ao docente realizar 

várias tarefas, entre elas acompanhar o andamento do curso que ele está 

lecionando, bem como monitorar o desenvolvimento da turma e dos estudantes 

(KROTON, 2018b). 

Nele é possível as atividades mais comuns, desde lançamento de frequência, 
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lançamento de notas, relatórios, abertura de processos de alteração de notas 

(KROTON, 2018d). 

O portal também permite o acesso ao AVA que contém as disciplinas que o 

professor está ministrando, podendo inclusive inserir materiais complementares, 

enviar mensagens para os alunos, acompanhar quem está fazendo as atividades, 

quem entregou os trabalhos, etc. (KROTON, 2018g). 

Antes do professor ir para a sala de aula onde irá desenvolver a parte 

mediada das atividades com os estudantes, ele pode emitir um relatório sobre o 

desempenho dos alunos que realizaram a pré-aula, e desta forma preparar ou até 

mesmo mudar a sua programação sobre como irá ser a sua aula, abordando outros 

assuntos, preparando estratégias para solucionar dúvidas da pré-aula, ou outra 

necessidade dos alunos detectada (KROTON, 2018b). 

O portal do aluno permite por meio do AVA ao estudante conseguir ter acesso 

ao material ministrado pelo professor com antecedência, bem como estudar por 

meio dos materiais didáticos necessários para o seu desenvolvimento (KROTON, 

2018e).  

Nesta plataforma o estudante realiza as atividades Pré-Aula e Pós-Aula, bem 

como a entrega de trabalhos solicitados pelo professor ou outras atividades como 

questionários, participação em fóruns de discussões etc. (KROTON, 2018f). 

O portal permite acesso a documentos como cronogramas, planos de ensino, 

regras da avaliação, solicitação de documentos, boletos, agendamento de 

atendimento com o coordenador do curso, e outros (KROTON, 2018e).  
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Capítulo 4 - ANÁLISES DOS DADOS: Resultados e discussões 

Neste capítulo trataremos da análise dos relatos contidos nas entrevistas 

gravadas dos docentes que se prontificaram em contribuir com a pesquisa que 

investiga Como o KLS 2.0 mudou o fazer docente dos profissionais que atuam no 

grupo Kroton. 

Procurou-se levantar também o perfil dos entrevistados através das respostas 

fornecidas durante as entrevistas. 

No decorrer do processo de análise foram encontradas várias categorias que 

favoreceram discussões dialogadas, por meio das visões dos teóricos que 

investigam os assuntos aqui relacionados, contribuindo para responder os 

questionamentos aqui levantados. 

Algumas respostas foram agrupadas por possuírem um mesmo contexto, 

desta forma permitindo realizar uma análise seguindo uma mesma ótica. 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

Os entrevistados envolvidos na pesquisa são professores de cursos variados, 

tendo como critério de exclusão serem professores que lecionam ou já lecionaram 

aulas que utilizam disciplinas AMI.  

Através do Quadro 1 procurou-se demonstrar o perfil completo dos 

entrevistados, como gênero, idade, formação, pós-graduação, bem como os anos de 

profissão como docente e se já atuaram antes em outras instituições de ensino. 

Pode-se perceber que a maioria possui mais de 10 anos de experiência como 

docente, sendo que todos possuem especialização nas suas áreas de atuação, 

merecendo destaque um dos professores possuir stricto senso em educação. 
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 Quadro 1 – Perfil Completo dos Entrevistados  
 

Fonte: da pesquisa  

4.2 Conceito sobre metodologia ativa 

Quando perguntado aos entrevistados sobre o fazer docente e as 

metodologias ativas, os sujeitos responderam: 

 

___________________________________________________________________________ 

A metodologia ativa potencializa o desenvolvimento dos alunos porque é 
possível aplicar casos práticos, é possível uma situação mais dialogada em 

Sujeito Gênero Idade Graduação 
Tipo 

Pós-graduação 
Anos 

docência 

Já 
lecionou 

antes 

P1 M 30 
Redes de 

computadores 

Especialização em redes 
de computadores; 
Especialização em 

computação distribuída; 

6 Sim 

P2 F 36 Biologia 
Mestrado em ecologia e 

conservação da 
biodiversidade; 

11 Sim 

P3 M 43 Fisioterapia 

Especialização em 
ativadores do SUS; 

Especialização em clinica 
fisioterapêutica; 

Mestrado em educação; 

20 Sim 

P4 M 29 
Publicidade e 
propaganda 

Especialização em gestão 
de negócios; 

2 Não  

P5 F 35 
Ciências 
jurídicas 

Especialização em direito 
processual civil; 

5 Não  

P6 F 39 Direito 

Especialização em direito 
público, docência ensino 

superior; 
Doutorado em ciências 

jurídicas; 

13 Sim 

P7 M 26 
Publicidade e 
propaganda 

Especialização em 
docência ensino superior; 

5 Não 

P8 M 60 Economia 
Especialização em 

marketing; 
20 Sim 

P9 M 40 
Educação 

Física 

Especialização em 
musculação e prescrição 

física; 
Especialização em 

obesidade e 
emagrecimento; 

20 Sim 
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que os alunos acabam desenvolvendo esse diálogo. (P5) 

Eu venho a 20 anos já na carreira docente, eu venho percebendo essa 
modificação e ela veio de uma necessidade da própria mudança da 
sociedade. [...] você hoje tem alunos que são questionadores, que as vezes 
tem ideias diferenciadas, [...] o aluno ele se transforma em um produtor do 
seu conhecimento, mas sempre mediado e sempre na interlocução com 
esse professor. (P3) 

