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RESUMO 

Os alunos que frequentam atualmente o ensino superior nasceram e cresceram com 
acesso à Internet, com dispositivos de ponta e aplicativos, tais como: o WhatsApp, o 
YouTube,  Redes Sociais (Facebook e, jogos), portanto estão em constante contato 
com a tecnologia. Assim, é importante, trazer esta tecnologia para a prática 
pedagógica dos docentes e integrá-las às metodologias educativas, tornando o 
caminho prazeroso para sua formação. A presente dissertação tem como objetivo 
geral estudar, analisar a metodologia de ensino da plataforma KLS 2.0, através das 
percepções coletadas nos fóruns, durante as apresentações dos módulos do curso 
nesta plataforma, durante a semana de formação dos professores. Para responder à 
questão proposta realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa. Foram coletadas as 
informações dos fóruns do projeto KLS 2.0, com as observações dos professores 
nos ambientes citados e discussões e análise quanli-quantitativa em 1000 amostras 
dos resultados. 

Palavras-chave: Tecnologia. Prática pedagógica. Metodologia educacional. 

Plataforma KLS 2.0. Pesquisa quanti-qualitativa. 

 
 

 

 

 

 

 



TONON, Rosangela Barros. Perception of the teachers in the use of active 
methodologies mediated by KLS 2.0 platform. 2016. 79 f. Dissertation (Master in 
Methodologies for the Teaching of Languages and Their Technologies) - 
Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, Londrina, 2016.  

  

ABSTRACT 

Students currently attending higher education were born and grew up with Internet 
access, with cutting-edge devices and applications, such as: WhatsApp, YouTube, 
social networks (Facebook and games), so are in constant contact with technology. 
Thus, it is important to bring this technology to the teaching practice of teachers and 
integrate them to educational methodologies, making the way pleasurable to your 
training. This dissertation aims to study, analyze the General teaching methodology 
of platform KLS 2.0 through the perceptions collected in the forums during the 
presentations of course modules on this platform, during the week of teacher training. 
To answer the question proposed a quantitative and qualitative research. We 
collected information from the project forums KLS 2.0, with KLS teachers cited 
environments and discussions and analysis-quantitative quanli in 1000 samples of 
the results 

Keywords: Technology. Teaching practice. Educational methodologies. Platform 

KLS 2.0. Perceptions. Quantitative and qualitative research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os alunos que frequentam atualmente o ensino superior nasceram e 

cresceram com acesso à Internet, com dispositivos de ponta e aplicativos, tais como: 

o WhatsApp, o YouTube, Redes Sociais (Facebook e, jogos, portanto estão em 

constante contato com a tecnologia. Assim, é importante, trazer esta tecnologia para 

a prática pedagógica dos docentes e integrá-las às metodologias educativas, 

tornando o caminho prazeroso para sua formação. 

Neste sentido, Kenski (2007, p. 8) considera:  

Vivemos em um novo momento tecnológico, em que as redes digitais 
tornadas possíveis graças ao aumento da velocidade de acesso e à 
ampliação da largura da banda de transmissão de dados, voz, imagens etc. 
e, principalmente, a internet exercem um papel social fundamental na 
movimentação das relações financeiras, culturais e de conhecimentos.  

As novas tecnologias são apresentadas a todo o momento e estas 

estão focadas para estar conectada com as coisas da Internet e a chamada “Internet 

das coisas” IoT que pode ser descrita como uma estrutura/sistema de tecnologias 

que gerencia o estado de objetos físicos, capturando dados significativos, e 

comunica essa informação através de redes IP (Internet Protocol), com softwares e 

aplicações.  

Destacamos a convergência destas tecnologias para nossa 

realidade, nos quais são apresentados os aplicativos e suas funções integradas ao 

processo de ensino. 

A Web é um sistema de informações interligadas por hipermídia, que 

permite ao usuário acessar diferentes conteúdos por meio da rede mundial de 

acesso à Internet.  

Ressalta-se que, o alcance destas novas tecnologias coloca-nos 

diante de múltiplas escolhas de ações com diversas perspectivas de comunicação, 

para esta chamada "era digital" no qual o computador, os tablets, smartphones, são 

utilizadas como ferramentas de estudo. 

Moran, Masetto e Behrens (2009, p. 9) destaca que: 

Ensinar com a Internet será uma revolução, se mudarmos simultaneamente 
os paradigmas do ensino. Caso contrário servirá somente como um verniz, 
um paliativo ou uma jogada de marketing para dizer que o nosso ensino é 
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moderno e cobrar preços mais caros nas já salgadas mensalidade 
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2009, p. 9). 

A educação presencial e a distância está sendo modificada e todos 

os elementos envolvidos, as organizações, os professores e alunos estão sendo 

desafiados na busca de encontrar novos modelos e práticas para novas situações.  

Ensinar e aprender, hoje, não se limita ao trabalho dentro da sala de 

aula. Implica em modificar o que fazemos dentro e fora dela, no presencial e no 

virtual, organizar ações de pesquisa e de comunicação que possibilitem continuar 

aprendendo em ambientes virtuais, acessando páginas na Internet, pesquisando 

textos, recebendo e enviando novas mensagens, discutindo questões em fóruns ou 

em salas de aula virtuais, divulgando pesquisas e projetos (MORAN, 1999). 

Neste contexto, hoje os discentes não guardam informações, pois 

estas estão acessíveis em seus aparelhos com acessos digitais a qualquer hora e os 

docentes podem contribuir para uma metodologia ativa, ou seja, com o uso 

constante da tecnologia na educação, os professores juntamente com os alunos 

podem ter acesso e obtenção das informações, podendo analisá-las e utilizá-las. 

De acordo com Valente (1998, p. 142), o uso do computador na 

educação “não significa a soma de informática e educação, mas a integração dessas 

duas áreas”. 

O "ciberespaço" é o ambiente criado de forma virtual através do uso 

dos meios de comunicação modernos destacando-se, entre eles, a internet. Este 

ambiente tornou-se possível graças a uma grande infraestrutura técnica nas 

telecomunicações composta por redes de cabos metálicos ou ópticos, redes sem fio, 

redes, computadores, etc. Lévy (1993, p. 92) define ciberespaço como: 

[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 
computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o 
conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os 
conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que 
transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial 
ou virtual incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que 
funcionam como meios de geração de acesso. 

O ciberespaço significa como: 

Os novos suportes de informação digital e os modos originais de criação, de 
navegação no conhecimento e de relação social por eles propiciados. O 
ciberespaço constitui um campo vasto, aberto, ainda parcialmente 
indeterminado, que não se deve reduzir a um só de seus componentes. 
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Espaço que existe (não no mundo físico) no interior de instalações de 
computadores em rede e entre elas, por onde passam todas as formas de 
informação. (KENSKI, 2007, p. 26). 

Para Kenski (2007), os novos meios de comunicação (mídias, 

derivado do inglês, mas media ou, em português, meios de comunicação de massa) 

ampliam o acesso a notícias e informações para todas as pessoas. Jornais, revistas, 

rádio, cinema, vídeo etc. são suportes midiáticos populares, com enorme penetração 

social. Baseados no uso da linguagem oral, da escrita e da síntese entre som, 

imagem e movimento, o processo de produção e o uso desses meios compreendem 

tecnologias específicas de informação e comunicação, as TICs. 

As novas tecnologias de comunicação (TICs), sobretudo a televisão e o 
computador, movimentaram a educação e provocaram novas mediações 
entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo 
veiculado. A imagem, o som e o movimento oferecem informações mais 
realistas em relação ao que está sendo ensinado. Quando bem utilizadas, 
provocam a alteração dos comportamentos de professores e alunos, 
levando-os ao melhor conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo 
estudado. (KENSKI, 2007, p. 3). 

Nesta proposta com as TIC na educação, a qual visa à inclusão e a 

promoção, do direito em aprender uso das TIC surpreende-nos pelas múltiplas 

funções e informações que trazem incorporados e com isto tem demonstrado 

um lugar de destaque, em todos os setores da sociedade.  

Portanto, são meios que permitem realizar atividades 

de aprendizagem, de formas diferenciada como as de antes, bem como trazer a 

flexibilização e otimização do uso do espaço na escola e do tempo de 

aprender. Portanto, podemos aprender sem precisarmos estar sempre juntos numa 

sala de aula. Por esta motivação é que as TIC estão permitindo ultrapassar as 

fronteiras de espaço/tempo, favorecendo, assim a velocidade do processamento de 

imensuráveis informações e podendo ter uma interatividade em qualquer lugar do 

mundo. 

O uso das TIC no contexto acadêmico visa à preparação 

e participação bem como pelo professor quanto pelo aluno, na qual existe a 

necessidade de preparação do quadro de professores que ali atuam.  

É importante salientar que as TIC são meios para um 

uso interdisciplinar, podendo ser articulada no dia a dia da escola, bem como dar 

oportunidades de rompimento com as paredes de uma sala de aula e permite 
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desprender-se do livro didático. Daí a necessidade de analisar todos os modos e 

meios da sua apropriação acadêmica, em especial à  educação.  

Uma forma híbrida, como sendo uma forma dinâmica de ensinar e 

de aprender junto com métodos e conteúdos, que estas novas tecnologias nos 

oferecem. Esta aprendizagem pode ser através de estudos de pesquisas que 

ultrapassam as barreiras da sala de aula e possam ser adquiridos através de 

pesquisa de navegação que deve ser  orientada pelos professores. Outra maneira 

de completar o aprendizado é o de buscar o conhecimento nos conteúdos, inseridos 

em uma plataforma acadêmica, com foco para um Ensino com novas metodologias.  

A aula expositiva deve ocorrer para, aplicar problemas a serem 

resolvidos com metodologias ativas, com foco na sala de aula invertida e também o 

conceito híbrido de aprendizagem, no qual o modelo em maior parte deve ser 

presencial, mas facilitado pelas tecnologias, e com reforço acadêmico de uma 

plataforma adaptativa de aprendizagem, oferecem a eles esses conteúdos de forma 

on-line.  

A Kroton Educacional, uma companhia no segmento de Educação 

no Brasil, conta atualmente com mais de 1 milhão de estudantes de graduação e 

pós-graduação, possui 125 unidades de Ensino Superior, presentes em 18 estados 

e 83 cidades brasileiras, além de 726 Polos de Graduação EAD (Educação a 

Distância). 

A instituição tem crescido continuamente e, com isso, a TI 

(Tecnologia da Informação) fornece conteúdos e gerencia esse volume enorme de 

estudantes, professores e pessoal administrativo, baseado numa plataforma o 

Moodle, plataforma esta que, atende a todos os alunos da Kroton e oferece 

conteúdo e interação para o e-learning, com acesso através do AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem), com modelo Acadêmico KLS 2.0. 

A presente dissertação tem como objetivo geral analisar qual é a 

percepção dos professores em relação à oferta de disciplinas integrantes 

disponibilizadas na plataforma do currículo dos cursos de Ensino Superior desta 

Instituição Privada da cidade de Londrina, que utilizam na modalidade 

semipresencial, de ensino-aprendizagem. 

Os objetivos, geral e os específicos são: 

Geral: 

a) Estudar, analisar a metodologia de ensino da plataforma KLS 
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2.0, através das percepções coletadas nos fóruns, durante as 

apresentações dos módulos do curso nesta plataforma, durante 

a semana de formação dos professores.  

 

Específicos: 

a) Verificar através dos dados coletados, as diferentes opiniões 

sobre a utilização desta plataforma e suas metodologias de 

ensino; 

b) Estudar as principais implicações com a presença de tecnologias 

de acesso modernas, visando colaborar para melhorias deste 

método híbrido de aprendizagem; 

c) Discutir e analisar os principais problemas relacionados com os 

conteúdos oferecidos por esta plataforma; 

 
Essa dissertação está organizada da seguinte maneira:  na Seção 2, 

descrevemos as novas tecnologias e seus impactos na aprendizagem, nas quais as 

ferramentas e conteúdos gratuitos disponíveis nas redes tais como, 

videoconferência, vídeos, artigos técnicos, bibliotecas virtuais podem ser utilizadas 

em conjunto com a plataforma para educação do ensino presencial e a distância. As 

aulas Modelo da Plataforma KLS podem ser enriquecidas com conteúdos e outras 

linguagens, das redes sociais e da internet, buscando modificar o cotidiano do 

ensino presencial, trazendo ainda aos professores mais experiências no uso das 

tecnologias. 

Na Seção 3 apresentamos as Metodologias Ativas no Ensino 

Superior, abordando as metodologias tradicionais, iniciando pela atuação dos 

professores capacitados em conteúdos, orientação por Conteúdos, Transmissão de 

Informações e Memorização, Avaliação Somativa ao final das Unidades de Ensino e 

das Metodologias Ativas, com Professores capacitados em educação integral, da 

Orientação por competências na Construção do conhecimento, no desenvolvimento 

de habilidades e atitudes Avaliação formativa. 

Descrevemos a utilização de duas das metodologias ativas, no 

ambiente do ensino superior, nas quais estas foram representadas pelos métodos, 

da Sala de Aula Invertida e PBL - Aprendizagem Baseada em Problemas. 
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O método de pesquisa utilizado durante o desenvolvimento dos 

resultados e discussões é apresentado na Seção 4. 

De forma descritiva demonstraremos na Seção 5 os Resultados e 

Discussões da Metodologia KLS 2.0, uma visão dos professores com a inserção das 

metodologias ativas nesta plataforma, no processo ensino-aprendizagem, suas 

problemáticas, nos cursos de graduação de ensino superior, buscando 

coletar/analisar as percepções dos docentes através de um fórum.  

Neste contexto foi apresentado o novo modelo acadêmico através 

da plataforma KLS 2.0 neste curso de formação. A formação de análise foi composta 

por 6 módulos, estes módulos foram disponibilizados gradativamente, durante 6 

semanas, contemplando os seguintes conteúdos: Matriz Curricular KLS 2.0, Aula 

Estruturada e Aula Modelo, Prova Unificada, Estudos Dirigidos, TCC e Estágio 

online. 

Com a análise da pesquisa realizada neste fórum se procurou 

analisar, melhor essa metodologia por meio da percepção do grupo de professores 

que participaram deste evento. Com base na análise dos resultados se espera que o 

presente trabalho possa contribuir para o desenvolvimento das atividades realizadas 

nesta Metodologia de Ensino, desta Instituição, a Kroton. 
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2 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

As evoluções tecnológicas foram marcadas na história da 

humanidade por diferentes formas e avanços, com um marco temporal para cada 

época no século XV, a imprensa foi um marco na evolução tecnológica. Na metade 

do século XIX, cientistas alemães, ingleses e italianos, se interessaram por teorias 

que provavam a existência de ondas eletromagnéticas. Os circuitos integrados 

propiciaram um novo avanço e com eles surgiram os computadores de terceira 

geração (1964 - 1970). Em 1963, o técnico de radar Douglas Engelbart inventou o 

equipamento de indicação para computadores, o mouse, nos laboratórios da Xerox 

Corporation. 

Com o surgimento em 1969 do TCP/IP - Transmission Control 

Protocol lnternetworking Protocol (TCP/IP) que é um conjunto de protocolos de cinco 

camadas que definem a troca de informações na Internet. Este conjunto é formado 

pelo TCP (Transmission Control Protocol) que é um protocolo de transporte do 

conjunto de protocolos TCP/IP e o IP (Internet Protocol) que é um protocolo da 

camada de rede do conjunto de protocolos TCP/IP. Este conjunto de protocolos o 

“TCP/IP” foi desenvolvido pelo U.S. Departament of Defense Advanced Research 

Projects Agency, como um recurso para um projeto experimental chamado de 

ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) para comunicação entre 

um grande número de sistemas de computadores e várias organizações militares. 

