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Resumo: A sociedade vem clamando por mudanças educacionais alegando novos contextos 

e, consequentemente, novas demandas. Isto implica em uma formação que proporcione maior 

flexibilidade, adaptabilidade, autonomia e, essencialmente, o espírito de um cidadão mais 

crítico e solidário. BACICH e MORAN (2015) apontam que um caminho mais suave seja 

basear-se na manutenção da estrutura curricular disciplinar, porém priorizando a adoção de 

metodologias ativas de aprendizagem, com destaque especial à educação híbrida. Neste 

contexto, a Sala de Aula Invertida- SAI ou Flipped Classroom pode ser considerada um 

caminho ao representar uma educação com destaque especial às metodologias ativas e à 

integração de tecnologias. Assim, desenvolveu-se esta iniciativa no Curso de Serviço Social, 

turma de 1ºano, com 10 alunos, seguindo os princípios da SAI (BERGMANN E SAMS, 

2016), associada à aplicação web Padlet e à metodologia TBL – Team Basead Learning ou 

Aprendizagem Baseada em Equipes. Nesta iniciativa, os alunos seguiram um ciclo com as 4 

etapas indicadas por GERSTEIN (2002) disponibilizado online via Padlet. As etapas 

previstas, com seus objetivos e respectivas atividades, foram: (1) Experience:  motivar os 

alunos /  sensibilização para o envolvimento com a metodologia SAI, diagnóstico e discussão 

do tema; (2) What: apresentar conceitos/ exploração de materiais disponíveis online através 

do Padlet , realizada fora da sala de aula; (3) So what: promover compreensão e análise dos 

conceitos estudados/ comentários postados no Padlet e discussão de situações cotidianas 

relacionadas a estes conceitos, realizada em sala com a mediação do professor; (4) Now what: 

demonstrar e aplicar os conhecimentos construídos/ seminário com produções dos alunos 

relacionando os conceitos ao contexto dos futuros profissionais e atividade de avaliação com a 

Metodologia TBL – Team Basead Learning, incluindo a  autoavaliação  e avaliação dos 

colegas de grupo. Os comentários dos alunos sobre a atividade foram categorizados e 

quantificados em 3 (três) termos: aprendizagem (10), interação (5), aplicabilidade (14), que 

somaram 29 citações visto que cada aluno citou, pelo menos, mais de um termo. Das 29 

citações, 22 (76%) foram positivas e 7 (24%) negativas. Conclui-se que os alunos se sentiram 

desafiados a participar de um “novo modelo” de aula, bem como utilizar um recurso 

tecnológico que ainda não conheciam. Além disso, destacaram a forma dinâmica de aprender, 

principalmente em um assunto que consideravam “cansativo e teórico demais”, como afirmou 

a aluna M. E. F. S em seu depoimento “Consegui aprender mais coisa em menos de uma 

semana aqui do que em todo o Ensino Médio”.  

 

Palavras-chave: sala de aula invertida; padlet; aprendizagem baseada em equipes; ensino 

híbrido. 
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 Introdução 

 

Ao processo pelo qual se chega ao conhecimento, ou até mesmo ao caminho para se 

alcançar a realização de algo, atribui-se a denominação de método. Em latim, a palavra 

methodus fez derivar o vocábulo “metodologia” que se explica como o estudo dos métodos, 

ou ainda, o estudo dos caminhos para se chegar a um objetivo. Associando a palavra 

metodologia à prática de ensino, pode-se relacioná-la às escolhas feitas pelo docente para 

alcançar seus objetivos educacionais, considerando as técnicas e estratégias que o levarão à 

conclusão de suas metas. No entanto, é importante lembrar que essas escolhas partem da 

concepção de como o sujeito aprende, ou seja, das concepções de educação e aprendizagem 

que o docente traz consigo. 

Nesta vertente, as práticas pedagógicas consideradas imutáveis, conteudistas, trazem 

consigo a percepção de um professor condutor de todo o saber, condizente com um estágio da 

humanidade denominado “sólido”, no qual este conhecimento recebido apresentava uma 

lógica de durabilidade. No entanto, à medida que este estágio tornou-se “líquido”, pela fluidez 

e incerteza, tendo a imprevisibilidade como a palavra de ordem, natural que a concepção de 

educação e as demais consequentes desta, também, necessariamente, se liquidificassem 

(BAUMAN, 2009 apud (VALENTE, 2014)DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).  

As metodologias conhecidas como ativas há algum tempo vem respondendo a essas 

demandas. Colocando o aluno como centro do processo, permitem que este seja o sujeito de 

seu próprio processo de aprendizagem, construindo o conhecimento de forma colaborativa, 

como sugere Freire (2015). 