O professor é o potencializador, ele estimula, ele inspira, e o aluno, a gente 
tenta desenvolver no aluno a capacidade de construir seu conhecimento 
através das tecnologias disponíveis. O professor ajuda em diversos 
momentos, abre a visão em alguns momentos, o aluno m é mais passivo, 
ele não só ouve senta na cadeira e ouve, ele é ativo, ele participa, ele tem 
conhecimento que as vezes e nessa troca que é o que a gente falou na 
metodologia progressista, nessa troca o professor aprende algo novo e o 
aluno também ensina algo então não é mais limitado ao professor ensinar 
só e não aprender, mas há essa troca, há uma ativação de fato né, nada 
passivo (P4) 

Eu particularmente sou adepto e aposto nas metodologias ativas como uma 
ferramenta mais apropriada pra atingir mais os discentes com diferentes 
tempos de aprendizagens, com diferentes formas de aprender. (P9) 

No relato dos sujeitos acima percebe-se que os docentes são favoráveis e 

defendem o uso das metodologias ativas. Percebe-se também que alguns como o 

professor P4 se preocupa em estimular, inspirar e potencializar o aluno. 

Segundo os estudos de Bacich e Moran (2018) as metodologias ativas têm a 

intenção de proporcionar aprendizagem através de métodos ativos, criativos, 

colocando o aluno como um protagonista do processo no centro das atividades, 

utilizando o professor como um orientador/mediador das ações pedagógicas, 

contribuindo para que eles cheguem mais longe em sua busca, além do lugar que 

conseguiriam sem a ajuda do seu mentor. 

Camargo (2018) reafirma também que, as metodologias ativas proporcionam 

processos de ensino-aprendizagem sempre tendo o aluno como centro, instigando a 

curiosidade, criando uma participação mais ativa dos alunos. 

4.3 O Uso da Tecnologia em Sala 

Quando indagados se utilizavam tecnologias em sala de aula todos foram 

unanimes que sim. No Quadro 2 é listado os recursos que eles citaram em suas 

falas. 

Bacich e Moran (2018) falam da importância de se ter vários materiais 
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combinados para proporcionar um melhor aprendizado, de forma que possa fornecer 

as atividades de forma desafiadora, contextualizada e equilibrada. 

Horn e Stacker (2015) afirmam que o aprendizado enriquecido com as muitas 

tecnologias recentes como internet, livros digitais, câmeras, entre outros, 

compactuam para uma melhoria digital no processo de ensino-aprendizagem. 

Munhoz (2013) cita também que materiais didáticos diferenciados criam 

formas particulares de aprendizado, instigando ainda mais o estudante a 

desenvolver as atividades solicitadas a ele. 

  

Quadro 2 – Recursos tecnológicos utilizados  

SUJEITO RECURSOS 

P1 Slides, AVA 

P2 Slides, Vídeos 

P3 Slides, Vídeos, AVA 

P4 Vídeos  

P5 Slides, Vídeos  

P6 Slides, Vídeos 

P7 Slides, Vídeos, Redes Sociais, AVA 

P8 Slides, Vídeos, Internet 

P9 Slides, Vídeos, Celular, Câmera 

                             Fonte: da pesquisa 

 

4.4 O KLS 2.0 

Neste bloco iremos sondar a visão intrínseca do docente sobre o sistema, 

buscando um olhar mais aprofundado. 

4.4.1 A Concepção Docente 

Preocupou-se em querer saber dos envolvidos qual a sua visão sobre o 

sistema KLS 2.0, de acordo com suas próprias práticas e utilizações. 

 

___________________________________________________________________________ 

Já utilizei as disciplinas AMI do KLS e o aluno fica muito respaldado e o 
professor também, as aulas já vem pré-definidas de acordo com a ementa 
do curso, já tem material didático lançado no ambiente virtual, o aluno tem 
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apenas que seguir toda a estrutura montada no AVA [...] tudo isso 
disponibilizado dentro da plataforma, desde links, vídeos, arquivos digitais 
em inúmeros formatos [...] permite também auditoria monitorando o acesso 
do aluno, questões do fórum e mensagens. (P1)  

O KLS pra mim é um método que a Kroton institui com um conjunto de 
disciplinas AMI que já tem o material didático pronto, o portal AVA e as 
avaliações. (P2) 

É um produto em que já tem um material pronto já definido de acordo com a 
ementa da disciplina e este material ele é entregue ao professor que vai 
ministrar. Ele tem atividades para os alunos e também para o professor 
desenvolver a aula. Tem um livro didático chamado SABER que é o mesmo 
livro que o aluno vai utilizar nas atividades do portal, que os alunos fazem 
como pré-aula e pós-aula sendo atividades de múltipla escolha relacionadas 
ao conteúdo que está no livro e que o professor está seguindo. (P5) 

As respostas deste grupo de professores citam os materiais didáticos 

produzidos e entregues para eles e aos estudantes como uma melhoria no 

processo, pois dentre os materiais entregues ao professor estão os materiais 

didáticos postados no portal AVA, que antes eram desenvolvidos e postados por 

eles, bem como as atividades avaliativas que os alunos precisam realizar entre as 

aulas nos momentos pré-aula e pós-aula (2014a, 2014c). 

Bacich e Moran (2018) citam que quando temos materiais estimulantes, 

cativantes, com desafios, games, sejam materiais impressos ou digitais, são 

fundamentais para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem da nossa 

atualidade. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) afirmam que quando os estudantes acessam 

a materiais que possuem recursos tecnológicos do tipo animações e interações, 

despertam maior motivação para aprender, aumentando a capacidade de ensino-

aprendizagem.  