Ainda neste ano, com o início da Internet, o exército americano interligou as 

máquinas da Arpanet, formando a rede que originaria a Internet. (TECMUNDO, 

2012).  

Já nos anos 70 surgiram os supercomputadores e no início da 

década de 1980 apareceram os primeiros PC's Em 1980, já havia mais de 1 milhão 

de computadores nos E.U.A. A Arpanet se espalha rapidamente pelos E.U.A., 

conectando mais de 400 hosts em universidades, no governo, e em organismos 

militares; mais de dez mil pessoas tem acesso à Rede.  

Em 1988, o IRC "Internet Relay Chat" foi desenvolvido por Jarkko 

Oikarinen. Tratava-se de um protocolo de comunicação, utilizado basicamente para 

bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a conversa em grupo ou privada. 

Na década de 90, a globalização avançou rapidamente e juntamente as de 

tecnologias, ligando o mundo inteiro em tempo real. 
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Em 1992 - Tim Berners-Lee, do CERN, em 26 de fevereiro, 

apresentou o programa  www, "World Wide Web". 

A era Google, em 1995 Larry Page e Sergey Brin se conhecem em 

Stanford. Larry, de 22 anos, estudante de graduação da Universidade de Michigan, 

deseja conhecer a escola. Sergey, de 21, recebe a tarefa de mostrar a ele o local. 

No ano seguinte, Larry e Sergey começam a trabalhar em um mecanismo de 

pesquisa chamado BackRub. O BackRub opera nos servidores de Stanford por mais 

de um ano, e acaba por ocupar muita largura de banda. Em 1997, o Google.com é 

registrado como um domínio em 15 de setembro. O nome é uma brincadeira com a 

palavra "googol", um termo matemático para o número representado pelo numeral 1 

seguido por 100 zeros. Isso reflete a missão de Larry e Sergey de organizar uma 

quantidade de informações aparentemente infinita na Web. (GOOGLE, 2016). 

O Google é registrado em 1998 como sociedade na Califórnia, os 

serviços online, redes sociais, sistema de anúncios e uma centena de outras 

funções e possibilidades, todas elas foram originadas por estes dois rapazes que 

cursavam a Universidade de Stanford. Ainda em 1998, 151 milhões de usuários no 

planeta estavam ligados à Internet. (GOOGLE, 2016) 

Conforme Diana Domingues (2010): 

Com certeza, mesmo que tentemos, ainda não estamos compreendendo os 
níveis e a intensidade com os quais as tecnologias interativas e, 
principalmente, a rede internet, agem em nossa vida, modificando-a em 
relação aos modos de existir da era pré-Web.  Gibson, em seu livro 
Neuromancer, cria personagens cyberpunks, usando dispositivos para 
conexão com computadores que permitem entrar em espaços com ilusão 
tridimensional e chegar a uma paisagem virtual de dados. Tim Berners-Lee 
é o cientista que projetou e criou a World Wide Web em 1992. Por meio de 
sua descoberta, abre a possibilidade de interação com ambientes virtuais 
em uma área gráfica da internet. A sigla www é usada hoje como código em 
muitos dos sites da internet. Segundo declarações de seu autor, a www tem 
por objetivo oferecer um espaço global de dados. Foi projetado um espaço 
virtual que pode ser acessado e partilhado por pessoas de todo o mundo 
usando a rede. No que se refere à conectividade planetária, cabe ressaltar 
que a internet.  

Através de redes sociais, o homem globalizado cria um mundo 

virtual na qual as amizades, as conversas, os debates, as ideias, são expostas de 

maneira comunitária, sem haver necessidade da presença física, conseguindo até 

mesmo criar vínculos que há algum tempo atrás, só seria possível através de um 

relacionamento real. Com esta exposição, os limites do público privado perderam o 

sentido.  
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Para Kenski (2003, p. 20): 

A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias 
desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes épocas da história 
da humanidade são historicamente reconhecidas, pelo avanço tecnológico 
correspondente. As idades da pedra, do ferro, do ouro, por exemplo, 
correspondem ao momento histórico social em que foram criadas “novas 
tecnologias” para o aproveitamento desses recursos da natureza de forma a 
garantir melhor qualidade de vida. O avanço cientifico da humanidade 
amplia o conhecimento sobre esses recursos e cria permanentemente 
“novas tecnologias”, cada vez mais sofisticadas. 

Ciberespaço pode ser entendido como um local  de hospedagem 

das mídias, com a existência de um link com as redes sociais, a qual a cibercultura e 

todo seu conteúdo esta ligada ao uma imensa redes de computadores, interligados 

entre si.  

Segundo Pierre Lévy: 

[…] o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de 
jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação 
diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo 
lugar, que estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, 
e cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste 
espaço nos planos econômico, político, cultural e humano (LEVY, 1999, p. 
11). 

Em síntese, O ciberespaço surge como ferramenta de organização 

de comunidades de todos os tipos e de todos os tamanhos em coletivos inteligentes, 

mas também como instrumento que permite aos coletivos inteligentes articularem-se 

entre si (LÉVY, 1999, p. 133).  

A maior ferramenta que os usuários do ciberespaço utilizam, no 

domínio virtual é a World Wide Web. A Web (domínio público www) constitui-se em 

um oceano de informações no qual tudo se cruza e o qual tudo é diferente e ao 

mesmo tempo semelhante. Ela reúne as informações em forma de texto, som, 

imagem ou qualquer arquivo multimídia. 

A Web como um espaço que: 

Exprimem ideias, desejos, saberes, ofertas de transação de pessoas ou 
grupos humanos. Por trás do grande hipertexto fervilham a multiplicidade e 
suas relações. No ciberespaço, o saber não pode mais ser concebido como 
algo abstrato ou transcendente. Ele se torna ainda mais visível – e mesmo 
tangível em tempo real – por não exprimir uma população. As páginas da 
Web não apenas são assinadas como pagina de papel, mas 
frequentemente desembocam em comunicação direta, por correio digital, 
fórum eletrônico ou outras formas de comunicação por mundos virtuais 
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como os MUD ou MOOs4. Assim, contrariamente ao que nos leva a crer a 
vulgata midiática sobre a pretensa “frieza” do ciberespaço, as redes digitais 
interativas são fatores potentes de personalização ou de encarnação do 
conhecimento (LÉVY, 1999, p. 162). 

Estamos falando também da evolução da  Web, já na versão 3.0 é a 

terceira geração da Internet. Esta nova geração prevê que os conteúdos online 

estarão organizados de forma semântica, muito mais personalizada para cada 

internauta, sites e aplicações inteligentes e publicidade baseada nas pesquisas e 

nos comportamentos. Esta nova Web também pode ser chamada de "A Web 

Inteligente". 

Na atualidade, com as plataformas educacionais, o professor tem 

sido motivado a rever seus conceitos e quebrar paradigmas, pois têm que 

desempenhar um importante papel nesse cenário. Ciente dos avanços das novas 

tecnologias e seus impactos no processo  formativo é o grande desafio criado e 

imposto pela por esta inovação tecnológica, rever antigos conceitos, especialmente 

à educação facilitadores do processo de ensinar e aprender. 

Nesse contexto, os professores devem ter conhecimento das 

técnicas computacionais, como utilizá-las, e de que maneira podem integrar estas 

técnicas às praticas pedagógicas, identificar os interesses dos alunos, utilizar como 

um apoio nas atividades extraclasse. Faz-se necessário uma reformulação no 

processo tradicional de ensino juntamente com uma melhora da administração 

escolar, uma maior participação familiar e da comunidade nesse processo, para 

apoiar e minimizar as dificuldades de mudanças no sistema pedagógico escolar, a 

fim de prover condições para que essa nova geração esteja apita a concorrer no 

mercado de trabalho, mas ainda, a integrar e interagir de fato com essa grande 

“aldeia global” cujo carro chefe é a inovação tecnológica. 

Com isso Valente afirma:  

A informática na educação que estamos tratando, enfatiza o fato de o 
professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais 
educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente 
atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e atividades que usam o 
computador (VALENTE, 1999, p. 1). 

A abordagem que usa o computador como meio para transmitir a 

informação ao aluno mantém a prática pedagógica vigente. Na verdade, a máquina 

está sendo usada para informatizar os processos de ensino existentes. Isso tem 
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facilitado à implantação do computador nas escolas, pois não quebra a dinâmica 

tradicional já adotada. Além disso, não exige muito investimento na formação do 

professor. 

Para ser capaz de usar o computador nessa abordagem, basta ser 

capaz de inserir um CD ou quando muito, ser treinado nas técnicas de uso de cada 

software. No entanto, os resultados em termos da adequação dessa abordagem no 

preparo de cidadãos capazes de enfrentar as mudanças que a sociedade está 

passando são questionáveis. Tanto o ensino tradicional quanto sua informatização 

prepara um profissional obsoleto. (VALENTE, 2005). 

O que seria a utilização do computador na educação de maneira 

inteligente? Seria fazer aquilo que o professor faz tradicionalmente, ou seja, passar 

a informação para o aluno, administrar e avaliar as atividades que o aluno realiza, 

enfim, ser o "braço direito" do professor; ou seria possibilitar mudanças no sistema 

atual de ensino, ser usado pelo aluno para construir o conhecimento e, portanto, ser 

um recurso com o qual o aluno possa criar, pensar, manipular a informação? 

(VALENTE, 2005). 

Muitos docentes esperam que o computador seja a solução para os 

problemas do ensino-aprendizagem e alguns não possuem habilidades em lidar com 

o mesmo e outros acham que esta ferramenta possa vir tirar seu lugar. No cenário 

atual, não deve existir mais espaço para os docentes pensem assim. Acreditamos 

que, as tecnologias não se limitem às suas fronteiras somente da informação, mas 

que elas nos ajudam a ampliar a nossa comunicação, informação e sermos 

inovadores, com a utilização das mídias e seus conteúdos, para facilitar e motivar o 

aprendizado. 

Esta inovação é necessária, mas não está atrelada somente ao uso 

das tecnologias, mas também na maneira de como este docente vai integrar estes 

recursos para elaborar seus projetos metodológicos.  Essa inovação e a mudança 

em sua prática docente é motivo para estarem apreensivos em relação às 

tecnologias na educação.  

Existem dois modos de comunicação: o presencial e o virtual, com 

performance definidas de cada um deles. Estar presencial é importante em 

determinados momentos fortes: conhecer-nos, criar elos de confiança, afeto. 

Conectados, podemos realizar trocas mais rápidas, cômodas e práticas. 

Para Moran: 
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A comunicação virtual permite interações espaço temporais mais livres, a 
adaptação a ritmos diferentes dos alunos, novos contatos com pessoas 
semelhantes, fisicamente distantes, maior liberdade de expressão à 
distância. (MORAN, 2010, p. 57-58). 

Ainda conforme Valente (2014) na educação acontecem vários tipos 

de blended (ensino híbrido), a de saberes e valores, quando integramos várias áreas 

de conhecimento (no modelo disciplinar ou não), a blended  metodologias, com 

desafios, atividades, projetos, games, grupais e individuais, colaborativos e 

personalizados.  

Também falamos de tecnologias blended, que integram as 

atividades da sala de aula com as digitais, as presenciais com as 

virtuais. Blended também pode ser um currículo mais flexível, que planeje o que é 

básico e fundamental para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos 

personalizados para atender às necessidades de cada aluno. Blended também é a 

articulação de processos mais formais de ensino e aprendizagem com os informais, 

de educação aberta e em rede. 

Para, Bergmann e Sams (2016) 

Acreditamos que a inversão cria condições para que os professores 
explorem a tecnologia e melhorem a interação com os alunos. No entanto, 
devemos ser claros a esse respeito. Não estamos defendendo a 
substituição das salas de aula e dos professores de salas de aula pela 
instrução on-line. Na verdade, acreditamos com convicção que a inversão 
da sala de aula promove a fusão ideal da instrução on-line e da instrução 
presencial, que está ficando conhecida como sala de aula “híbrida”. 
(BERGMANN; SAMS, 2016, p. 11). 

O computador, embora nascido de uma dada civilização e para 

solucionar dados problemas, hoje é um patrimônio transcultural. A absorção crítica 

de sua utilização na educação deve ser procedida de análises das questões mais 

radicais que afligem esta dimensão da cultura brasileira. Como tarefa dos 

educadores, cumpre desenvolver uma pedagogia do uso crítico da informática na 

educação. Um desafio. Outro desfio: a difícil questão do equilíbrio entre reflexão, 

competência e tempo. (ALMEIDA, 1998, p. 52). 

Educar em ambientes virtuais exige mais dedicação do professor, 

mais tempo de preparação – ao menos nesta primeira fase - e principalmente de 

acompanhamento, mas para os alunos há um ganho grande de personalização da 

aprendizagem, de adaptação ao seu ritmo de vida, principalmente na fase adulta. 
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Com o aumento do acesso dos alunos à Internet, poderemos 

flexibilizar bem mais o curriculum, combinando momentos de encontro numa sala de 

aula, com outros de aprendizagem individual e grupal. Aprender a ensinar e a 

aprender integrando ambientes presenciais e virtuais é um dos grandes desafios que 

estamos enfrentando atualmente na educação no mundo inteiro. As tecnologias não 

substituem o professor, mas permitem que algumas das tarefas e funções dos 

professores possam ser modificadas (MORAN, 1998).  

Em consequência dessa mudança da função do professor, que passa a 
atuar mais como esclarecedor de dúvidas do que apresentador de 
conteúdo, temos o privilégio de observar a maneira como os alunos 
interagem uns com os outros. Ao perambularmos pela sala de aula, nós 
testemunhamos a criação de seus próprios grupos de colaboração. Eles 
passam a se ajudar, em vez de dependerem exclusivamente do professor 
como único disseminador do conhecimento. É algo mágico de observar. A 
toda hora nos surpreendemos com o modo como nossos alunos trabalham 
em equipe e aprendem coletivamente (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 14). 

Inverter a sala de aula tem mais a ver com certa mentalidade: a de 

deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para aprendizagem. Todo 

professor que optar pela inversão, terá uma maneira distinta de colocá-la em prática. 

Conforme Cara Johnson (2017) relata em seu artigo, esta não é uma 

ideia nova, na verdade, no início dos anos 1900, John Dewey, um inovador e 

educador, disse uma vez que: 

A educação não é um caso de contar ou ser dito, mas um processo ativo e 
construtivo”. Dewey entendeu que a educação não pode ser um ambiente 
no quais são ditos os alunos sobre o aprendizado, mas sim, eles devem ter 
oportunidades para experimentar a resolução de problemas, trabalho em 
equipe, colaboração e inovação.  

Com efeito, ainda que tenhamos desenvolvido as salas de aula 

invertidas juntos e nossas salas de aula sejam vizinhas, ambas ainda seriam 

distintas entre si, assim como nossas personalidades e nossos estilos didáticos se 

diferenciam em meio às semelhanças. (BERGMANN; SAMS, 2016). 

Conforme os autores Ribeiro, Mendonça e Mendonça (2007). 