Como possibilidade de ressignificação da prática docente, as metodologias ativas 

possuem, em sua essência, referenciais não muito novos. Abreu (2011) relembra que na obra 

Emílio, de Rousseau (1712- 1778), a teoria já era superada pela experiência. 

Dewey (1978), ao idealizar a Escola Nova, valorizou a atividade e o interesse do aluno 

em detrimento dos do professor, colocando o aprendiz no centro do processo por acreditar que 

a aprendizagem ocorre por meio da ação.  

A fim de caracterizar as metodologias ativas, Diesel, Baldez & Martins (2017) 

destacam como princípios constituintes destas metodologias: aluno no centro do processo de 

aprendizagem, autonomia, problematização na realidade e reflexão, trabalho em equipe, 

inovação, professor: mediador, facilitador, ativador:  

A aplicação desses princípios promove atividades que envolvem um nível mais alto de 

complexidade nas quais, “o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, 

síntese e avaliação”, enfim, realizar “atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e, 



 

ao mesmo tempo, o levam a pensar sobre as coisas que está fazendo” (BARBOSA; MOURA, 

2014, p. 111). 

Sendo assim, acredita-se que a promoção da aprendizagem ativa em contraposição à 

aprendizagem bancária (FREIRE, 2015) esteja presente no que Bacich e Moran (2015) e 

Valente (2014) pontuam como blended learning ou ensino híbrido. Esses autores apontam o 

caminho do ensino ou educação híbrida, como uma forma de mudança na qual se misturam 

várias formas de ensinar e aprender, como sempre ocorreu no processo educativo. No entanto, 

à medida que a tecnologia potencializou a conectividade e a mobilidade, afirmam que 

aprender vem perdendo os limites de tempo e espaço, não se restringindo somente a processos 

institucionalizados e formais. Assim, na educação híbrida ganham destaque elementos como: 

trabalho colaborativo, tecnologias digitais, acompanhamento constante, ensino online e 

presencial. 

 

Marco teórico 

 

A sociedade vem clamando por mudanças educacionais alegando novos contextos e, 

consequentemente, novas demandas. Isto implica em uma formação que proporcione maior 

flexibilidade, adaptabilidade, autonomia e, essencialmente, o espírito de um cidadão mais 

crítico e solidário. Bacich e Moran (2015) apontam que um caminho mais suave seja basear-

se na manutenção da estrutura curricular disciplinar, porém priorizando a adoção de 

metodologias ativas de aprendizagem, com destaque especial à educação híbrida. 

Dentre as modalidades de ensino híbrido encontra-se a “Flipped classroom” ou Sala 

de Aula Invertida - SAI. Esta prática mescla momentos em que o aluno, por meio de recursos 

online, estuda conteúdos e instruções e momentos em que o ensino acontece em sala de aula, 

porém com uma nova postura do professor que se torna o mediador desse processo 

promovendo a interação por meio de discussões e apresentação de conceitos e desafios, 

sempre oferecendo o feedback para a reconstrução desses conceitos durante o momento de 

aprendizagem. 

Este conceito de Flipped Classroom foi mencionado pela primeira vez na 11.ª 

International Conference on College Teaching and Learning, em Jacksonville, Flórida, por J. 

Wesley Baker, professor universitário. A intenção deste docente era aproveitar melhor o 

tempo das aulas para realizar atividades que buscassem o aprofundamento dos temas em 

estudo e, para isso, disponibilizou à turma material de estudo online. Com essa estratégia, 

Baker pode realizar em sala atividades como trabalhos em grupo e exercícios, atividades nas 



 

quais poderia de fato atuar como mediador da aprendizagem e não como expositor de 

conteúdos. 

Pouco tempo depois, Lage, Platt, e Treglia (2000) publicam um artigo no Journal of 

Economic Education, no qual relataram uma experiência vivenciada na Universidade de 

Miami na disciplina de Microeconomia, muito semelhante àquela vivida por Baker, 

denominada por eles como Inverted Classroom.  

Esta iniciativa surgiu em resposta à observação de que o formato de aula tradicional 

era considerado incompatível com alguns estilos de aprendizagem dos alunos observados por 

eles. 

A partir disso, os docentes desenvolveram o seguinte modelo de trabalho: (1) antes da 

aula: proposta de leituras, vídeos, apresentações com narração, exercícios avaliativos; (2) 

durante a aula: apresentação de minipalestras em resposta às perguntas dos alunos, 

experiências sobre o assunto e resolução de problemas. 

O resultado obtido foi considerado positivo, sendo confirmado por comparação com 

grupo com aula tradicional. No entanto, alguns problemas foram observados. 