 

___________________________________________________________________________ 

O aluno vem para aula, previamente já com o conteúdo estudado na pré-
aula, para discutir o que viu com o professor, e aí tem a pós-aula que 
também seria uma tarefa pra casa onde teria que fazer as atividades pra 
reforçar aquele aprendizado. (P6) 

Esse modelo da Kroton vem tentar implementar o modelo de pré-aula, aula 
e pós-aula, que vem trazer a sala de aula invertida, para padronizar e 
maximizar a excelência do ensino. (P7) 

É um sistema atual que temos a aula dividida em 3 partes, seria: pré-aula, 
aula e pós-aula. A pré-aula a gente insere no portal acadêmico, caso queira, 
mais alguns conteúdos de leitura previam, além daqueles que já estão 
postados lá do sistema, para o aluno se preparar. A aula basicamente vai 
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discutir aquele assunto, tira dúvidas, discutir mais, se aprofundar mais. Na 
pós-aula uma atividade complementar, um exercício para fixar aquele 
conteúdo visto na sala de aula. (P8) 

Os docentes apontam que o sistema KLS 2.0 se baseia em dividir a aula em 3 

tempos, tendo então a sala de aula invertida, fazendo o estudante ser o responsável 

por buscar parte do seu conhecimento de forma independente nos tempos pré-aula 

e pós-aula, deixando para o momento aula as práticas, discussões, dúvidas, ou seja, 

a aula mediada pelo professor será aquela que permita aprofundar no que foi 

estudado fora dali. Outrossim, quando aqui é utilizado o termo Portal Acadêmico, os 

docentes referem-se a um AVA. 

Kroton (2014b, 2015a, 2018b, 2018g) demonstram que essa divisão da aula 

em 3 momentos busca não só maximizar o processo de aprendizagem do estudante, 

mas permitir também que o professor possa acompanhar o desenvolvimento e 

engajamento do aluno, permitindo ao professor de posse de relatórios, poder 

antecipar dúvidas dos estudantes que fizeram as avaliações pré/pós-aula e não 

tiveram bons conceitos.  

De acordo com Fava (2016) a autonomia e a autoaprendizagem são 

desenvolvidas quando temos um momento fora de sala de aula para estudar e 

refletir. 

Camargo (2018) afirmam que práticas pedagógicas onde colocam o 

estudante no centro do processo, bem como desenvolve nele uma atitude mais 

participativa, combinando com sala de aula invertida e solução de problemas, 

tendem a melhorar a construção do conhecimento, tendo em vista o estudo de 

Edgar Dale. 

Bacich e Moran (2018) alertam para um momento singular na educação, 

devido as oportunidades as TDICs, que estão permitindo através dos AVAs, oferecer 

valiosos recursos de aprendizagem interativa e monitoramento de desempenho dos 

alunos para os professores. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) dizem ainda que temos condições hoje de 

tornar as escolas mais conectadas através de várias plataformas de ensino-

aprendizagem gratuitas disponíveis como Moodle, dando condições as equipes 

pedagógicas das instituições criarem verdadeiros planejamentos expansivos, 

executados fora de sala de aula, podendo o estudante desenvolver suas atividades 

em seus computadores de casa ou até mesmo via smartphone. 
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___________________________________________________________________________ 

Pra mim é um escopo de conhecimentos [...] uma ferramenta do dia a dia 
para o aluno e para o professor, e que necessariamente elas precisam ser 
utilizadas, eu sinto a resistência por parte de alguns professores e a 
dificuldade de entender que podem utilizar essa ferramenta para ter 
conhecimento, essa responsabilidade como educador na sua essência [...]. 
(P3) 

É uma ferramenta inovadora, interessante, que traz algumas possibilidades 
de interação, com as próprias TICs, com as tecnologias. É também um 
ambiente virtual, moderno, que pode ser muito importante nesse processo 
de ensino aprendizagem. A gente utiliza ferramentas vinculadas a internet, 
eu acho muito interessante, muito bom, só que nós temos um problema de 
ainda estar engatinhando, na parte cultural, das tecnologias, da internet, 
manutenção, manuseio propriamente dito do computador, então ainda é 
muito subutilizado pelos alunos [...]. (P9) 

Nos relatos acima o que se compreende é um problema cultural, tanto do lado 

dos estudantes como do lado de alguns docentes, pois os novos professores e 

alunos que chegam a rede Kroton estão vindo de outras instituições arraigados na 

metodologia tradicional, ainda muito utilizada em todo mercado nacional, onde o 

professor tem a função de transmissor de conhecimento e o aluno o expectador 

passivo. 

Horn e Staker (2015) dizem que existe a necessidade de uma reformulação 

cultural escolar para que esse novo modelo de ensino se instale, pois, a cultura que 

existe está nos processos e na forma de realizar as atividades, sendo necessário 

resolver uma tarefa por vez. 

Bacich e Moran (2018) explicam que precisamos criar a cultura da utilização 

dos recursos tecnológicos em sala de aula, de uma forma sustentada, ou seja, não é 

necessário substituir inicialmente um recurso didático da escola, mas sim adaptá-lo, 

para que progressivamente as mudanças advindas da interação mediática 

tecnológica moldem a cultura digital em sala de aula. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) alegam que existe a necessidade de uma 

alteração gradual na função do professor para a construção da autonomia do aluno, 

bem como uma reorganização na estrutura escolar que permita personalizações de 

aprendizado do aluno via ferramentas tecnológicas gratuitas já disponíveis, refletindo 

numa mudança de cultura escolar. 