O AVA e Modular Object Oriented Distance Learning (Moodle) é uma 

plataforma Open Source, ou seja, pode ser instalado, utilizado, modificado e 

mesmo distribuído. Seu desenvolvimento objetiva o gerenciamento de 
aprendizado e de trabalho colaborativo em ambiente virtual, permitindo a 

criação e administração de cursos on-line, grupos de trabalho e 

comunidades de aprendizagem. 
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Com este ambiente virtual de aprendizagem acadêmico, o AVA, 

surgi novas oportunidades para os docentes compartilharem com os alunos, os 

conteúdos e informações. 

Segundo Ferreira (2008, p. 54) afirma: 

A necessidade de organizar o espaço virtual para promover o processo de 
ensino-aprendizagem, no cenário propiciado pelas novas tecnologias de 
informação e comunicação, favoreceu o surgimento dos Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem (AVA), sistemas baseados em tecnologia de Internet que 
rodam por meio de um servidor e são acessados por um navegador web. 

Podemos dizer que o AVA é um ambiente virtualizado e que se 

utilizam das TICs para dar apoio a ensino e aprendizagem. Esta convergência de 

aprendizagem via virtualização é que dão suporte para o ensino presencial. 

Disponibilizam conteúdos que estão nas nuvens, através da Web. Neste contexto há 

uma redefinição neste processo, levando o aluno a ser mais ativo, sendo um 

elemento colaborativo com os outros alunos e melhorando o relacionamento 

interpessoal. 

O AVA oferece um ambiente de virtualização de conteúdos, através 

das quais os alunos interagem de forma a buscar conteúdos e/ou de comunicação, 

os quais podem compartilhar suas atividades que estão postados neste ambiente 

pelo professor, Aula Modelo Professor, e/ou por meio do Modelo Aula Institucional 

conforme Figura 1. 



26 
 

Figura 1 – AVA  Ambiente Virtual de aprendizagem – Ambiente das Disciplinas 

 
Fonte: Ambiente AVA (2016). 

Os alunos podem ser orientados à utilização, o qual  se caracteriza 

um espaço de compartilhamento, podendo ser usado para postagem de atividades e 

para obter os conteúdos, que estão dispostos nestes ambientes, ver  Figura 2. 

 

Figura 2 – AVA  Ambiente Virtual de Aprendizagem – Ambiente do Conteúdos 

  
Fonte: Ambiente AVA (2016). 

No software educacional o AVA, que tem como  finalidade principal a 

de dar apoio nas atividades de educação à distância em qualquer local. Este 

software oferece a TIC, que permite desenvolver as atividades em qualquer tempo, 

local e no ritmo de atividades de cada aluno.  

Neste ambiente virtual de aprendizagem, é utilizado para atividades 

presenciais bem como para as atividades realizadas na pós-aula,  estas são 

http://www.universidadekroton.com.br/mod/multimediaroomtwo/view.php?id=3781
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atividades que possuem duplo papel, o de  direcionar os estudos do aluno, 

mostrando quais conceitos são mais relevantes e para apoio nas avaliações, 

também tem como objetivo aumentar: 

a) as interações para o após aula;  

b) em atividades semipresenciais,  

c) nos encontros presenciais (pré-aula e aula) 

d) nas atividades à distância, podendo oferecer suporte para a 

comunicação e troca de informações e interação entre os 

participantes. 

 
Conforme Moraes (2002, p. 203)  

Em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre os participantes é 
de extrema importância. É por meio das interações  que se torna possível a 
troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação. 

O uso do AVA apresenta as seguintes vantagens: consultar os 

conteúdos postados pelo professor e/ou pela Instituição, por meio da internet e/ou 

extranet; para dar apoio às atividades presenciais de sala de aula; podem ser 

utilizados como suporte ao sistemas EAD; dar a possibilidade de o aluno ter seu 

próprio ritmo e o tempo para a  aprendizagem; a apresentação dos materiais de 

estudo de modo criativo, atrativo e integrado, estimulando e motivando a 

aprendizagem; a possibilidade de ser usada para avaliar o aluno através das 

atividades postadas. 

Quando pensamos em recursos tecnológicos, o que nos vem na 

mente é o computador, a televisão, telefone, mas no cenário das instituições 

escolares contamos ainda com livros, o quadro negro e o giz, ou um quadro branco 

com canetas coloridas, ferramentas ainda usadas na sala de aula no ensino 

presencial, e é neste sentido que as tecnologias fazem parte, independentemente de 

serem novas ou velhas. 

A maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo 

educativo. Não são nem o objeto, nem a sua substância, nem a sua finalidade. Elas 

estão presentes em todos os momentos do processo pedagógico, desde o 

planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta curricular até a certificação 

dos alunos que concluíram um curso. (KENSKI, 2007, p. 3.). 

As tecnologias também servem para fazer educação: 
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Assim como na guerra, a tecnologia também é essencial para a educação. 
Ou melhor, educação e tecnologias são indissociáveis. Segundo o 
dicionário Aurélio, a educação diz respeito ao “processo de 
desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do 
ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e social”. 
Para que ocorra essa integração, é preciso que conhecimentos, valores, 
hábitos, atitudes e comportamentos do grupo sejam ensinados e 
aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as 
tecnologias que estão na base da identidade e da ação do grupo e que se 
faça uso delas para ensinar as bases dessa educação. (KENSKI, 2007, p. 
1). 

Neste contexto, atualmente os professores tem um enorme desafio, 

na criação de um gargalho no que se diz em utilizar, conhecer as novas tecnologias 

e desenvolver metodologias ativas. 

A ênfase no processo de aprendizagem exige que se trabalhe com técnicas 
que incentivem a participação dos alunos, a interação entre eles, a 
pesquisa, o debate, o diálogo; que promovam a produção do conhecimento; 
que permitam o exercício de habilidades humanas importantes [...] que 
motivem o desenvolvimento de atitudes e valores. (MORAN; MASETTO; 
BEHRENS, 2009, p. 143). 

Uma forma de aprendizagem com ou por meio de metodologias 

ativas é utilizando tecnologias com experimentos em sala de aula e/ou no ambiente 

da escola.   

Tipicamente, os alunos trazem trabalhos completos para os professores e 
conversam com eles sobre os principais elementos de um objetivo. Durante 
essa conversa, aferimos a compreensão e os equívocos. Em vez de levar 
para casa os trabalhos dos alunos, nós os “avaliamos” de imediato, na 
presença do aluno. Os alunos se conscientizam do que não 
compreenderam, analisamos com eles os equívocos e planejamos juntos a 
melhor maneira de corrigi-los. (BERGMANN; SAMS ARON, 2016, p. 9). 

A aprendizagem ativa é muita ampla e deve envolver técnicas de 

ensino não tradicionais. Esta metodologia de aprendizagem ativa pode implicar em 

um processo no qual os alunos podem descobrir novos métodos e/ou fontes de 

pesquisa, podendo assimilar e adquirir conteúdos de formas inusitadas, 

distanciando-se do padrão professor /quadro negro e/ou lendo slides projetados na 

sala de aula.  

A Figura 3 mostra que a tecnologia pode modificar radicalmente as 

formas de aprender e consequentemente de construir referências, de estar ao 

alcance da população à biblioteca digital da gravura.   
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Figura 3 - Biblioteca Digital 

 
Fonte: Autora (2016). 

As novas tecnologias podem ser usadas com cautela, principalmente 

os conteúdos oferecidos na rede mundial, a Internet, são informação de fácil acesso, 

prontas, no qual o aluno copia e cola, não desenvolvendo a leitura e  empreendendo 

uma pesquisa mas apurada. No entanto esta novas tecnologias requerem 

professores treinados e capacitados. 

A adesão das novas tecnologias na educação é extremamente importante, 
uma vez que facilita o acesso ao conhecimento e permite que o aprendiz 
tenha autonomia para escolher entre as diversas fontes de pesquisas. “Os 
recursos da web oferecem ao aprendiz tecnologia que lhe permite, 
efetivamente, usar a língua em experiência diversificadas de comunicação”. 
(PAIVA, 2008. p. 10).  

Conforme Moran (2012, p. 12), a sociedade atual vive uma nova 

situação: 

O impacto das tecnologias de informação e comunicação sobre a produção 
e socialização do conhecimento e sobre a formação de profissionais com o 
surgimento da Sociedade do Conhecimento ou da Aprendizagem.  

Diante do que foi exposto, a docência no século XXI, necessita de 

que o professor acompanhe as exigências das demandas atuais para a formação do 

indivíduo. O grande desafio é o de exercer o papel de mediador no processo de 

ensino e aprendizagem. “O homem está irremediavelmente preso às ferramentas 

tecnológicas em uma relação dialética entre a adesão e a crítica ao novo”. (PAIVA, 

2008. p. 1). 
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Estamos diante de um desafio atual que é tornar o processo ensino-

aprendizagem um misto, ou seja, o “ Método Tradicional" com os "Novos processos 

educativos", pois o aluno foi trabalhado até hoje no método tradicional, bem como os 

professores, que também foram formados no método tradicional e hoje têm que se 

adaptar aos processos com os avanços das tecnologias. 

Conforme Kenski, esse é também o duplo desafio da educação: 

adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o 

domínio e apropriação crítica desses novos meios (KENSKI, 2008, p. 18). 

Neste contexto concordamos com a autora, de que a educação tem 

um papel crucial, visto que é por meio dela é que, as pessoas devem ter acesso aos 

conhecimentos necessários para, de algum modo, adquirir  domínio às tecnologias, 

entende-las  e, assim, não ser apenas um usuário e sim dominá-las. 

Através disto, Kenski faz um pequeno resumo deste processo 

histórico da evolução das tecnologias e suas relações com o homem. A autora 

discute as questões de como se pode se utilizar das TICs, como modelo e formas de 

poder de utiliza-las, numa sociedade na qual existe uma desigual. 

Conforme Kenski, quando se fala em tecnologia é preciso entender o 

seu conceito, como “conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se 

aplicam ao planejamento, à construção e a utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade.” (KENSKI, 2007, p. 24). 

Hoje existe a necessidade do aluno em, deixar de ser somente um 

elemento passivo, aquele que somente escuta, decora textos fiéis que o professor 

passa em sala e torna-se um elemento ativo, pensador, crítico e saber elaborar seu 

conhecimento. Com o volume de informações existentes, o aluno não deve 

conseguir abranger muitos conteúdos.   

 

2.1 NOVAS TECNOLOGIAS E SEUS IMPACTOS NA APRENDIZAGEM 

Um dos maiores desafios na formação de futuros professores é 

integralizar as tecnologias com a educação, principalmente interagindo os 

conhecimentos técnico-pedagógicos de forma interdisciplinar. 

Kenski (1998) e Moran et al. (2000) consideram que as Tecnologias 

de informatização rompem a ideia preestabelecida da sala de aula, levando a 
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ampliar o espaço do ensino. Abre um leque no qual o prefessor e o aluno, aprendem 

e ensinam utilizando ferramentas tecnologicas aproveitando ainda mais o 

aprendizado.  

Conceituações de tecnologia: 

Ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao 
planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 
determinado tipo de atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir 
qualquer equipamento, uma caneta esferográfica ou um computador, os 
homens precisam pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o 
processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de tecnologias (KENSKI, 
2007, p. 23). 

Para a autora, educação e tecnologia são indissociáveis. As 

tecnologias, ao longo do tempo, provocaram modificações na maneira de se fazer e 

pensar a educação. Com as TICs e as NTICs, muitos paradigmas foram postos em 

xeque. Os alunos muitas vezes têm mais conhecimento sobre o uso dessas 

tecnologias que o próprio professor. (KENSKI, 2008). 

A linguagem digital ainda segundo Lévy (1999), a terceira forma de 

apropriação do conhecimento, a linguagem digital dar-se-ia no espaço das novas 

tecnologias eletrônicas de comunicação e de informação. Neste momento não 

podemos mais identificar todas essas novas tecnologias como orientadas para as 

mesmas finalidades e com os mesmos graus de complexidade. Múltiplos são os 

equipamentos eletrônicos e diversas as suas finalidades e funções.  

A velocidade dos avanços tecnológicos pode ser verificada através 

dos desdobramentos e multiplicidades de tecnologias que foram aparecendo nos 

últimos anos e também nos novos espaços das nanotecnologias, desvelando 

microcosmos até então “invisíveis” às nossas percepções até as tecnologias 

“invasoras”, próteses que, introduzidas no corpo, potencializam as capacidades 

naturais dos seres vivos. (LÉVY, 1999). 

Na figura 4 destaca-se, uma mesa touch screen digital interativa, 

onde apresenta conteúdos de uma biblioteca, de forma direta e organizada, uma 

realidade virtual. 

 

Figura 4 - Mesa Touch Screen Digital  
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Fonte: Autora (2016). 

Com toda esta tecnologia disponível, há mudança constante do 

processo de ensinar e aprender, estimulando nos alunos, dando abertura mais 

ampla e sentido para a descoberta, para instigar a curiosidade, podendo 

desenvolver novas habilidades para o ensino.  

Com estes novos conceitos e esta aceleração das tecnologias, 

estamos diante de novos paradigmas, de ter conhecimentos tecnológicos, os 

professores e alunos precisam ter habilidades de como utilizar as tecnologias e 

aplicativos, conteúdos de busca e equipamentos de apoio aos recursos 

pedagógicos, tais como, como o de utilizar um Datashow, qual o conteúdo adequado 

para utilizar em sua aula, tais como vídeos, filmes, documentários, etc..  

2.2 RECURSOS PEDAGÓGICOS DISPONÍVEIS: 

O projetor multimídia também conhecido como Datashow, possibilita 

a exibição do que está na tela de um computador, e com recursos audiovisuais 

propiciam uma aula atrativa ao exibir imagens, vídeos, animações, entre outros. O 

laboratório de informática possibilita ilustrar aulas teóricas na tela do computador, 

em razão de proporcionar o uso de jogos, sites da Internet, programas de 

computador específico da disciplina ministrada, entre outros.  

Além dos recursos pedagógicos, o professor também dispõe de 

metodologias pedagógicas, que semelhante aos recursos, objetiva melhorias no 

ensino por meio de novas formas de interação e promoção do conhecimento 

compartilhado.  
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2.2.1 Metodologias que se Destacam 

A Web Quest: fundamenta-se em um roteiro, no qual é definido um 

tema e os objetivos por parte do professor e aos alunos são disponibilizados sites de 

pesquisas específicos e a realização de tarefas ligadas ao tema. Posterior a isso os 

alunos seguem as orientações, trocam ideias e ao final os resultados devem ser 

publicados na Internet (PEREIRA, 2009).  

O Blog tem finalidade principal de abastecer a internet com conteúdo 

criado pelo próprio usuário, não se tornando um repetidor de ideias e notícias 

alheias. E a partir disso cria-se uma rede bem interessante de informações e massa 

crítica.O primeiro weblog foi criado por Jorn Barger, em 17 de dezembro de 1997 e 

mantém até hoje a formatação original.Já a abreviação “blog”, surgiu de uma 

“brincadeira” feita por Peter Merholz, que desmembrou a palavra weblog para formar 

a frase we blog (“nós blogamos”) na barra lateral de seu blog, em meados de abril 

de 1999.  