63 
 

 
 

4.4.2 A sua Utilização  

Quando perguntado sobre as experiências com a Metodologia do KLS 2.0 os 

sujeitos relataram da seguinte maneira: 

 

___________________________________________________________________________ 

A metodologia é voltada para o aluno, o aluno reflexivo, o aluno que pensa, 
resolve situações problemas [...] o portal pra mim é o momento que eu faço 
uma análise previa, vou fazer a chamada, já abro lá o portal, já vejo se o 
aluno está fazendo suas atividades, [...] ai eu vou chamando os que estão 
em déficit com as atividades [...] eu geralmente trago a situação problema 
que existem nas aulas, eu uso muito vídeo, interação [...] o aprendizado é 
baseado em problemas. (P3) 

No livro didático tem o material com algumas situações problemas que ele 
mesmo responde, simulando a utilização daquele conceito que o aluno esta 
estudando no conteúdo em situações práticas [...] esse mesmo conteúdo do 
livro didático ele acessa via AVA e lá ele também tem uma web aula, que é 
resumo do conteúdo que ele vai ver [...] eles tem um cronograma, e nesse 
cronograma avisa o período que ele tem para responder, para fazer todas 
as atividades avaliativas. (P2) 

 [...] houve várias melhoras [...] o professor como um mediador em sala [...] 
ele possa sugerir novos problemas, [...] problemas a serem resolvidos em 
sala de aula como [...] questões práticas. (P5) 

Na fala unânime de todos os professores, o KLS 2.0 contribui para o aluno 

reflexivo, desenvolvendo o raciocínio e o pensamento crítico através de instiga-lo a 

solucionar situações problemas. Na fala dos professores P3 e P2 fica evidente 

também que o KLS 2.0 consegue auxiliar os docentes, acompanhando se os 

estudantes fizeram ou não as atividades passadas, ou até mesmo mensurando 

como está o aprendizado dos alunos.  

Segundo Kroton (2014b, 2015a, 2017b) a resolução de problemas acontece 

no momento aula, onde o aluno através de práticas com metodologias ativas ou 

outras técnicas de aprendizado que levem a discussões, permitem o 

desenvolvimento as competências e habilidades, bem como estimulam trocas de 

conhecimentos e experiências. 

Martins e Espejo (2015) relata que a aprendizagem baseada em problemas 

possui vários pontos fortes como: desenvolver o pensamento reflexivo, integra o 

estudante ao meio que ele vive, desperta vontade constante de aperfeiçoamento, 

promove troca de experiências e conhecimentos entre pessoas, incentiva o estudo 

dos problemas do mundo atual, procura resolver em sala de aula situações 
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problemas de prática social. 

Bacich e Moran (2018) explicam que problematizar é uma metodologia que 

busca instigar no aluno a curiosidade, desenvolver o pensamento crítico, sensibilizar 

com a realidade do mundo exterior, indo muito além de simples transferência de 

conhecimento. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) nos alertam que cada vez mais o mundo 

globalizado e altamente conectado exige um tipo de pessoa que vai além de 

competente, precisa ser criativo, autônomo e crítico, capaz de resolver problemas do 

dia a dia profissional. 

 

___________________________________________________________________________ 

É um sistema atual que em que as aulas são divididas em 3 partes, pré-
aula, aula e pós-aula. A pré-aula possui conteúdos de leitura previa 
lançados no sistema, no portal acadêmico, para o aluno se preparar antes 
da aula. A aula vai discutir aquele assunto visto anteriormente, tirar dúvidas, 
provocar discussões, aprofundar. Na pós-aula é realizada uma atividade 
complementar pra fixar aquele conteúdo visto em sala de aula. (P8) 

Através do material disponibilizado, o aluno teoricamente já vem com um 
conhecimento a mais pra aula, ele não tem que esperar o professor: “ah o 
professor vai dar uma aula hoje e eu não sei nada”, não! O aluno já sabe o 
que vai acontecer na aula, isso é muito importante. [...] o aluno já estuda 
antes, já está disponível o curso inteiro. [...] tenho comunicação com os 
alunos através da plataforma para entrar em contato, uma interação maior 
dentro do sistema, a gente diminui o conceito de utilização de papel mas o 
aluno está sempre em contato com a disciplina e em contato com o curso. 
(P1) 

O ponto interessante é que o professor tem um pouco mais de tempo, de 
certo modo, para pensar em outras maneiras de desenvolver sua prática. O 
professor entra no sentido de motivar, sentido de nortear, de esclarecer 
coisas e há uma troca, discussão, troca de saber, o aluno questiona, o 
aluno é ativo. O aluno entende que é parte dele, estudar e trazer dúvidas. 
(P4) 

Parte do principio da aula invertida que é a pré-aula, aula e pós-aula, que 
colocamos o aluno dessa disciplina para buscar um estudo prévio, leituras, 
contextualizações, problemáticas, pra haver uma maior discussão, uma 
maior problematização e resolução de problemas. (P9) 

Os sujeitos P8, P1, P4 e P9 descrevem como os alunos interagem com os 

conteúdos no KLS 2.0 através da sala de aula invertida. Pode-se notar que a 

autonomia do aluno, uma delegação de responsabilidades, precisa ser desenvolvida. 

Existem atividades que ele precisa realizar fora de sala de aula e caso isso não 

aconteça pode impactar nos seus estudos, em suas práticas durante a aula. 

Kroton (2017b) explica que o momento pré-aula foi pensado como um 
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incentivo, estimulo e até mesmo um desafio para o processo de ensino-

aprendizagem do aluno. A aula mediada tem o objetivo de resolver situações 

problemas e estimular a troca de conhecimento e experiências entre os alunos e o 

professor. Na pós-aula é o momento de propor outros desafios que possam instigar 

no aluno novas necessidades de aprendizagens. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) detalham que na sala de aula invertida o 

aluno tem contato com a teoria fora de sala de aula, geralmente via estudo online 

em um AVA, e a sala de aula é disposta para debates, soluções de problemas, e 

outras propostas.  

Segundo Horn e Staker (2015) a inversão da sala de aula contribui para que o 

tempo que antes era gasto com o aluno assimilando conteúdo bruto em sala de aula, 

um processo altamente passivo, agora pode ser feito em qualquer lugar, inclusive 

via online, e a sala de aula fica para o estudante praticar o que aprendeu, reforçar, 

aprofundar, trocar experiências, etc. 

Bacich e Moran (2018) indicam a sala de aula invertida como uma proposta 

de estratégia de ensino que favorece a personalização do ensino, através das 

plataformas AVA, e lembram que é importante também um planejamento das 

atividades que irão acontecer, bem como a produção de materiais apropriados para 

o aluno trabalhar fora da sala de aula. 

4.4.3 Mudanças no Fazer Docente 

Quando perguntados sobre o fazer docente anterior ao KLS 2.0 e na 

atualidade: 

 

___________________________________________________________________________ 

Pode ser feito uma análise técnica dos meus alunos, questões de acesso, 
hora do acesso, porque essas estatísticas são importantes [...] nos da área 
de sistemas as vezes dormimos tarde e acordamos cedo, nossos alunos 
entram na plataforma as vezes na madrugada [...] outro já tem um melhor 
condicionamento intelectual no primeiro horário do dia, então isso é bom, as 
estatísticas, para você saber conduzir o seu aluno. (P1) 

Na fala do professor P1 percebe-se a importância das ferramentas de 

acompanhamento e rendimento dos alunos, que podem auxiliar os professores a 
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mensurar o aprendizado, bem como a redirecionar os alunos individualmente ou até 

mesmo mudar a estratégia que será utilizada em sala de aula.  

Kroton (2017b, 2018b) explica que o portal do professor permite a interação 

do docente com o estudante, tendo inclusive uma ferramenta de estatística de 

utilização do portal pelo estudante, buscando assim maximizar a qualidade do 

ensino acadêmico por meio do tratamento das deficiências diagnosticadas antes 

mesmo de ir para sala de aula. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) dizem que devido a tantos recursos 

tecnológicos disponíveis atualmente é possível o professor realizar um mapeamento 

por meio de relatórios do que cada aluno está aprendendo, orientando o professor 

sobre qual atitude tomar em sala de aula. 

Bacich e Moran (2018) dizem que as TDICs facilitam a sistematização dos 

materiais postados das disciplinas no AVA, dando condições do professor 

acompanhar o envolvimento e desempenho do aluno, verificando se acessou, se 

entregou trabalho, quanto tempo ficou fazendo as atividades, suas respostas nas 

avaliações, etc. 

 

___________________________________________________________________________ 

O acesso regular do aluno e a necessidade dele acessar e ter um bônus ao 
final do semestre, o material didático que vem pronto [...] agora meu 
procedimento é solicitar ao aluno que expanda a sua mente [...] antes eu 
produzia o material ou solicitava que os alunos consultassem os livros 
universitários que vem com conteúdo, passava uma bibliografia “Então oh a 
gente viu esse conteúdo ele está presente no capítulo tal, do livro tal, e 
vocês tem que ler para poder absorver aquilo [...]”. (P2) 

O KLS traz algumas facilidades, como material já vem proposto, dentro da 
ementa, o que se trabalhar, como se trabalhar, então o professor ele tem 
que pensar a aula com algumas facilidades ele não tem a necessidade de 
refazer o material que já vem proposto, é lógico que qualquer momento 
você pode acrescentar conteúdos, acrescentar discussões, porque você 
está desenvolvendo o aluno, sem sombra de dúvida, isso é metodologia 
ativa. (P5) 

Para preparar uma aula, muitas vezes você tinha que ler 3, 4, 5 livros e as 
vezes a aula não saia de acordo com o que você queria, os recursos 
pedagógicos eram menores e o KLS então, oferece, além dos materiais da 
Plataforma, temos ainda acesso às bibliotecas virtuais. Facilitou para o 
acadêmico que, como já tem um conteúdo postado lá, ele vai ter mais 
conteúdo ainda inserido pelo professor. (P8) 

Nas falas transcritas dos sujeitos P2, P5 e P8 demonstram que o fato da 

Kroton já entregar o material didático inclusive alimentado no AVA, permite ao 
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docente se concentrar em outras atividades como monitoria de rendimento dos 

alunos, pensar em estratégias para as práticas realizadas no momento aula, ou até 

mesmo criar trilhas personalizadas de estudos para os alunos de acordo com o seu 

avanço. 

Kroton (2014a, 2014b, 2014c, 2018a) reforçam que todo material produzido 

pela instituição Kroton tem a intenção de maximizar a qualidade do ensino-

aprendizagem, criando um padrão Kroton de qualidade, desenvolvendo de forma 

mais eficaz as competências e habilidades dos estudantes, entregando um 

profissional de excelência para o mercado. 

Moran (2013) cita que um conteúdo educacional bem preparado e atualizado 

pode ser muito útil ao professor, pois permite a ele organizar estratégias de ensino- 

aprendizagem que possam atrair e motivar muito mais os alunos, cabendo ao 

professor mais tempo para pensar e produzir outras estratégias relacionadas ao 

conteúdo. 

Munhoz (2013) afirma que o estudo independente exige características 

próprias, entre elas leitura previa de materiais, desenvolvimento de tarefas baseadas 

do material prévio lido, ver vídeos e realizar outros tipos de interações como chat, 

avaliações, etc. desta forma a importância do material didático bem produzido é para 

incentivar e também permitir criar novas formas singulares de ensino-aprendizagem. 