Como é concebido hoje o blog é uma evolução dos diários online, 

pessoas mantinham informações constantes sobre suas vidas pessoais. Estes 

primeiros blogs eram simplesmente componentes de sites, atualizados manualmente 

no próprio código da página. A evolução das ferramentas que auxiliam a produção e 

manutenção de artigos postados em ordem cronológica facilitou o processo de 

publicação, ajudando em muito na popularização do formato. (PROVÃO..., 2016).  

O Blog incentiva a interação entre os usuários, em razão de 

disponibilizar uma página da Internet em que os usuários podem escrever 

comentários ao autor, que por sua vez pode dialogar com os leitores, ressalta.  

As Redes Sociais possibilitam a motivação das pessoas pela busca 

do conteúdo desejado, além de fazer desses ambientes, repositórios de objetos de 

aprendizagem, salas de discussões e troca de conhecimento. Nas redes sociais 

destacam-se o Facebook que estimulou os usuários pela busca.  

 

 
 
 
 
 

http://www.robotwisdom.com/
https://linhasdigitais.wordpress.com/2009/11/25/como-surgiram-os-blogs/Peterme.com
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3 METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2009), vivemos um momento 

diferenciado do ponto de vista do ensinar e aprender. Aprendemos de várias formas, 

em redes, sozinhos, por intercâmbios, em grupos etc. Para ele, essa liberdade de 

tempo e de espaço em processos de aprendizagem configura um novo cenário 

educacional nas quais várias situações de aprendizagem são possíveis com a ajuda 

das Metodologias Ativas ou Metodologias Inovadoras. Além disso a portaria MEC n. 

4.059 (2004) define e preconiza a utilização de disciplinas semipresenciais nos 

cursos superiores, que possibilitem a autoaprendizagem com a mediação de 

recursos didáticos organizados em diferentes suportes, incentivando metodologias 

inovadoras, mesmo em cursos presenciais. 

A Portaria do MEC nº 4.059, de 10/12/2004, dispõe sobre a oferta de 

disciplinas semipresenciais no currículo dos cursos superiores, entendendo por 

ISSN: 2358-8411 - LSP - Revista Científica Interdisciplinar Páginas 34 de 188 

modalidade semipresencial:  

[...] quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-
aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de 
recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que 
utilizem tecnologias de comunicação remota (BRASIL, 2004).  

Nesta modalidade de metodologia, o professor deve ser o motivador 

para o trabalho em equipe do grupo e promover situações que favoreçam o 

pensamento autônomo, com a finalidade de promover uma autossuficiência, ou seja, 

que os alunos possam ser dependentes de qualquer dirigente acadêmico e 

consigam desenvolver suas habilidades e recursos próprios. É um momento 

desafiador, com este tipo de ensino para uma grande maioria dos professores, pois 

necessita readequar os dois métodos de ensino em um único método, para então 

despertar no aluno a perspectiva de aprendizado autônomo e também trabalhar a 

questão de trabalho em equipe. 

Para Masetto e Behrens (2010), metodologias ativas são situações 

de aprendizagem planejadas pelo professor em parceria com os alunos que 

provocam e incentivam a participação, postura ativa e crítica frente à aprendizagem. 

Pressupõem maiores e mais efetiva interação entre alunos e professores, na qual 

ocorre troca de ideias e experiências de ambos os lados e em alguns casos o 
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professor se coloca na posição do aluno, aprendendo com ele. 

De fato a tecnologia está cada vez mais ao alcance de todos, 

estando de modo extrínseco no nosso cotidiano e ao alcance dos nossos alunos, 

como uma ferramenta de aula, quando em sala de aula vem à tona um assunto, 

observamos que o item desconhecido em segundos, tem-se a resposta através dos 

smartphones, tablets, notebooks,  

As Metodologias Ativas são métodos de desenvolvimento de um 

processo na busca do aprender, no qual os docentes podem utilizar uma maneira 

eficaz de conduzir. Essas metodologias devem favorecer o aluno, estimulando-os 

nas tomadas de decisões coletivas e individuais. Destacamos umas das 

Metodologias Ativas utilizadas é a problematização, que tem como objetivo estimular 

o estudante mediante problemática, de examinar, refletir, ter um posicionamento 

crítico. A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos 

construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006). 

Em parceria, professores e alunos precisam buscar um processo 

organizacional com objetivo de acessar informação, fazer uma análise refletiva e 

elaborar com autonomia o conhecimento. O gama de informações, pode não 

conseguir abranger todos os conteúdos que caracterizam uma área do 

conhecimento. Então, professores e alunos devem aprender uma nova maneira de 

como acessar a informação, como buscá-la e o que fazer com esta informação. 

Tempo de uso de conteúdos através de recursos digitais: 

Uma preocupação que ouvimos dos adultos é a de que estamos 
aumentando o tempo de exposição dos alunos ao computador, o que 
agravaria o sentimento de desconexão de muitos desses adultos em 
relação à juventude de hoje. A isso respondemos que, em vez de combater 
a cultura vídeo/digital, nós a exploramos para obter melhores resultados. 
(BERGMANN; SAMS, 2016, p. 5). 

Podemos estimular os nossos alunos a utilizar seus próprios 

equipamentos, hoje os smartphone. Observamos que quando na busca de uma 

pesquisa, outros interagem e busca outras fontes. Outro fato é que, muitos dos 

nossos alunos do ensino superior trabalham e em geral sem tempo para o estudo e 

realizar as atividades durante o trabalho. Estes podem ter a flexibilidade de ver os 

vídeos e/ou outros conteúdos adequando seu tempo.  

Segundo Bergmann e Sams (2016), quando apresentamos a sala de 

aula invertida aos educadores, geralmente percebemos uma reação de espanto do 
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público, quase sempre composto de adultos que não cresceram no mundo digital. 

Quando começamos o processo de inversão, ficamos surpresos com a 

espontaneidade com que a mudança era recebida pelos alunos. Depois de duas 

semanas de vídeos, eles imergiam no novo método de aprendizagem e o fator-

espanto desaparecia. Esses alunos compreendem com naturalidade a 

aprendizagem digital. Para eles, o que fazemos é falar a língua deles. E não nos 

interprete mal não estamos dizendo que eles não se interessam por aprender dessa 

maneira. No entanto, as instruções por meio de vídeo não são grande novidade para 

os estudantes de hoje. 

A inversão aumenta a interação aluno-aluno.  Um dos grandes benefícios 
da inversão é o fortalecimento das interações em geral: professor-aluno e 
aluno-aluno. Como o papel do professor mudou de expositor de conteúdo 
para orientador da aprendizagem, passamos grande parte do tempo 
conversando com os alunos. Respondemos a perguntas, trabalhamos com 
pequenos grupos e orientamos individualmente a aprendizagem de cada 
aluno. (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 9). 

No modelo tradicional, os alunos geralmente comparecem à aula 

com dúvidas sobre alguns pontos do dever de casa da noite anterior. Os autores 

relatam que  

Quase sempre dedicávamos os primeiros 25 minutos a atividades de 
aquecimento e a explicações dos pontos obscuros. Em seguida, 
apresentávamos novo conteúdo durante 30 ou 45 minutos e destinávamos o 
restante da aula a práticas independentes ou a experiências de laboratório 
(BERGMANN; SAMS, 2016, p. 9). 

No modelo da sala de aula invertida, o tempo é totalmente 

reestruturado. Os alunos ainda precisam fazer perguntas sobre o conteúdo que lhe 

foi transmitido pelo vídeo, a qual se responde nos primeiros minutos da próxima 

aula. Dessa maneira, esclarecemos os equívocos antes que sejam cometidos e 

aplicados incorretamente. Usamos o resto do tempo para atividades práticas mais 

extensas e/ou para solução do problema (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Comparação do uso do tempo nos tempos nas salas de aulas tradicional 
e invertida 

Sala de Aula Tradicional Sala de Aula Invertida 

Atividade Tempo Atividade Tempo 

Atividade de aquecimento 5 minutos Atividade de 
aquecimento 

5 minutos 

Repasse do dever de casa 
da noite anterior 

20 minutos Perguntas e respostas 
sobre o vídeo 

10 minutos 

Preleção de novo conteúdo 30 - 45 
minutos 

Prática orientada e 
independente e/ou 
atividade de laboratório 

75 minutos 

Prática orientada e 
independente e/ou 
atividade de laboratório 

 
20 - 45 
minutos 

  

Fonte: Bergmann e Sams (2016). 

A metodologia ativa ou sala de aula invertida tende a ser um método 

de ensino reconhecido que já é aplicado nas universidades no exterior e que está 

chegando rapidamente às instituições brasileiras. 

Uma nova didática vem sendo adotada de forma crescente em 

vários países, colocando-se como uma das tendências da educação: a sala de aula 

invertida (flipped classroom).  

Nesta aula, o aluno estuda os conteúdos básicos antes do início de 

aula, através de vários recursos disponíveis e indicados pelo professor e/ou 

disponíveis no sistema, uma pós-aula, tais como textos, vídeos entre outros. Em 

sala, o professor aprofunda o aprendizado com exercícios, estudos de caso e 

conteúdos complementares e esclarece dúvidas e estimula o intercâmbio entre a 

turma. 

Com a utilização de recursos das tecnologias existentes, como 

áudio, vídeo, Internet e outras ferramentas interativas, e com a integração este 

processo educativo, baseado na “sala de aula invertida”, a qual este pode estimular 

e ajudar no desempenho e na participação dos alunos, na transmissão dos 

ensinamentos. Neste processo, o aluno deve estudar os conteúdos básicos antes da 

aula (pré-aula), com vídeos, arquivos de texto e de áudio, jogos e outros recursos. 

Na fase presencial, em sala de aula, com o docente, o aluno tira dúvidas, realizam 

as atividades, melhora seus conhecimentos, com troca de experiências, podendo ter 

aprendizagem eficiente. 
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3.1 PROBLEMAS ELABORADOS PELO PROFESSOR 

Os docentes podem ensinar os alunos a pensar, a questionar, a ler, 

a planejar seu tempo, para que possam dominar seus objetivos de aprendizagem. 

O papel do professor cada vez mais vai se alterando, onde fica claro que a 
aula gira em torno dos alunos, não do professor. O professor neste cenário 
é um mediador, orientador, facilitador e motivador. Os estudantes têm o 
compromisso de assistir aos vídeos e fazer perguntas adequadas. O 
Professor deve estar  presente unicamente para prover feedback 
especializado. Também compete aos alunos a realização e apresentação 
dos trabalhos escolares. Como também se oferece um guia de soluções, os 
alunos são motivados a aprender, em vez de apenas realizar os trabalhos 
pela memória. Além disso, os alunos devem recorrer ao professor sempre 
que precisem de ajuda para compreensão dos conceitos. O Papel do 
professor na sala de aula é amparar os alunos, não o de transmitir 
informações. (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 7). 

Neste processo o professor pode assumir os papeis de facilitador, 

orientador, moderador e observador e o aluno o personagem principal da sua 

aprendizagem e que a sala de aula deve ser o palco dos debates sobre o 

aprofundamento dos conteúdos sob a orientação do professor, o momento em que o 

professor se dedica à medição da avaliação da aprendizagem, ao esclarecimento de 

pontos conflitantes sobre a compreensão e apropriação do conteúdo antecipado. 

Do ponto de vista prático tradicional é possível fazer a sala invertida 

para leitura prévia de textos, parte de livros (e-books) ou artigos que serão 

trabalhados, utilizando laboratórios pedagógicos no qual se encontram professores e 

alunos. Isso sem contar a recomendação de parte de um livro ou a leitura de um 

texto muito utilizado no ensino presencial, como preparação para o confronto na sala 

de aula.  

A diferença básica em relação à proposta da SAI e o modo 

tradicional de fazer a sala invertida dentro da sala de aula é que se utilizarmos os 

recursos tecnológicos na mediação desse método oportunizamos ao aluno as 

possibilidades de buscar conteúdos em vídeos, em hipertextos, grupos em redes 

sociais, bibliotecas virtuais, nas entrevistas com especialistas sobre o conteúdo etc, 

além é claro de o aluno poder medir antecipadamente o seu nível de apropriação do 

conteúdo prévio com ajuda de recursos tecnológicos de medição, viabilizando desse 

modo à antecipação de resultados (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2009).  

Esse método pode dar mais autonomia de aprendizado ao aluno e 
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coloca o professor como ferramenta mediadora do processo de aprendizado. Dará 

ao professor mais tempo para atender as individualidades de cada aluno e o 

conteúdo poderá ser explorado de diversas maneiras 

Pausar o professor é um recurso poderoso por muitas razões. Obrigar todos 
os alunos a se sentarem em fileiras de carteiras bem arrumadas e ouvir o 
professor explicar com eloquência sua especialidade nem sempre é um 
meio eficaz de se comunicar com eles. Geralmente avançamos com muita 
rapidez na opinião de alguns estudantes, e com muita lentidão para outros. 
Os aprendizes mais ligeiros compreendem rapidamente e logo ficam 
entediados, enquanto os estudantes mais lentos demoram mais para 
processar as lições. Inevitavelmente, sempre que clicamos na seta e 
passamos para o slide seguinte, um pequeno grupo de alunos protesta e 
pede que retornemos ao slide anterior. Quando damos aos alunos a 
capacidade de “pausar o professor”, eles têm a chance de digerir a 
exposição em seu próprio ritmo. (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 9). 

Uma das dificuldades que podemos enfrentar é a falta de tempo 

desse aluno. As maiorias dos alunos do curso trabalham durante o dia. Muitos 

viajam até a faculdade, pois moram em cidades vizinhas. Portanto, são alunos 

ocupados durante todo o dia. Outra dificuldade que pode ser enfrentada é o acesso 

à internet. Alguns alunos acabam tendo acesso somente no trabalho ou na 

faculdade mesmo, quando estão em laboratórios. 

3.2 APRENDIZAGEM BASEADAS EM PROBLEMAS: METODOLOGIA DA 

PROBLEMATIZAÇÃO (ARCO DE MAGUEREZ) 

Segundo Berbel (1998), a primeira referência para essa Metodologia 

é o Método do Arco, de Charles Maguerez, do qual conhecemos o esquema 

apresentado por Bordenave e Pereira (1982). Nesse esquema, no Quadro 2  

constam cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou um recorte da 

realidade: observação da realidade e definição do problema, pontos-chave, 

teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade, em seus participantes.  
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Quadro 2 – Etapas – Método do Arco de Maguerez 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 

Observação da 
Realidade 

Pontos-
Chave 

Teorização Hipóteses de 
Solução 

Aplicação à 
Realidade 
(prática). 

Fonte: A autora. 

Trata-se de uma metodologia que pode ser utilizada para o ensino 

de determinados temas de uma disciplina, nem sempre apropriada para todos os 

conteúdos (BERBEL, 1998). 

As Metodologias Ativas propõe abertura para o novo e buscar 

sensibilizar os alunos sobre essa mudança cultural necessária, possibilitando-os a 

serem mais independentes em relação ao seu aprendizado, de forma a fazer com 

que os alunos sejam parte ativa nesse processo. Para alcançar este objetivo o 

sistema pode valer-se de ferramentas de ajuda nas soluções de problemas, dos 

projetos, nas simulações, nos estudo de caso e dirigido, aprendizagem em equipes, 

debates, fóruns e sala de aula invertida.  

Para embasar essa metodologia voltada para resolução de 

problemas salientamos a Metodologia da Problematização, destacando o “Arco de 

Maguerez”, que tem o objetivo de verificar um determinado ambiente e dele se 

extrair um problema, o qual será resolvido. Neste arco formulou-se o esquema 

pedagógico, que mostra desde a observação do ambiente até a aplicação de 

solução à realidade. 