 

___________________________________________________________________________ 

Mudou pra melhor. [...] por tentar trazer o aluno como um produtor ativo do 
seu conhecimento dada as metodologias variadas, eu percebi que quando 
eu entrei aqui antes do KLS [...] eu percebia que a metodologia, que a forma 
que era passada para os alunos era aquele modelão [...] que o aluno não 
tinha muita liberdade. (P3) 

Acho que é a questão do aprendizado. Não que não houvesse aprendizado 
lá na metodologia tradicional, em uma aula expositiva, com professor e os 
alunos bem passivos [...] o que muda foi o aprendizado, o aluno tem uma 
possibilidade de aprofundar ainda mais, conseguimos ter o aluno mais 
preparado em questão de conhecimento, em questão de técnica, em 
questão de profissionalização do aluno, a qualificação dele, e isso teve um 
ganho muito grande. Quando a gente tem um aluno que está estudando, se 
preparando para antes de chegar na aula, e na aula a gente gera novas 
situações e aprofunda ainda mais o aprendizado e um ganho muito grande 
para o aluno, de conhecimento e de aprendizado, eu acho que essa foi a 
principal mudança. (P4) 

É realmente foi uma evolução muito grande e rápida, nós tínhamos uma 
ferramenta bem menos interessante vamos dizer assim, de construir 
conhecimento, de aula [...] na situação de construir mesmo a aula em si, de 
proporcionar o aluno diferentes formas de aulas, então no passado, como 
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nós estávamos comentando do giz, do quadro negro, de ditar, de tratar o 
manuscrito, de toda essa parte até hoje tudo tecnológico, tudo digitalizado, 
tudo moderno ficou bem mais ágil. [...] o papel do professor é 
importantíssimo, como tutor, como orientador, como norteador realmente de 
direcionar essa busca de informação e conhecimento. (P9) 

Os relatos dos sujeitos P3, P4 e P9 mostram que a principal mudança do 

fazer docente foi e está sendo colocar o aluno como centro do processo, como o 

protagonista da busca do seu conhecimento. Em alguns momentos fazem contraste 

em relação ao modelo tradicional, o “modelão”, e fica claro também que o uso da 

tecnologia está contribuindo para todo o funcionamento do processo. 

Kroton (2014a) cita que o KLS 2.0 foi pensado de forma que o aluno seja o 

responsável pelo seu aprendizado, e sendo assim o modelo de aula foi estruturado 

em 3 tempos distintos, permitindo diversificar a teoria e a prática de sala de aula. 

Segundo Bacich, Neto, Trevisani (2015) as TDICs aliadas as metodologias 

ativas permitem práticas, atividades, solução de problemas, games, 

desenvolvimento de projetos, entre outros, dando condições de maximizar o 

aprendizado e contribuir com o aprendizado em conjunto.  

Bacich e Moran (2018) diz que é necessário reinventar a educação, buscando 

analisar as contribuições que os diversos recursos tecnológicos nos trazem, 

moldando e implantando uma cultura digital nas práticas pedagógicas, permitindo 

aos docentes aproveitar esse potencial para expandir as possibilidades nos muitos 

caminhos da aprendizagem. 

Os relatos acima citados podem ser amparados por Moran, Masseto e 

Behrens (2013, p.34) que afirmam: “Aprender hoje é buscar, comparar, pesquisar, 

produzir, comunicar. Só a aprendizagem viva e motivadora ajuda a progredir”. 

4.4.4 Sugestões dos docentes para o KLS 2.0 

Como finalização da entrevista foi perguntado ao entrevistado se ele desejaria 

dar alguma sugestão aos criadores/idealizadores do KLS 2.0, as respostas foram: 

___________________________________________________________________________ 

Acho que o livro didático ele precisa ter mais questões visuais, mais 
gráficos, figuras, imagens [...] colocar essas figuras/gráficos para introduzir 
ao aluno estes tipos de informação [...], e melhorar a formulação das 
questões do portal. (P2) 
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Melhorar o enunciado das questões avaliativas, deixando mais claro, não tô 
dizendo questões fáceis, tô dizendo questões claras para o entendimento, 
pois temos acadêmicos de níveis completamente diferentes da realidade, 
níveis culturais e de aprendizado [...] a questão é de interpretar mesmo. 
(P8) 

Os sujeitos P2 e P8 veem a necessidade de melhorar os enunciados das 

questões avaliativas que tanto o material didático como o portal apresentam para os 

alunos, no sentido de melhorar a clareza. Já o sujeito P2 sugere também que o 

material didático possua mais ilustrações. 

 

___________________________________________________________________________ 

Dar condições ao professor de opinar sobre o material didático que está 
ministrando a disciplina, sobre conteúdo, sobre a forma como está disposto 
[...] de repente uma melhoria nesse sentido. (P5) 

O entrevistado P5 sugere uma forma de feedback que professores 

utilizadores do material didático possam interagir, coisa que não acontece hoje. 

 

___________________________________________________________________________ 

A gente fala de tecnologia e o sistema é online, usa internet, a gente 
impreterivelmente vai precisar de internet, precisaríamos de um campus 
com internet em mais lugares, não somente em 1 (hum) laboratório, mais na 
própria sala de aula, na própria sala de aula para explorar o próprio KLS, 
com as vídeo aulas, com as webaulas, com toda a parte interativa que tem 
pra ter [...] uma conexão maior do professor e aluno [...] acho que o 
aprendizado vai ser bem mais rico, acho que a construção vai ser bem 
melhor. (P9) 

O professor P9 sugere uma maior cobertura do sinal de internet no campus, 

que atualmente existe somente em laboratórios de informática. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Em síntese: 

 

Por meio dos relatos pode se perceber que muitos defendem e fazem uso das 

metodologias ativas, bem como de variados meios e instrumentos tecnológicos para 

aplicar sua aula no dia a dia. 

Os materiais didáticos produzidos e entregues para serem utilizados são 
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muito bem-vindos e apreciados, ainda mais por terem muitos recursos tecnológicos 

como vídeos, animações, entre outros, inclusive já disponibilizados de forma 

automática no AVA para o aluno, sem a necessidade de intervenção do professor. 

Constatou-se, buscando amparo em diversos teóricos, que o KLS 2.0 é uma 

plataforma de ensino-aprendizagem, tendo como maior mudança além dos materiais 

didáticos próprios, a divisão da aula em 3 fases e a utilização da sala de aula 

invertida, pois uma parte é aplicada com o auxílio do AVA via ensino híbrido, e a 

outra em sala de aula presencial com a utilização de aprendizagem baseada em 

problemas. Esta mudança em utilizar metodologias ativas de forma sistematizada, 

proporciona uma ruptura com o ensino conhecido como tradicional, resignificando o 

fazer docente. 

Os professores descrevem a importância da metodologia ativa de solucionar 

problemas, contribuindo com o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo 

do aluno. 

De uma maneira geral os professores dizem que o KLS 2.0 coloca o aluno no 

centro do processo, fazendo dele o protagonista da busca do seu conhecimento, 

desenvolvendo a autonomia, delegando responsabilidades, isso também se deve ao 

fato do uso da sala de aula invertida, onde os alunos precisam realizar parte dos 

estudos fora da sala de aula. 

Outro fator que os professores citam como importante é a possibilidade de 

utilizar o KLS 2.0 como uma ferramenta de acompanhamento do rendimento e 

desenvolvimento da turma, podendo interagir com eles sobre materiais ainda não 

entregues, ou até mesmo detectar deficiências no ensino-aprendizagem. 

Ficou evidente que temos problemas de cultura com a adoção da nova forma 

de ensino-aprendizagem, tanto do lado dos professores como dos alunos. 

Como sugestões dos professores entrevistados, pede-se para permitir uma 

interação com o material sendo entregue pronto, para possíveis mudanças e 

adaptações, bem como ampliar o sinal de internet por todo campus, não se 

restringindo a apenas os laboratórios de informática. 

De uma maneira geral percebe-se que para se utilizar o KLS 2.0 é necessário 

se adaptar as diversas metodologias e tecnologias disponíveis na plataforma da 

Kroton, geralmente realizando cursos no portal de formação continuada dos 

professores, a UniversidadeKroton.com.br. 

Algumas questões referentes ao aprendizado do aluno, articulação do tempo 
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didático em sala de aula, ou até mesmo personalização do ensino não foram 

pensados quando da elaboração do roteiro da entrevista, pois acreditava-se estar 

fora do escopo da pesquisa.  

Percebeu-se também que o professor com mestrado em ensino, pela sua fala, 

consegue tirar um proveito diferenciado do KLS 2.0, fato que pode ser alcançado por 

todos, desde que façam as devidas capacitações.  

Outrossim, este trabalho da abertura para novas pesquisas, podendo utilizar 

outros objetos de estudo, além do mais por se tratar de uma pesquisa qualitativa, 

com intervalo curto de tempo, os seus resultados podem mudar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sanches e Hernandes (2007), bem como Levy (2011) nos mostram que a 

Cibercultura introduziu o virtual, criando uma reorganização social dentro de um 

universo digital, e está nos obrigando a reconfigurar a educação, transformando a 

cultura do ensinar e do aprender. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) também afirma que vivemos rodeados de 

recursos tecnológicos, e apontam para necessidade de se fazer reflexões sobre os 

processos de ensino aprendizagem. As instituições de ensino estão sendo 

pressionadas a mudar, a se adaptar, porém cabe à elas definir seu próprio plano 

estratégico pedagógico. De acordo com os muitos teóricos desta pesquisa, pode-se 

dizer que o KLS 2.0 é uma resposta a essa necessidade. 

A Kroton afirma que a instituição desenvolveu uma metodologia própria, o que 

se vê é uma sistematização de muitas metodologias não proprietárias, disponíveis e 

bem testadas a praticamente 60 (sessenta) anos. 

A pesquisa demonstra que a Kroton está implantando um padrão de 

qualidade: todos os professores precisam semestralmente realizar cursos via seu 

portal de capacitação, fazer parte de oficinas em cada início de semestre em 

eventos denominados semanas acadêmicas, utilizar de forma excepcional o AVA e 

seus diversos recursos de interação e acompanhamento de alunos, utilizar as 

diversas metodologias aglutinadas no KLS 2.0 para preparar com excelência o 

profissional para o mercado. 

Percebe-se através dos resultados da pesquisa, principalmente para os 

participantes com mais de 10 anos de experiência no mercado da educação, que as 

melhorias são as mais diversas, e são muito bem-vindas, o aluno não é mais o 

mesmo de 10 anos atrás. 

É importante salientar que o papel do professor está mudando, pois hoje é 

comum um professor em sala de aula falar um assunto, e pelo celular um aluno 

procurar mais informações, imagens, dicas sobre o assunto sendo explanado. Não 

existe mais lugar neste tempo com tantos recursos tecnológicos do aluno passivo, 

sentado na carteira com seu lápis e caderno anotando ou copiando do quadro. 

Percebe-se que com a sistematização das metodologias, aliadas as TDICs, o 

papel do professor hora antes um transmissor de conhecimentos, toma lugar agora 

um profissional que se preocupa em auxiliar o estudante na busca do seu 
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aprendizado, fazendo acompanhamentos por meio de relatórios, mudanças nos 

materiais que direcionam os alunos a estudar, tudo em prol de contribuir com os 

alunos a alcançar o seu objetivo maior: se preparar para o mercado e para a 

sociedade. 

Os resultados também apontam que o KLS 2.0 devido ao ensino híbrido, sala 

de aula invertida, bem como as ferramentas disponíveis no AVA, dá ao professor 

condições de tirar um “Raio-X” da sua turma, acompanhando diariamente seus 

alunos, pensando em estratégias e formas para que o aluno consiga o melhor 

caminho de como protagonizar o seu aprendizado. 

Sobre o ângulo da disrupção, pode-se afirmar que Kroton, com as 

metodologias organizadas e sistematizadas, está contribuindo com a educação 

disruptiva, fazendo do KLS 2.0 uma ferramenta poderosa de ensino. 

Para os próximos anos, acredita-se ser necessário uma mudança cultural, 

para que possamos utilizar as TDICs como um poderoso apoio aos processos de 

ensino-aprendizagem, adotando o ensino disruptivo como a nova forma da 

educação. 