Conforme Berbel (1998), a aprendizagem por problemas é aplicada 

em dois momentos: no Momento individual onde o professor Apresentar o 

problema (momento individual); Leitura do problema; e  Identificação do problema; e 

na Discussão no grupo: Leitura do problema;  Identificação do problema; Hipóteses 

explicativas;  Resumo da hipótese;  Objetivos;  Estudo Individual; e  Discussão do 

grupo. 

3.3 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Alunos & Professores, modo de como aplicar as novas metodologias 

e  aprender com as novas TICs. 

a) Os professores do ensino superior estão preparados para esta 
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mudança de aprendizagem, de transmissores de conteúdos, 

com uma participação mútua nas TICs? 

b) Os alunos do ensino superior estão preparados para esta 

mudança de aprendizagem, de receptores de informações 

coletivas? 

c) As Instituições estão preparadas com as diretrizes e 

Competências, interagindo com metodologias ativas, baseadas 

nas TICs, também com a infraestrutura para os acessos a 

conteúdos das mídias, atendendo aos jovens estudantes, os 

chamados da geração Y. 

3.3.1 Os Professores 

Para estas mudanças, tem que haver uma quebra de paradigma, é o 

professor ter que sair de sua “zona de conforto”, pois ao se buscar estimular o aluno 

a aprender ao invés de ensinar, o professor é levado a construir novos desafios, 

como destaca Moran, Masetto e Behrens (2009, p.142):  

Para nós, professores, essa mudança de atitude não é fácil. Estamos 
acostumados e sentimo-nos seguros com nosso papel tradicional de 
comunicar ou transmitir algo que conhecemos muito bem. Sair dessa 
posição, entrar em diálogo direto com os alunos, correr o risco de ouvir uma 
pergunta para a qual no momento talvez não tenhamos resposta, e propor 
aos alunos que pesquisemos juntos para buscarmos a resposta - tudo isso 
gera um grande desconforto e uma grande insegurança. 

3.3.2 Os Alunos 

No modelo tradicional, o aluno precisa demonstrar sua compreensão 

ao professor e na “espera” e receber”, este tipo de escola, com a qual ele se 

acostumou, ou seja, passar de ano, não precisando de muito esforço.  

Ela estava fisicamente presente na escola, mas, na opinião dela, a 

aprendizagem comprometia a sua vida social. Ela só queria passar de ano com o 

mínimo de esforço e com as menores notas. Talvez até conseguisse agir assim nor. 

Com o passar do tempo, ela concluiu que as atividades escolares seriam mais fáceis 

e menos demoradas se ela se empenhasse em aprender logo na primeira vez em 

que se deparasse com uma nova atribuição. No entanto, embora fosse capaz, não 
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demonstrava muito interesse. 

Segundo Gasparin (2015, p. 122), “Uma vez incorporado os 

conteúdos e os processos de sua construção […], chega o momento em que o aluno 

é solicitado a mostrar o quanto se aproximou da solução dos problemas 

anteriormente levantados sobre o tema em questão”.  

É neste momento que o aluno sintetiza o que aprendeu, mostrando 

que assimilou e consegue atingir um nível intelectual mais elevado de compreensão. 

Esta compreensão é transmitida oralmente ou por escrito, definido por Gasparin 

como Catarse, apresentada na quarta parte de sua obra. 

Os alunos se envolvem vigorosamente no processo quando o tema 

em discussão emerge da realidade profissional.  

Um bom método é o preconizado pelo Arco de Maguerez que parte 

da observação da realidade, identifica os pontos chaves, exercita a teorização em 

relação à situação-problema, levanta hipóteses de solução e estabelece a (s) 

alternativa(s) de aplicação à realidade levantada.  

Para Valente (2014) a abordagem da sala de aula invertida não deve 

ser novidade para professores de algumas disciplinas, nomeadamente no âmbito 

das ciências humanas. Nessas disciplinas, em geral, os alunos leem e estudam o 

material sobre literatura, filosofia, entre outros assuntos, antes da aula e, em classe, 

os temas estudados são discutidos. A dificuldade da inversão ocorre especialmente 

nas disciplinas das ciências exatas, nas quais a sala de aula é usada para passar o 

conhecimento já acumulado. Assim, a maior parte dos exemplos de inversão da sala 

de aula ocorre nesse âmbito. 

Esta metodologia de problematização pode ser utilizada nos tempos 

didáticos do KLS 2.0, com as devidas adaptações e irá contribuir para o 

desenvolvimento de competências e do raciocínio crítico que permitam ao grupo 

levantar novas situações problemas cuja resolução deflua dos conteúdos e 

procedimentos apreendidos, possibilitando utilizar as soluções e aplicações dentro 

do conceito "just in time". 

3.4 SALA DE AULA INVERTIDA 

A sala de aula invertida (ou flipped classroom) é uma modalidade de 

e-learning na qual o conteúdo e as instruções são estudados on-line antes de o 
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aluno frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para trabalhar os 

conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de 

problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios etc. A inversão ocorre uma 

vez que no ensino tradicional a sala de aula serve para o professor transmitir 

informação para o aluno que, após a aula, deve estudar o material que foi 

transmitido e realizar alguma atividade de avaliação para mostrar que esse material 

foi assimilado. Na abordagem da sala de aula invertida, o aluno estuda antes da aula 

e a aula se torna o lugar de aprendizagem ativa, na qual há perguntas, discussões e 

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

apresentações sobre o conteúdo da disciplina (EDUCAUSE, 2012). 

De acordo com Bergmann e Sams (2016, p. 2): 

A sala de aula invertida mudou não só nossa própria metodologia. 
Professores de todo o mundo adotaram o modelo de sala de aula invertida e 
o estão usando para lecionar a alunos de todos os níveis do ensino 
fundamental e médio, assim como a adultos, e em todas as áreas 
curriculares. Já nos convencemos de como a inversão da sala de aula pode 
mudar a vida dos estudantes. 

A sala de aula invertida é um modelo atual que pode ser utilizado, 

pois através modelo é possível desenvolver o pensamento crítico nos alunos, por 

meio da sua atuação mais efetiva em sala de aula, que passa da postura de 

elemento passivo para ativo, participando de forma mais eficaz em sala de aula, com 

isso as aulas tornam-se mais dinâmicas, proporcionando um processo de ensino-

aprendizagem de qualidade.  

Com a pré-aula os alunos têm acesso ao conteúdo programático da 

disciplina, conseguindo desenvolver outras habilidades em sala de aula, realizar 

análises dos conteúdos, discutir com os colegas e professor, utilizando da 

metodologia de debates, exercícios, estudos de caso, pesquisas complementares 

em sala de aula para que o assunto estudado previamente seja desenvolvido, de 

forma eficiente e com maior resultado. 

A inversão ajuda os estudantes que enfrentam dificuldades.  Quando 
lesionamos da maneira tradicional, os alunos que recebiam a maior parte de 
nossa atenção eram os melhores e os mais brilhantes, aqueles que 
levantavam a mão primeiro e faziam ótimas perguntas. Nesse contexto, o 
resto dos estudantes ouvia passivamente nossa conversa com os colegas 
mais inquisitivos. Desde que adotamos o modelo de sala de aula invertida, 
porém, nosso papel mudou: passamos agora quase toda a aula 
caminhando pela sala e atendendo os estudantes com mais dificuldade. 

http://www.universidadekroton.com.br/mod/multimediaroomtwo/view.php?id=3781
http://www.universidadekroton.com.br/mod/multimediaroomtwo/view.php?id=3781
http://www.universidadekroton.com.br/mod/multimediaroomtwo/view.php?id=3781
http://www.universidadekroton.com.br/mod/multimediaroomtwo/view.php?id=3781
http://www.universidadekroton.com.br/mod/multimediaroomtwo/view.php?id=3781
http://www.universidadekroton.com.br/mod/multimediaroomtwo/view.php?id=3781
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Achamos que essa é a principal razão de os alunos progredirem mais no 
modelo invertido. Não significa dizer que ignoramos os melhores, mas 
grande parte de nossa atenção já não se concentra neles. Agora, ela se 
dirige aos estudantes que solicitam mais ajuda. (BERGMANN; SAMS, 2016, 
p. 7). 

Conforme Bergmann e Sams (2016) podemos dizer em termos 

básicos que, o conceito de aula invertida é o que tradicionalmente é feito em sala de 

aula e agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho 

de casa, agora é realizado em sala de aula.  

Frequentemente nos perguntam como é a rotina da sala de aula invertida. 
Em essência, começamos cada aula com alguns minutos de discussão 
sobre o vídeo que foi visto em casa. Um dos inconvenientes do modelo 
invertido é o de que os alunos não podem fazer de imediato às perguntas 
que lhes vêm à mente, como teria sido o caso numa aula ao vivo. Para 
enfrentar essa questão, gastamos, no começo do ano, um bom tempo 
treinando os alunos a assistirem ao vídeo de maneira eficaz. Nós os 
incentivamos a desligar iPods, telefones e outras distrações enquanto 
assistem ao vídeo. Sugerimos que “pausem” e “retrocedam” o professor, 
encorajando-os a usarem sem parcimônia o botão de “pausa” para que 
possam anotar pontos importantes da lição. Além disso, também orientamos 
os alunos a adotarem o método Cornell de anotações, em que transcrevem 
os pontos importantes, registram quaisquer dúvidas que lhes ocorram e 
resumem o conteúdo aprendido. Os alunos que praticam esse modelo de 
anotação geralmente levam para a sala de aula questões pertinentes que 
nos ajudam a abordar controvérsias e equívocos comuns. Também 
aproveitamos essas perguntas para avaliar a eficácia de nossos vídeos. Se 
muitos alunos apresentarem dúvidas semelhantes, fica, assim, evidente a 
maneira inadequada da abordagem do tópico, e fazemos anotações para a 
correção e melhoria do vídeo. (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 2). 

Ainda conforme Bergmann e Sams (2016, p. 3): 

A inversão fala a língua dos estudantes de hoje. Os alunos de hoje crescem 
com acesso à Internet, YouTube, Facebook, MySpace e a muitos outros 
recursos digitais. Em geral, podem ser vistos fazendo os exercícios de 
matemática enquanto enviam mensagens de texto, postam e curtem no 
Facebook e ouvem música, tudo ao mesmo tempo. Muitos desses 
estudantes relatam que quando chegam à escola precisam se desconectar 
e emburrecer, já que as escolas proíbem telefones celulares, iPods e 
quaisquer outros dispositivos digitais. O mais triste é o fato de que a maioria 
dos alunos carrega consigo dispositivos de computação mais poderosos do 
que grande parte dos computadores existentes em nossas escolas 
subfinanciadas e ainda não lhes permitimos explorar esses recursos, que 
são naturalmente parte de seu dia a dia. 
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4 MÉTODO 

O método de pesquisa utilizado  durante o desenvolvimento dos 

resultados e discussões foi, com abordagem quanti-qualitativa. Para Minayo (2010) 

as relações entre abordagens qualitativas e quantitativas demonstram que:  

a) as duas metodologias não são incompatíveis e podem ser 

integradas num mesmo projeto;  

b) que uma pesquisa quantitativa pode conduzir o investigador à 

escolha de um problema particular a ser analisado em toda sua 

complexidade, através de métodos e técnicas qualitativas e vice-

versa;  

c) que a investigação qualitativa é a que melhor se coaduna ao 

reconhecimento de situações particulares, grupos específicos e 

universos simbólicos 

A pesquisa qualitativa, utilizada para interpretar fenômenos, ocorre 

por meio da interação constante entre a observação e a formulação conceitual, entre 

a pesquisa empírica e o desenvolvimento teórico, entre a percepção e a explicação 

se apresenta como uma dentre as diversas possibilidades de investigação.  

Segundo Alves-Mazzotti, Gewandsznajder: 

As pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto 
é, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta 
de dados. Podemos dizer, entretanto, que observação (participante ou não), 
a entrevista em profundidade e a análise de documentos são os mais 
utilizados, embora possam ser complementados por outras técnicas. 
(ALVES MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 163). 

Este método difere, em princípio, do quantitativo, à medida que não 

emprega um instrumental estatístico como base na análise de um problema, não 

pretendendo medir ou numerar categorias (RICHARDSON, 1989).  

Os estudos de campo qualitativos não tem um significado preciso 

em quaisquer das áreas as quais sejam utilizados. Para alguns, todos os estudos de 

campo são necessariamente qualitativo e, mais ainda, como já comentado, 

identificam-se com a observação participante. Podemos partir do princípio de que a 

pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com dados 

qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em 

números, ou então os números e as conclusões neles baseadas representam um 
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papel menor na análise. São características da pesquisa qualitativa (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004);  

a) investigação cujo design (concepção, planejamento e estratégia) 

evolui durante o seu desenvolvimento, uma vez que as 

estratégias que utiliza permitem descobrir relações entre 

fenômenos, indutivamente, fazendo emergir novos 

pressupostos;  

b) apresentação da descrição e análise dos dados em uma síntese 

narrativa;  

c) busca de significados em contextos social e culturalmente 

específicos, porém com a possibilidade de generalização teórica;  

d) ambiente natural como fonte de coleta de dados e pesquisador 

como instrumento principal desta atividade;  

e) tendência a ser descritiva;  

f) maior interesse pelo processo do que pelos resultados ou 

produtos; 

Para Mirian Goldenberg (2004), anteriormente as ciências se 

pautavam em um modelo quantitativo de pesquisa, em que a veracidade de um 

estudo era verificada pela quantidade de entrevistados. Muitos pesquisadores, no 

entanto, questionam a representatividade e o caráter de objetividade de que a 

pesquisa quantitativa se revestia. E preciso encarar o fato de que, mesmo nas 

pesquisas quantitativas, a subjetividade do pesquisador está presente. Na escolha 

do tema, dos entrevistados, no roteiro de perguntas, na bibliografia consultada e na 

análise do material coletado, existe um autor, um sujeito que decide os passos a 

serem dados. 

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma 

trajetória etc. Segundo Minayo, (2010, p. 21). 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes.  Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
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mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 
realidade vivida e partilha com seus semelhantes. 

4.1 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

O estudo foi realizado em quatro etapas: 

- 1ª etapa: Coleta das informações dos fóruns do projeto KLS 

2.0, com as observações dos professores nos ambientes 

citados e discussões; 

- 2ª etapa: análise quanli-quantitativa em 1000 amostras dos 

resultados;  

-  3ª etapa: apresentação dos resultados obtidos;  

- 4ª etapa: elaboração dos quadros e gráficos e discussões 

dos dados. 

O uso do fórum na pesquisa apresentou assuntos diversos, 

identificáveis através do conteúdo das mensagens postadas pelos participantes. 

Outro ponto, à linearidade das mensagens, devidamente 

posicionada, quanto às fases de apresentações, quanto à ferramenta e as Aulas 

modelos, junções serialização de disciplinas (créditos). Aulas invertidas, com os 

envolvimentos dos professores. Analisou-se de todo o material  e posterior foi à 

elaboração dos resultados.  

Este fórum ocorreu entre maio e junho de 2015, no ambiente do 

Portal UK (Universidade Kroton). Tivemos contribuições, das perguntas 

apresentadas no Quadro 3, o qual trabalhamos com uma amostragem de 1.000 

professores, podendo ser observado as percepções nos gráficos conforme 

mostrados no item 5, em Resultados e Discussões. 