Por meio desse estudo fica claro que a intenção do ensino disruptivo não é 

trocar o professor por aulas online, mas oferecer uma forma de potencializar o 

estudante e sua forma de estudar e aprender, devido aos diversos meios digitais 

disponíveis atualmente, e o professor continuar sendo um personagem importante 

no processo de ensino-aprendizagem, alguém muito além de um mediador, um 

gestor que conduz o aluno na sua autonomia da busca do conhecimento.  

Segundo Gabriel (2013) bem como Fava (2014), estamos retornando a era da 

Paidéia, porém agora mediados pela tecnologia, voltando a instigar o pensamento 

crítico provocado pelas muitas mudanças culturais que as muitas TDICs estão nos 

proporcionando, nos impulsionando a uma era que ele denomina de Paidéia Digital.  

Baseado nos relatos encontrados nas obras de Bacich e Moran (2018) bem 

como em Bacich, Neto e Trevisani (2015) existem uma gama de profissionais em 

várias partes do Brasil que já estão utilizando metodologias ativas, em especial sala 

de aula invertida e ensino híbrido, portanto é apenas uma questão de tempo, para 

que outras instituições sejam instigadas a desenvolverem o “seu próprio KLS”, e 

quiçá mais à frente alcançar a rede pública, tanto na esfera estadual como na 

federal, permitindo estimular seus alunos, transformando-os em “estudantes” da 

nova era.   
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
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APÊNDICE B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE C – TERMO CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 
MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  (TCLE) 
 

Título da Pesquisa: Estudo de caso do uso do KLS 2.0 
Nome do Pesquisador Principal: Adriano Carvalho 

 
1. Natureza da pesquisa: o Sr(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que tem 

como objetivo investigar Como o KLS 2.0 mudou o fazer docente dos profissionais da docência 
que atuam no grupo Kroton? 
 

2. Envolvimento na pesquisa: ao participar do estudo sobre Como o KLS 2.0 mudou o fazer 
docente dos profissionais da docência que atuam no grupo Kroton, o Sr(a) permitirá que o 
pesquisador,  Adriano Carvalho, juntamente com a orientadora Profa. Dra. Edenar Monteiro, 
realizem os procedimentos necessários para a realização da entrevista, sendo ainda que os Sr(a)  
tem a liberdade de  recusar a participar, ou caso aceite e esteja participando, se recusar a 
continuar em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que necessitar poderá 
pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto (65) 99 
211 7893, ou pelo e-mail: adrianocarvalhocba@gmail.com 

 
3. Riscos: a participação nesta pesquisa poderá ocasionar talvez desconforto oportunizando o direito 

de retirar-se a qualquer momento do processo.   
 

4. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 
Somente o pesquisador e sua orientadora terão acessos e conhecimentos dos dados. 

 
5. Benefícios: Contribuir com a prática docente dos profissionais da instituição pesquisada ou 

qualquer outro campus da Kroton Educacional.  
 

6. Pagamento: o Sr(a) não pagará e nem receberá nenhum pró-labore por participar desta pesquisa. 
 
Estando ciente deste esclarecimento, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Desta forma preencha por favor os itens que seguem abaixo: 
 

 
 
Pesquisador responsável: Mestrando Adriano Carvalho (65) 99 211 7893 / e-mail: 

adrianocarvalhocba@gmail.com 

 

  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, ___________________________________________________________________________, 

RG/CPF _____________________________________________, abaixo assinado, aceito em 

participar do estudo como sujeito. Fui informado sobre a pesquisa e seus procedimentos e, todos 

os dados a meu respeito não deverão ser identificados por nome em qualquer uma das vias de 

publicação ou uso. 

Cuiabá-MT,______ de _____________________ de 2017 

.Assinatura: ____________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 
MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Roteiro de entrevista aos professores da Universidade de Cuiabá/MT, UNIC. 
 

Tema: Mudanças no Fazer Docente: Estudo de Caso do Uso do KLS 2.0. 
 
Objetivo geral: Investigar o processo de mudança no fazer docente dos 

profissionais que atuam no campus Unic Beira Rio em Cuiabá-MT ocorrido após a 
implantação do sistema KLS 2.0. 

 
 Intenção: Coletar relatos dos profissionais da docência do campus Unic 

Beira Rio que estejam envolvidos com disciplinas AMI5, buscando conhecer as 
contribuições no fazer docente após a implantação do sistema KLS 2.0. A entrevista 
será feita através de um bloco de 13 questões, visando obter informações sobre o 
docente e sua prática. 

 
Bloco de questões: 
a. Nome (não é obrigatório) 
b. Idade 
c. Formação (não é obrigatório) 
d. Tem alguma especialização ? 
e. Quanto tempo atua na profissão de docente ? 
f. Já trabalhou antes em alguma outra instituição de ensino superior ? 
g. Você pode descrever a diferença entre pedagogia liberal tradicional e pedagogia 
progressista ? 
h. Qual seu conceito sobre metodologia ativa ? 
i. Em sala de aula você utiliza algum recurso que envolva tecnologia ? 
j. Qual seria sua definição sobre o KLS 2.0 ? 
k. Como é a sua aula aplicando/utilizando o KLS 2.0 ? 
l. Fazendo uma reflexão do antes e depois, como o KLS 2.0 mudou o seu fazer 
docente dentro e fora de sala de aula? 
m. Você gostaria de fazer alguma sugestão para os criadores/idealizadores do KLS 
2.0 ? 
 

Cuiabá-MT, Setembro 2017. 

                                            
5 Aula Modelo Institucional: São disciplinas cujo planejamento de aula e material didático são 
entregues prontos pela Kroton para o professor, bastando o professor aplicar dentro e fora de sala de 
aula 