4.1.1 Módulos Analisados no Projeto KLS 

A formação de análise foi composta por 6 módulos, conforme 

Quadro 3, estes módulos foram disponibilizados gradativamente, durante 6 

semanas, contemplando os seguintes conteúdos: Matriz Curricular KLS 2.0, Aula 

Estruturada e Aula Modelo, Prova Unificada, Estudos Dirigidos, TCC e Estágio 

online, neste estudo destacam-se os resultados referentes ao KLS 2.0 
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Quadro 3 - Perguntas Fórum 

Módulo Perguntas Data Contribuições 

1 Hoje, qual seu maior desafio para 
integrar esses conceitos do novo cenário 
educacional em sua prática profissional?    

20 Mai 2015 4004 

2 Quais atividades você realiza em sala de 
aula para que essas competências sejam 
desenvolvidas? 

28 Mai 2015 5226 
 

3 É preciso que o aluno tenha uma postura 
mais ativa. Como você, professor, 
poderá ajudá-lo a desenvolver essa nova 
postura? 

29 Mai 2015 5226 

4  Quais os objetivos de aprendizagem e 
que tipo de materiais você acredita que 
sejam eficientes para cada etapa? 

3 Jun 2015 5085 
 

5 Quais recursos e atividades realizadas 
em sala de aula desenvolvem a 
curiosidade e o raciocínio crítico dos 
alunos? Como você avalia o uso de 
situações-problemas em cada aula para 
desenvolver os conteúdos e conceitos? 

10 Jun 2015 5096 

6 Quais recursos podem ser utilizados 
para incentivar os alunos a fazer a pré-
aula e a pós-aula?  

17 Jun 2015 5054 

Fonte: Dados de pesquisa da autora (2016) 



49 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram submetidos no fórum de capacitação do KLS 2.0 os 

questionamentos apontados nos quadros de 4 a 9, para os professores darem suas 

contribuições. A partir destas contribuições, a estratégia de análise metodológica foi 

à observação da percepção dos professores, dentro da proposta desta pesquisa. 

A seguir antes das apresentações dos resultados descrevem-se o 

processo da plataforma KLS 2.0, tendo como referência o curso de engenharia, 

curso que a pesquisadora ministra aulas. 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO NA PLATAFORMA KLS 2.0 

O KLS 2.0 (Kroton Learning System), modelo de ensino que é a 

inversão da sala de aula. Os conteúdos são disponibilizados previamente no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e o momento da aula deve ser reservado 

para discussão, conforme Figura 5. 

 
Figura 5 – KLS 2.0  Aula Modelo 

 
Fonte: PPC do Curso de Engenharia. 

Esse modelo parte do pressuposto de que o conhecimento não deva 

ocorrer apenas ao tempo previsto para a duração das aulas, conforme determina a 

Resolução nº 3/2007 e no Parecer CNE/CES nº 261/2006, que define que: 
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Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos 
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração 
da atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: 
I. preleções e aulas expositivas; 
II. atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de 
ensino e outras atividades no caso das licenciaturas (BRASIL, 2006). 

Deste modo, o aluno desenvolve, no mínimo, 60 minutos de 

atividades acadêmicas efetivas, 50 minutos de aula e 10 minutos de atividades 

orientadas compreendidas entre a pré-aula e a pós-aula. Todo o conteúdo é 

planejado pelo professor da disciplina, promovendo uma inter-relação entre os 

tempos didáticos e, consequentemente, viabilizando o desenvolvimento do aluno. 

Neste cenário, o professor está presente em todo o processo orientando, auxiliando 

e intermediando o processo de ensino-aprendizagem.  

Para a Aula Modelo foi estruturado um material didático baseado na 

sistematização conceitual e no ensino fundamentado na problematização, que 

possibilita ao aluno o desenvolvimento do pensamento crítico e a aplicação dos 

conhecimentos em situações práticas e reais. Os materiais didáticos visam 

potencializar o processo ensino-aprendizagem por meio de livro didático, webaula, 

roteiro de aulas práticas, entre outros. Para além desses materiais, o professor 

pode, se julgar necessário, agregar novos recursos e materiais que contribuirão com 

o desenvolvimento da disciplina. As disciplinas que não possuem Material Didático 

também terão os três momentos didáticos planejados e aplicados pelo professor da 

disciplina.  Em uma disciplina de fundamento, a problematização do conteúdo é 

realizada a partir de sua competência e dos resultados geradores de aprendizagem. 

Já para uma disciplina profissionalizante, a problematização do conteúdo é realizada 

a partir da competência técnica e do produto. Resumindo, a metodologia adotada 

pelo KLS 2.0 pode ser representada por meio da aula modelo e pelos materiais 

adotados, conforme Figura 6.  

 

 



51 
 

Figura 6 – Metodologia Adotada pelo KLS 2.0 

Fonte: PPC (Projeto Pedagógico de Curso) do Curso de Engenharia. 

5.1.1 Conceituação do Modelo KLS 

Dividido em cinco dimensões, conforme Figura 7.  

  
Figura 7 - O sistema de ensino da Kroton (Kroton Learning System - KLS) 

 
Fonte: Galindo (2016). 

 

1)  A primeira dimensão é a escolha. Com o volume de informações 

boas e ruins disponíveis, é preciso escolher somente os 

conteúdos essenciais que servirão de meio para o 

desenvolvimento das competências (gerais e técnicas) 
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 Pré-Aula 

 

• Sistematização de conceitos. 

• Deve ser provocativa e 
despertar o interesse do 
aluno no conteúdo. 

• Webaula, roteiro do vídeo, livro 
didático e atividades 
diagnósticas. 

Aula Mediada 

 

• Resolução de situação-
problema. 

• Plano de aula e roteiros de 
aula prática (quando a 
disciplina exigir CH prática). 

Pós-Aula 

 

• Aprofundamento por meio de 
atividades. 

• Preparação para a aula 
seguinte. 

• Atividade de aprendizagem. 
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necessárias ao perfil do egresso desejado. 

2) A segunda dimensão é a organização. Aparentemente é simples 

preparar, alinhavar, organizar um projeto acadêmico; contudo, 

tendo em vista o volume de informações disponíveis, o novo perfil 

dos estudantes das gerações Y e Z e as possibilidades de novas 

metodologias mais aderentes às tecnologias, a organização torna-

se importante, principalmente para evitar lacunas de 

aprendizagem. 

3) A terceira dimensão é a disponibilização, certamente a mais 

afetada pelas tecnologias e mídias digitais. Permuta-se a 

metodologia de um ensino expositivo e de estudantes passivos 

para metodologias de parcerias nas quais docentes e discentes 

trocam informações e estes participam ativamente da 

aprendizagem. Novas mídias escritas, mídias de som, mídias de 

imagens fixas e em movimento estão disponíveis, proporcionando 

o surgimento de sedutores objetos de aprendizagem. 

4) A quarta dimensão é a distribuição, é onde se encontra o negócio 

da Cia, que poderá ser ofertar o ensino nas modalidades face to 

face, ensino a distância (tele presencial, 100% Web, 

semipresencial) e blended learning ou ensino híbrido. 

5) A quinta e última dimensão, como não poderia ser diferente, é a 

avaliação de todos os processos: verifica-se a eficiência de cada 

dimensão, mede-se a eficácia de cada projeto acadêmico e 

avalia-se o processo de ensino e aprendizagem e sua efetividade. 

5.2 AULA MODELO 

Conforme Valente (2014), fato de o estudante ter o contato com o 

material instrucional antes da sala de aula apresenta diversos pontos positivos. 

Primeiro, o aluno pode trabalhar com esse material no seu ritmo e tentar 

desenvolver o máximo de compreensão possível. Os vídeos gravados têm sido os 

mais utilizados pelo fato de o aluno poder assisti-los quantas vezes for necessário e 

dedicar mais atenção aos conteúdos que apresentam maior dificuldade. Por outro 

lado, se o material é navegável, com uso de recursos tecnológicos, como animação, 
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simulação, laboratório virtual etc. ele pode aprofundar ainda mais seus 

conhecimentos. 

Consideramos que neste processo, “Aula Modelo” o maior desafio 

atualmente do docente é demonstrar ao aluno a aplicabilidade das aulas no seu 

cotidiano, na sua prática profissional.  Ainda nos deparamos com os alunos se 

preocupando demais em "decorar" o que vai cair na prova, e quando o professor 

demonstra que o assunto ministrado em determinada aula não será matéria de 

prova, os alunos demonstram desinteresse pela aula. 

Salientamos ainda, da dificuldade dos alunos em realizar as leituras 

recomendadas, e muitos relatam nunca ter "criado gosto" pela leitura o que é 

bastante preocupante em algumas disciplinas da Engenharia que exige bastantes 

leituras. 

Os objetivos nesse modelo de ensino são centrados em aulas que 

mesclam teoria e prática nos três tempos de aula propostos: pré-aula, aula 

presencial e pós-aula. Os materiais mais eficientes são:  

a) Pré-aula: web aula / livro didático / avaliação diagnóstica 

/atividades preparatórias. 

b) Aula presencial: Atividades mediadas / resolução de problemas / 

integração dos tempos didáticos / avaliação formativas. 

c) Pós-aula: atividades complementares / atividades 

aprofundamento. 

5.2.1 Pré-Aula 

Segundo Gasparin (2015), a Pré-Aula é composta de:  

1. Atitudes do professor ao preparar sua aula: Predisposição mental 

sobre o que vai executar com seus alunos em relação ao 

conteúdo, os processos pedagógicos que pretende utilizar, os 

recursos necessários e as formas de avaliação. 

2. Ações do professor ao preparar sua vida: Estudo e organização 

do conteúdo que vai trabalhar e preparo de todo o material. 

3. Atitudes dos alunos antes da aula: Postura mental favorável ou 

não em relação à matéria a ser aprendida. 

4. Ações dos alunos antes da aula: Realização de tarefas, leituras, 

http://www.universidadekroton.com.br/mod/url/view.php?id=2850
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elaboração de material, pesquisas. (GASPARIN, 2015). 

 

Objetivo didático é introduzir o aluno ao tema, para que ele faça um 

raciocínio cerca do conteúdo. Os materiais necessários podem ser vídeos, materiais 

didáticos com referências bibliográficas. 

Na pré-aula, também têm como objetivo um primeiro contato com o 

assunto: aulas on-line, livros, reportagens. 

Na aula, o objetivo é colocar em prática o conhecimento, tirar 

dúvidas de problemas práticos, com discussão e apresentação de resultados. 

Na pós-aula, o objetivo é a fixação do conteúdo - leitura de artigos, 

exercícios de fixação, elaboração de algum produto. 

Na pré-aula, disponibilizar o conteúdo a ser tratado na aula, 

conteúdo esse que pode envolver os textos de leitura básica, bem como sugestão 

de vídeos e áudios (Publicidade e Propaganda). Nesse momento, a participação do 

aluno é essencialmente importante, já que viabilizará a aula. 

Na aula presencial, o aluno será exposto a questionamentos, tanto 

do professor quanto dos próprios colegas, indicando os momentos práticos de 

contato com a teoria estudada na pré-aula. Isso fará com que o aluno viabilize o 

pensamento prático a partir da teoria. Casos já conhecidos ou mesmo novos casos 

propostos trarão respostas diversas do próprio aluno. 

O pós-aula será o momento de percepção das lacunas ainda a 

serem preenchidas e que deverão ser abordadas e trabalhadas novamente, bem 

como o vislumbre do conteúdo efetivamente aprendido pelo aluno. 

Pré-aula: vídeos, filmes, livros, periódicos, documentários, enfim, 

penso que a pré-aula deve guiar-se por atividades de pesquisas (em diversas 

fontes) provocadas por temas que serão tratados em sala. 

5.2.2 Aula 

O Objetivo didático é reforçar o conteúdo com atividades práticas 

que reflitam a prática profissional. 

Os objetivos da aprendizagem: possibilitar o desenvolvimento crítico, 

criativo, atualizado e participativo. 

Materiais necessários: Laboratórios, atividades interativas que 

http://www.universidadekroton.com.br/mod/sthree/view.php?id=2846
http://www.universidadekroton.com.br/mod/sthree/view.php?id=2846
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despertem a criatividade e a resolução de problemas. 

Aula: recursos audiovisuais, possibilidade de acesso a Internet, 

textos selecionados, entre outros. Na aula, discussão do conteúdo que poderá ser 

feito através de pequenos grupos, podendo ainda fazer práticas de atividades. 

5.2.3 Pós-Aula 

Na pós-aula, levar o aluno a executar situações problemas buscando 

solução de acordo com o que foi estudado ou através de experiências próprias do 

discente. 

Objetivo didático: Fixar o conteúdo e promover um raciocínio lógico e 

mais aprofundado sobre o conteúdo ministrado, na qual podemos fazer o feedback 

para avaliar o processo de aprendizagem dos alunos. 

Materiais necessários: Elaboração de questionários, resumos 

Na Pós-aula: mesmos recursos mencionados anteriormente só que 

orientados para atividades de consolidação do conhecimento adquirido nas etapas 

anteriores. 

5.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Do quadro 4 até o quadro 9 apresentam-se os resultados das 

contribuições dos docentes extraídas dos fóruns. 

 
 
 
 
 



56 
 

Quadro 4 - Modulo 1 - Fórum do KLS 

Hoje, qual seu maior desafio para integrar esses conceitos do novo cenário 
educacional em sua prática profissional? 

DESAFIOS 

Quebra de paradigmas (temos que estar dispostos a romper com o velho 
e trabalhar com o novo). Uma mudança na forma de pensar o modelo 
tradicional de ensino e educação  643 

Incluir as novas tecnologias em sala de aula, para que os alunos sintam 
prazer em aprender ao invés de apresentarem baixo nível de atividade 
cerebral nas atividades acadêmicas. 128 

Fazer com que o aluno torne-se o centro no processo de aprendizagem. 
Despertar a interação do aluno, fazendo-o participar ativamente no 
decorrer do desenvolvimento de atividades, para que assim ele possa 
desenvolver suas próprias habilidades. 82 

Dificuldade em inserir os alunos, vindos de um ensino médio 
tradicionalista, no modelo que os leva a pensar 

39 

Na mudança da atitude tanto do professor como do aluno (atitude que o 
processo ensino-aprendizagem é realizado através do transmitir e do 
receber) 

37 

Formação do professor para uso das tecnologias. 
35 

Novas metodologias de aprendizagem devem ser usadas. 
28 

Integrar os novos conceitos ao cenário educacional vigente.  
8 

TOTAL 1000 
Fonte: Dados de pesquisa do autora (2016) 
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Gráfico 1 – Desafios 

 
Fonte: O autor. 

 

O maior desafio para integrar esses nossos conceitos na sala de 

aula é a dificuldade em inserir os alunos, vindos de um ensino médio tradicionalista, 

e levá-los a um modelo que os leva a pensar.   

Esses modelos tradicionais de ensino os fazem ter indisposição, ou 

seja, preguiça para raciocinar, para pensar em possibilidades, para a reflexão, no 

qual podem pensar que o professor não quer ministra aula ou têm falta de interesse 

em ensinar, pois o professor ao invés de dar as respostas, faz com que esses aluno 

busquem as respostas e/ou tentem achar as soluções. É uma quebra de paradigma 

de torná-los alunos pensadores e não meros repetidores  

Esta quebra de paradigma se estende principalmente ao docentes, 

DESAFIOS 
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esta equipe deve ser motivada e orientada para o desenvolvimento de novas 

competências em um esforço conjunto. Os docentes devem  usar da criatividade e 

inovação para "ensinar". 

Mostrar também à comunidade escolar este novo modelo, envolver e 

demonstrar, por exemplo, sobre as mudanças e porque se fazem necessárias.  

Sabedores de que os desafios enfrentados na educação na atualidade envolvem 

aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais e tantos outros principalmente a 

quebra de paradigmas entre docentes e discentes.  

A quebra de paradigma do “professor tradicional” para um novo 

modelo de “professor estimulador” deve estar presente às dinâmicas para prender a 

atenção dos alunos e despertar um método de ensino mais prazeroso, pois tudo que 

é novo para eles, constatamos que desperta muita curiosidade e torna-se tudo mais 

ativo. 

Quadro 5 - Modulo 2 - Fórum do KLS 

O modelo acadêmico tem como pilar o desenvolvimento de competências 
necessárias para que o aluno ingresse e ascenda no mercado de trabalho. 
 Quais atividades você realiza em sala de aula para que essas competências sejam 
desenvolvidas? 

Desenvolvimento de competências  

Informações contextualizadas 
257 

Atividades Práticas 
264 

Trabalhar com estudos de caso  143 

Atividades de pesquisas  

138 

Trabalhos em grupo, que estimulam: trabalho em equipe, participação 
 e cooperação 105 

Aulas práticas 93 

TOTAL 1000 
Fonte: Dados de pesquisa da autora (2016). 
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Gráfico 2 – Desenvolvimento de Competências 

Fonte: O autor. 

O termo competência tem sido utilizado com diferentes significados 

ao longo do tempo e em diferentes contextos. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2004), por exemplo, definem competência de maneira distinta em cada um 

dos cursos descritos. Para conceber e construir um sistema acadêmico, promover 

ações de ensino e aprendizagem voltada para o desenvolvimento de competências, 

para ser coerente com o conceito de conhecimento adotado o Kroton Learning 

System, compreende competência como o resultado da junção potencializadora dos 

diferentes aspectos do conhecimento, ou seja, a união do saber, fazer, ser e 

conviver, aplicados ao contexto de realização.  

Para um primeiro passo, o desenvolvimento de competências na 

formação acadêmica, é um dos pilares essenciais para a formação de profissionais 

para o mercado de trabalho, de acordo com os interesses das organizações.  
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As atividades práticas e o trabalho com textos e conteúdos 

atualizados, podendo ser práticas de rotina, os quais se torna necessário que o 

aluno crie hábitos de estudo, para que possa desenvolver habilidades e 

competências capazes de dar suporte a sua aprendizagem de forma autônoma, 

somente assim poderá ser parte atuante na construção do conhecimento necessário 

para a sua inserção no mercado de trabalho.  

Cabe as instituições educacionais com seu corpo de professores 

contribuir, orientar e exigir dos discentes essas competências. Os instrumentos 

tecnológicos estão à disposição, a grande questão é à vontade, que envolve 

discentes, docentes. 

Quadro 6 - Modulo 3 - Fórum do KLS 
Nesse módulo 3, vimos em detalhe à metodologia da aula invertida e as novas formas de 
ensinar e aprender. 
É preciso que o aluno tenha uma postura mais ativa. Como você, professor, poderá ajudá-lo 
a desenvolver essa nova postura? 

Aula Invertida   

Papel do professor deve ser de "estimular" o aprendizado, incentivando a busca 
pelos conteúdos, fazendo a relação da teoria com a prática profissional, 
estimular o aprendizado constante dos alunos mediante a participação deles na 
pré-aula, aula presencial e pós-aula.  

 
 
 

737 

O docente deve desenvolver no aluno a capacidade de pensar de maneira 
crítica e reflexiva a pensar e agir, levando ele a buscar as respostas, aos 
questionamentos levantados sobre determinado assunto. 

 
 

107 

Buscar o conhecimento (Incentivando o aluno a buscar o conhecimento e 
guiando-o sempre para o seu crescimento profissional). 

 
57 

Oferecer recursos e estratégias para a construção do conhecimento pelo aluno 
são formas de torná-lo competente para o processo de autoaprendizagem. 

 
37 

Incentivar o aluno a ler, estudar, desenvolver o conhecimento na pré-aula para 
facilitar o entendimento das questões propostas pelo educador(professor) 
durante a aula presencial 

 
34 

Nova forma de ensinar e aprender (Ensinar e aprender hoje exige muito mais 
flexibilidade. menos conteúdos fixos e processos mais aberto de pesquisas e 
comunicação) 

 
28 

TOTAL 1000 

Fonte: Dados de pesquisa da autora (2016) 
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Gráfico 3 – Aula Invertida 

 
Fonte: O autor. 

De acordo com, Bergmann e Sams (2016), a inversão da sala de 

aula estabelece um referencial que oferece aos estudantes uma educação 

personalizada, ajustada sob medida às suas necessidades individuais.  

O docente deve desenvolver no aluno a capacidade de pensar de 

maneira crítica e reflexiva a pensar e agir, levando ele a buscar as respostas, aos 

questionamentos levantados sobre determinado assunto. Levando ele a perceber a 

importância do desenvolvimento dessas habilidades na sua vida profissional, a 

situação-problema apresentada tem que estar não só ligada a sua área profissional, 

mas também a outras áreas fazendo com que ele desenvolva a capacidade de 

trabalhar em uma equipe multidisciplinar por exemplo 

Sobre este módulo da Aula, podemos nos questionar sobre: Quem 
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são nossos alunos?  

Eles vêm de um mundo digital quase que nativo, portanto para estes 

uma nova metodologia de ensino e fundamental, uma educação que leve em conta o 

perfil dessa geração digital e informatizada a chamada gerações y, z, sobretudo as 

que prepare para encarar os desafios de um mundo dinâmico e em constante 

aprendizado. 

As habilidades podem ser desenvolvidas através de "situações-

problema" planejadas pelo professor através da Aula Modelo e/ou Aula estruturada, 

que instiguem e agucem a curiosidade, criando assim no aluno, a necessidade de 

assistir as Web aulas e ler os textos sugeridos por ele. 

O aluno faz o uso das novas tecnologia, como uma ferramenta 

normal, para ajuda-lo esse novo processo de estímulo à aprendizagem, assim 

rompendo com o modelo tradicional. Moram diz que "devemos aprender a aprender" 

e espero que possamos estar aprendendo sempre e colaborando para esse novo 

cenário que desponta. 

Neste novo cenário, o da aula invertida requer uma mudança de 

comportamento, sair do comodismo de uma aula tradicional, ou seja, pronta para um 

modelo de aprendizado de estudar antecipadamente os conteúdos. Esta nova sala 

de aula torna-se um local de estudos práticos, discussão de novos conteúdos, 

debates e pesquisas em sala, esclarecimentos de dúvidas. 

O aluno constata que suas ideias e contribuições estão sendo 

discutidas e analisadas, o qual se sentirá contribuindo e fazendo parte das análises 

dos conteúdos. 

O professor neste cenário é também um mediador e deve aproveitar 

as contribuições positivas e construir junto com os alunos uma base sólida de 

conteúdos, no qual todos foram estimulados a participar e completando esses 

conteúdos, ficam estimulados a realizar as atividades da pós-aula, para a aula 

seguinte. 
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Quadro  7 - Modulo 4 - Fórum do KLS 

Vimos nesse módulo, que o planejamento das aulas será feito com base em 3 
tempos didáticos: pré-aula, aula e pós-aula. Quais os objetivos de aprendizagem e 
que tipo de materiais você acredita que sejam eficientes para cada etapa? 

Planejamento de Aula   

Pré-aula: Objetivo: preparar o aluno para o conteúdo a ser estudado; 
motivar o aluno a descobrir por ele mesmo sobre determinando assunto, 
estimular que fale de alguma situação problema próxima da realidade.   

229 

 Atividade trabalhada, debates, vídeos na aula e produções para pós-aula, 
os vídeos nas pré-aulas e a prática nas aulas são excelentes formas de 
envolver os alunos, nas pós-aulas poderá ser realizadas atividades 
diversas (projetos, produção de textos e/ou vídeos para aferir os 
conhecimento.  188 

Aulas estruturadas passam a ser considerada de suma importância. Uma 
ferramenta bastante interessante para a construção do aprendizado em 
sala é a utilização de estudos clínicos com o objetivo de possibilitar ao 
aluno raciocínio rápido, crítico e ênfase nas suas abordagens 
profissionais. 163 

Na aula, estabelecimento de atividades práticas. Na aula, elaboração de 
atividade em pequenos grupos, propondo o desenvolvimento de 
atividades práticas. 

157 

Estudo pelas web aulas, as avaliações diagnósticas e formativas. Na Pré-
aula podem ser utilizadas as Web aulas, livro texto entre outros 
acompanhados de questões a serem respondidas durante o estudo dos 
mesmos. 144 

Planejamento da aula especificando os objetivos de aprendizagem, prever 
e estabelecer estratégias para receber feedbacks, utilização de exercícios 
de fixação, problematização e pós-aula deixar os as atividades de 
aprofundamento para que os alunos possam consultar a qualquer 
momento. 77 

Na aula presencial o estudo de casos é a base da atividade, vinculando a 
teoria estudada com a prática pré-estabelecida. 27 

Objetivo didático: Fixar o conteúdo e promover um raciocínio lógico e mais 
aprofundado sobre o conteúdo ministrado, os quais podemos fazer o 
feedback para avaliar o processo de aprendizagem dos alunos. 
Materiais necessários: Elaboração de questionários, resumos. 15 

TOTAL 1000 
Fonte: Dados de pesquisa da autora (2016) 

 
 
 
 
 



64 
 

Gráfico 4 – Planejamento 

 
Fonte: O autor. 

O planejamento envolve habilidades de análise, previsão e decisão. 

Mais o planejamento envolve habilidades de análise, previsão e decisão. Mais 

especificamente, habilidades de identificar necessidades, estabelecer prioridades, 

analisar alternativas de ação, definir objetivos, estabelecer estratégias, atividades e 

cronogramas de ação ajustados e definir programa de avaliação preciso e ajustado 

(PORTAL EDUCAÇÃO, 2013). 

De acordo com Valente (2014), algumas características de 

planejamento: 

Sobre o planejamento das atividades presenciais em sala de aula, o mais 
importante é o professor explicitar os objetivos a serem atingidos com sua 
disciplina, e propor atividades que sejam coerentes e que auxiliam os 
alunos no processo de construção do conhecimento. Essas atividades 
podem ser hands on, discussão em grupo, resolução de problemas etc. No 
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entanto, em todos esses casos é fundamental que o aluno receba feedback 
sobre os resultados das ações que realizam. A sala de aula presencial 
assume um papel importante nessa abordagem pedagógica pelo fato de o 
professor estar observando e participando das atividades que contribuem 
para o processo de significação das informações que os estudantes 
adquiriram estudando on-line. Nesse sentido, o feedback é fundamental 
para corrigir concepções equivocadas ou ainda mal elaboradas. (VALENTE, 
2014, p. 91). 

Neste módulo se aplica a uma nova forma de Modelo de aula, com a 

necessidade de planejamento eficaz, de modo a dar condições de aprendizado ao 

aluno a esta nova forma de ensinar e aprender.  Com toda esta bagagem de 

Informações que a Internet nos proporciona e com a utilização dos meios de 

comunicação, poucos ainda conseguem fazer uso de forma eficiente e eficaz 

voltados ao ensino 

Então o planejamento coordenado se faz necessário, para navegar 

na busca destes conteúdos acadêmicos. 

Ao navegar em busca destes conteúdos, os alunos podem ser 

orientados sobre links e conteúdos acreditados, quais são as atividades interativas a 

serem realizadas, ou seja, ser transparente o que se deve pesquisar e/ou como 

realizar as atividades interativas e principalmente dar significado a cada uma delas. 

O papel do professor como planejador/mediador é fundamental para que todo este 

processo tenha eficiência. 

O professor pode estimular a constante atividade da leitura e o 

pensamento crítico do discente, incentivando o aluno a dizer o que pensa, e a partir 

daí construir um novo saber.  

Então na primeira etapa na Aula Modelo, na Pré-Aula o aluno pode 

ser orientado para uma boa leitura de um texto básico da disciplina, que objetivem a 

assimilação do conteúdo. Esta oportunidade de estudar os conceitos teórico-práticos 

em casa pode ser por meio de webaula, vídeos, atividades diagnósticas, exemplos 

de links de interesses de cada módulos, livros digitais, o qual o aluno pode formular 

perguntas para serem respondidas na aula presencial.  

Na aula presencial as dúvidas podem ser respondidas, na qual a 

função do professor é de tirar as dúvidas dos conteúdos vistos na pré-aula, 

problematizando o assunto abordado com a finalidade de aumentar o interesse dos 

mesmos. 

Nesta aula presencial o professor/orientador pode completar em seu 
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planejamento situações problemas, mostrando algumas realidades profissionais que 

possa a vir existir, aumentando os interesses, com reflexões e com aplicação dos 

conceitos aprendidos em práticas do dia-a-dia do aluno.  

Enfim, na Pós-Aula os alunos completam com atividades de 

aprofundamento, com o objetivo de interiorizar o conteúdo abordado na Pré-Aula e 

Aula-Presencial. 

O planejamento neste tipo de metodologia visa estruturar o ensino 

em etapas em que o aprendizado se inicia antes do ambiente de sala de aula 

presencial e tem continuidade e conexão um tempo depois através das atividades de 

reforço da pós-aula. 

Quadro 8 - Modulo 5 - Fórum do KLS 

Quais recursos e atividades realizadas em sala de aula desenvolvem a curiosidade e o 
raciocínio crítico dos alunos? Como você avalia o uso de situações-problemas em cada aula 
para desenvolver os conteúdos e conceitos? 

Situação-problema   

Podemos estimular o raciocínio crítico através de ferramentas como filmes, 
fóruns com debates e discussões entre os acadêmicos mediados pelo 
professor antes, durante e após a aula presencial.  320 

Trazer para o ambiente escolar, momentos de debate, discussões, e 
situações reais ou fictícias. Situação Problema sempre desperta 
curiosidades, debate entre os alunos e interação com os professores.  

283 

Pode ser utilizado para desenvolver a criticidade do raciocínio e a 
curiosidade é o estímulo ao questionamento, O raciocínio crítico pode ser 
desenvolvido em sala de diversas maneiras: situações problemas a serem 
solucionadas; debates que defendam diferentes pontos de vista 

152 

Através das aulas práticas no qual observamos a interação da teoria e do 
fato ocorrido, a utilização da problematização é extremamente importante 
para aproximação dos conceitos com as atividades práticas, e para 
preparação dos alunos para realidades de conflitos.  

146 

O estudo de caso desenvolve a curiosidade e o raciocínio crítico dos 
alunos. A situação problema motiva o aluno a refletir sobre o conteúdo 
exposto, há uma maior participação na aula e desperta à vontade de atuar 
no mercado de trabalho. 

80 

O uso da teoria aplicada com temas atuais (obviamente que fazem 
referencia ao assunto estudado) é uma forma interessante de proporcionar 
ao aluno o desenvolvimento do raciocínio crítico e curiosidade 

19 

TOTAL 1000 
Fonte: Dados de pesquisa da autora (2016). 



67 
 

Gráfico 5 – Situação Problema  

 
Fonte: O autor. 

De acordo com Berbel (1996), o processo se inicia levando os 

participantes (estudante professores ou outros profissionais), a observar com 

atenção a realidade, problema relacionados à temática envolvida, no qual estão 

interessados ou lidando, seja em uma disciplina, curso, ou atividade profissional 

(BERBEL, 1996). 

A apresentação de situações problemas em sala de aula é de 

extrema importância, além de promover a atividade mental do aluno e podendo 

aproximar o que é ensinado, discutido em sala de aula na prática, tornando tudo 

bem mais interessante e deixando o aluno mais seguro nos seus futuros empregos, 

pois não vai ser no mercado de trabalho que terá visto aquilo pela primeira vez. 

A transformação na sala de aula, pode trazer discussões práticas do 

dia a dia, utilizar-se de perguntas, as situações-problemas são realizadas por meio 
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de estudos de casos reais ou documentários (artigos técnicos, manuais, etc,.), além 

de promover debates em sala e também utilizando outros recursos que façam a 

aproximação da teoria com a realidade prática e profissional.   

Achamos que a chave consiste em alunos que se comprometem com os 
objetivos da aprendizagem, em vez de apenas se esforçarem para cumprir 
as obrigações acadêmicas. Tentamos deliberadamente transformar nossas 
salas de aula em lugares onde os alunos se dediquem a atividades que 
consideram importantes, em vez de apenas se livrarem de obrigações. 
(BERGMANN; SAMS, 2016, p. 14). 

Esta aula pode trazer mais a atenção dos alunos e despertar a 

curiosidade deles, assim como o fomento de discussões produtivas e sadias, em 

que todos podem ser incentivados a opinar e ponderar as impressões uns dos 

outros.  Também a utilização de outros recursos que possibilitem uma maior 

integração entre acadêmico e conteúdo, deve facilitar muito e entendimento, por isso 

a importância de trabalhar com as mídias, na qual estas estão mais próximas do 

ambiente do acadêmico, ou mesmo, que o faça investigar mais sobre determinados 

assuntos que se interesse. 

Nesse sentido, retomamos a ideia de que o professor não é mais o detentor 
do conhecimento, mas mediadores de um processo em que o aluno se 
coloca como um sujeito ativo, protagonista, participativo e reflexivo no seu 
processo de aprendizagem estabelecendo uma inversão no papel dos 
sujeitos envolvidos com a educação mediada pelo “diálogo  estabelecido 
com seus pares, com os professores e com a cultura, na própria realidade 
cotidiana do mundo em que vive.” (ARAÚJO, 2011, p. 41). 

As situações problema é uma boa técnica, recurso metodológico, 

pois possibilita uma melhor compreensão do conteúdo e também do como fazer, 

aonde fazer. 

Ressaltamos que são importantes situações problemas que façam 

com que o aluno vivencia a prática com a teoria, situações que pode despertar 

estratégias, modelos práticos para as tomadas de decisões e a busca nas soluções. 

O desenvolvimento de situações-problemas pode ser uma boa ferramenta 

auxiliar no desenvolvimento do conhecimento. 
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Quadro 9 - Modulo 6 - Fórum do KLS 

O debate em sala de aula é enriquecido quando os alunos se preparam 
anteriormente com os materiais da pré-aula. Quais recursos podem ser utilizados 
para incentivar os alunos a fazer a pré-aula e a pós-aula? 

Integrando os tempos didáticos   

Pós-aula: incentivar os alunos a pesquisarem  com o uso de recursos 
como: vídeos e reportagens atuais, bem como indicações de material 
acadêmico de fácil acesso na internet 

397 

Pré-aula: Com a disponibilização de textos e vídeos que abordem o 
conteúdo. Web aulas, avaliação diagnóstica, vídeos, atividades práticas 
de aprofundamento discorrendo sobre o tema da aula, buscando sempre 
situações-problemas concretos. 

365 

Incentivar o aluno a realizar a pré e a pós-aula com vídeos , leituras, 
casos verídicos, matérias de jornais e revistas, vídeos sobre o tema da 
aula, filmes, 

112 

Através de indicação de vídeos, textos orientativos e exercícios de 
fixação. 

92 

Atividades práticas sobre o tema.  34 

TOTAL 1000 

Fonte: Dados de pesquisa da autora (2016). 
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Gráfico 6 – Integrando os Tempos Didáticos 

Fonte: O autor. 

Alguns recursos podem ser planejados e indicados aos alunos, tais 

como vídeos curtos com conteúdos, relacionados a disciplina,  reportagens de temas 

atuais e interessantes, artigos acadêmicos publicados em revistas especializadas,  

esses são alguns recursos que podem direcionar o aluno a refletir, desenvolver um 

senso crítico, diferenciando-o para o mercado, e atendendo alguns propósitos da 

educação (formar cidadãos com postura ética, e qualificados para um mercado de 

trabalho cada vez mais exigente. 

Mais importante que as tecnologias, que os procedimentos pedagógicos 
mais modernos, no meio de todos esses movimentos e equipamentos, o 
que vai fazer diferença qualitativa é a capacidade de adequação do 
processo educacional aos objetivos que levaram você, pessoa, usuário, 
leitor, aluno, ao encontro desse desafio de aprender. (KENSKI, 2007, p. 27). 

Assim, o professor deve estabelecer uma integração dos tempos 
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didáticos, entre os materiais e conteúdos, solicitando aos alunos que desenvolvam 

as atividades,  acessar a web aula da próxima aula, fazer leituras dos livros 

didáticos, resolver as atividades propostas e no caso a avaliação diagnóstica da 

próxima aula. Os alunos estarão motivados a fazer a pré-aula e a pós-aula quando, 

entenderem que estas atividades são de extrema importância para o seu 

aprendizado, aquisição de competências e habilidades relacionadas com a realidade 

profissional exigida pelo mercado de trabalho.  

5.4 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

O maior desafio do professor é aplicar a aula modelo do KLS 2.0 na 

dinâmica da prática efetiva de sala de aula, e realizar as adequações para que os 

alunos possam entender o roteiro de pré-aula, aula e pós-aula, visto que ministrar 

aulas com alunos que estão conectados ao assunto proposto. Para tanto, faz-se 

necessário perceber esse novo sintagma como modelo do século XXI, com quebra 

de paradigmas de aulas convencionalmente estruturadas. 

Refletir à concepção de Delors acerca dos quatro pilares da 

educação também é um desafio, visto que esses conceitos propõem os saberes, 

aprender a: conhecer, fazer, conviver juntos e a ser. 

Nós, professores, estamos na escola não só para ensinar o currículo, mas 
também para inspirar, encorajar, ouvir e transmitir uma visão a nossos 
alunos. E isso acontece no contexto de nossas interações. Sempre 
acreditamos que o bom professor constrói relacionamentos com os alunos. 
Estes precisam na vida de modelos positivos de adultos. E, assim, 
desenvolvemos essas relações antes mesmo de invertermos a sala de aula, 
mas a inversão fortalece ainda mais os laços. (BERGMANN; SAMS, 2016, 
p. 12). 

É nessa ordem que o KLS 2.0 vem dinamizando seu processo do 

aprender.  

Vivemos em um tempo que a maior parte dos indivíduos estão 

ligados ao sentimento de dependência e até mesmo de "espera" por algo. Quebrar 

paradigmas, e mexer com a zona de conforto é uma grande desafio para o sistema 

educacional. E com certeza força e disposição que podem ser aplicados nesta 

tarefa. O novo formado de ser um "moderador" com certeza é desafiador.     

Trabalhar a interdisciplinaridade é algo recomendável, aplicando 

novos conhecimentos atrelados a outros. Desenvolver a capacidade de pensar, 
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tomar decisões e formar um senso crítico para poder ser um cidadão melhor e 

funcional é uma das grandes missões da educação. 

Acreditamos que, a quebra de paradigmas que norteiam a educação 

será o maior desafio tanto para docentes quanto para discentes. As mudanças são 

necessárias, mas é preciso uma demanda de tempo para que todos consigam 

assimilá-las de forma produtiva. Do contrário, investiremos em mais um processo 

educacional sem fazer grandes reflexões sobre ele e sem saber que rumo ele 

tomará. 

O maior desafio para qualquer professor seja fazer as mudanças 

necessárias, saindo de sua zona de conforto, modificando sua estrutura engessada 

pelo tempo e pela pratica sintomática de suas atitudes dentro de sala de aula, desta 

forma a utilização de novos métodos implicaria na quebra de paradigmas e também 

na sua total desvinculação com o meio. Mudanças em primeiro momento causam 

desconforto para depois nos trazer o alivio da certeza da atitude tomada. 

Os objetivos nesse modelo de ensino são centrados em aulas que 

mesclam teoria e prática nos três tempos de aula propostos: pré-aula, aula 

presencial e pós-aula.  Neste contexto, entendemos que, de acordo com o conteúdo 

a ser ministrado podemos numa pré-aula, fazer a indicação de leitura do conteúdo 

no livro didático, estimulando assim o aluno a ter conhecimento prévio do conteúdo a 

ser ministrado em sala de aula. O objetivo da aula estruturada é que, o aluno tenha 

acesso e clareza do que realmente o professor ou a disciplina tem como objeto.  

As habilidades e competências que queremos desenvolver têm que 

ser claras. Nesse modelo, queremos que o aluno seja mais ativo e consiga na 

prática aplicar conceitos e resolver situações e ter a experiência prática daquilo que 

ele está aprendendo. Podemos propor, uma situação problema e solicitar para que 

eles resolvam, num processo contínuo de discussão com o professor e com os 

colegas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse estudo teve como objetivo, avaliar a percepção dos docentes 

sobre o uso de metodologias ativas mediadas pela plataforma KLS 2.0. Para esta 

análise, como foco desta dissertação, foi o de verificar as percepções através de um 

Fórum, interpretar os dados, analisar e gerar resultados e discussões com a 

finalidade de, contribuir com estudos acerca desta metodologia ativa, em especial o 

da sala invertida.    

Na pesquisa bibliográfica demonstra-se que mudanças são 

necessárias entre professores e alunos neste processo de ensino e aprendizagem, 

ou seja, ambos precisam encontrar um equilíbrio entre tempo, conteúdo e 

motivação. 

Na área da educação é necessário estar constantemente atualizado 

com tais mudanças, para que assim ocorra um relacionamento construtivo e uma 

maior interação entre os docentes e discentes. Entretanto, estabelecer esta 

atualização constante requer, acessos eficazes à plataforma KLS 2.0 e à internet, 

além de possuir um melhor domínio de novas tecnologias, as quais podem auxiliar 

nessa constante modernização. 

A Internet nos fornece uma riqueza de informações, com apenas 

uma pesquisa rápida temos uma infinidade de conteúdos, pois com toda a gama de 

evolução das comunicações, a mesma nos colocou à disposição formas dinâmicas e 

interativas de poder trocar e também absorver conhecimento. E todo o inicio deste 

processo está entre as instituições de ensino, que devem disponibilizar esses 

recursos e principalmente instruir seu corpo docente para explorar todo esta gama 

de benefícios. 

Novas estratégias de ensino e aprendizagem, como o KLS 2.0 

podem ser experimentadas e validadas, e, o uso de toda essa tecnologia disponível 

deve ser utilizada e explorada, mas é visto que isoladamente não é o suficiente, 

devendo existir um trabalho constante do docente e, principalmente do aluno, o qual 

deve ser motivado a aprender, o que demanda esforço dos atores envolvidos e dos 

bastidores. 

A infraestrutura de acesso às redes de computadores e/ou outra 

tecnologias das Instituições devem permitir uma melhor integração das TICs com os 

alunos, no quesito acesso aos conteúdos através das redes de computadores ou 
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nas redes WIFI, as quais as Instituições devem passar por melhorias em seus links, 

para que haja uma maior rapidez nos acessos, na realização das pesquisas e das 

mais diversas atividades desenvolvidas neste ambiente (trabalhos, leitura dos 

arquivos, etc..). 

Os professores precisam cada vez mais mudar a maneira de 

ensinar, serem motivadores, fazerem com que os alunos não percam suas aulas, 

através de aulas participativas, descobridoras de novos itens com caminhos 

inovadores, desafiadores e acreditados.  

O crescimento dinâmico da aprendizagem invertida já está presente 

com discussões de projetos em vários países, como na China, Taiwan, Austrália, 

Nova Zelândia, Espanha, Argentina, Suíça, Índia, Uzbequistão, Croácia, Itália, Brasil, 

Singapura, Islândia, Reino Unido, Japão, Nigéria e Turquia, com foco na experiência 

dos EUA. 

A aprendizagem invertida requer uma redefinição do papel do 

professor, do aluno e do melhor aproveitamento do tempo entre eles, no qual o 

tempo para esta migração deve ser intensificado. O apoio dos administradores deste 

processo aos docentes é ser fundamental.  

Vale destacar que através das análises dos resultados e discussões, 

os objetivos traçados para o presente trabalho foram alcançados e que a partir da 

apresentação e análise dos dados, a qual as percepções dos docentes 

apresentaram fatores importantes para a melhoria da aprendizagem na Metodologia 

Ativa. 

Verificando-se da necessidade constante de manter os debates em 

sala de aula, bem como o diálogo neste ambiente e incentivar os alunos através da 

Pós-aula a pesquisarem  e com os conteúdos disponibilizados para uma Pré-aula à 

realizarem  avaliação diagnóstica, buscando sempre situações-problemas concretos, 

para serem discutido em uma aula mediada. 

Porém, nesta nova proposta, precisamos estar aptos para nos 

adequar primeiramente à proposta e assim condicionar a novos recursos, que sejam 

mais interessantes, atrativos, e adequados ao novo contexto.  

Destacando que, para a implementação com sucesso deste modelo 

acadêmico de aprendizagem invertida, é primordial a existência de um bom domínio 

da pedagogia e das melhores práticas da sala de aula, precedidas de treinamentos, 

na qual a tecnologia é o cerne para garantir a eficácia desta metodologia ativa. Esta 
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mudança exige um enorme desempenho, com sistemas eficazes para que a 

aprendizagem passe a ser uma entrega de conteúdos eficientes para os alunos, 

mantendo assim altos resultados. 

O novo sistema de Ensino KLS 2.0 é uma poderosa ferramenta que 

o professor tem em mãos para tornar o aluno mais ativo e de fato protagonista do 

processo de aprendizagem. Isto porque as aulas invertidas tiram o professor do 

centro deste processo, passando então a ser realmente mediador do conhecimento, 

cabendo então aos professores embasar-se de conhecimento, para estimularem 

assim o seu aluno a buscarem aprender e a fazer.  

Para um cenário futuro apontamos que, esta Metodologia Ativa o da 

Aula Invertida, que está sendo implementada de forma gradual no sistema 

educacional, principalmente no ensino superior da Kroton, possa se tornar uma 

prática educacional eficaz e continua. 

Mesmo com todo este sistema de Ensino e suas eficazes 

ferramentas de aprendizagem, no qual este cenário nos aponta cada vez mais para 

virtualização de conteúdos, é concluído que o professor continua sendo o elo 

principal no processo de ensino-aprendizagem com o uso de metodologias ativas 

mediadas pela plataforma KLS 2.0. 
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