Nessa época, o tema “estilos de aprendizagem” era considerado muito controverso e, 

além disso, havia imensa dificuldade no preparo dos materiais para fora da sala, pois a 

tecnologia necessária ainda era pouco desenvolvida. 

 Apesar destas iniciativas anteriores, cabe a Aaron Sams e Jonathan Bergman, 

professores de Química, no Woodland Park High School, no Colorado, a referência como 

“fundadores” da metodologia Flipped Classroom, talvez pela maneira dedicada com que 

defenderam a disseminação desta metodologia ativa.  

Bergmann e Sams (2016) relatam como surgiu essa experiência m sua prática docente. 

 
Um dia Aaron teve uma ideia que mudaria o nosso mundo. Uma observação 
simples: 

“O momento em que realmente os alunos precisam da minha presença física é 

quando empacam e carecem de ajuda individual. Não necessitam de mim 

pessoalmente ao lado deles, tagarelando um monte de coisas e informações; eles 

podem receber o conteúdo sozinhos.” 

Foi quando ele fez a si mesmo uma pergunta: “E se gravássemos todas as aulas, e se 

os alunos assistissem ao vídeo como “dever de casa” e usássemos, então, todo o 

tempo em sala de aula para ajudá-los com os conceitos que não compreenderam?” 

(BERGMANN, J.; SAMS. A, 2016, p.4)  

  

Considerando-se que, se o aluno aprende melhor quando participa de uma metodologia 

mais ativa de ensino, na qual ele é assistido pelo professor quando está produzindo e 

praticando, ao invés de apenas ouvir, a SAI apresenta-se como uma alternativa bastante 

adequada por apresentar as seguintes características (BERGMANN; SAMS, 2016) : (1) aluno 



 

no centro do processo; (2) reconhecimento das individualidades; (3) aprendizagem de 

diferentes formas; (4) auxílio de tecnologias. 

Segundo GERSTEIN (2012), considerando as características citadas, existem passos a 

seguir no planejamento da SAI. Para isso, é preciso considerar: (1) objetivos pretendidos; (2) 

conteúdos selecionados; (3) recursos adequados; (4) forma de avaliação. 

Esta autora apresenta o modelo SAI como um ciclo operacional no qual docente e 

discente realizam suas atividades em parceria. Neste ciclo, cabe ao docente planejar as 

atividades de maneira bem clara e bem definida ao ponto de fomentar a autonomia discente, 

principalmente nas primeiras etapas, bem como se destaca que o acompanhamento e feedback 

devam ser ações constantes durante todo o ciclo. A tabela 1 descreve os aspectos relacionados 

à Flipped Classrrom aplicada ao Ensino Superior, de acordo com GERSTEIN (2012). 

 
Quadro 1: Descrição Ciclo Operacional da Sala de Aula Invertida 

 
Etapa Abordagem Agente Recursos Local 

1ª etapa 

Experience 

Engajamento 

Motivação 

Sugerido pelo 

Professor 

Jogos, simulações, experimentos, projetos 

comunitários, atividades artísticas 
Sala de aula 

2ª etapa 

What 
Exploração conceitual 

Sugerido pelo 

Professor 

Leituras, vídeos, áudios, websites, chats 

online 

Extraclasse / 

online 

3ª etapa 

So what 

Compreensão e análise 

de conceitos 

Produção do 

aluno 
Blog, podcasts, vídeos, testes 

Extraclasse / 

online  

Sala de aula 

4ª etapa 

Now what 

Demonstração 

Aplicação 

Produção do 

aluno 
Apresentação de projetos 

Extraclasse / 

online  

Sala de aula 

Fonte: Adaptação da autora 

 

Analisando a mudança de paradigma proposta pela adoção desta metodologia ativa, 

observa-se como seus efeitos: (1) impacto na comunidade acadêmica; (2) exigência de 

resiliência e agilidade nas ações; (3) promoção de uma transição nos papéis; (4) 

aprimoramento de docentes e discentes. 

Ao lado da SAI temos, como uma das diversas metodologias ativas, o Team- Based 

Learning – TBL ou Aprendizagem Baseada em Equipes – ABE que consiste em uma 

variedade de práticas de aprendizagem nas quais os alunos aprendem a partir da interação e 

troca com seus pares, e, para isso, apresenta passos ou etapas bem definidas e planejadas. 

Essa metodologia oportuniza praticar o uso de conceitos para resolver problemas, 

oferecendo o conhecimento tanto conceitual quanto processual. Para isso, os alunos são 

organizados em grupos, que, a partir de leituras prévias, deverão responder a testes sobre 



 

ideias-chave. À medida que discutem e respondem a esses testes, recebem o feedback 

necessário para rever suas respostas (ROCHA; LEMOS, 2014). 

Encontramos em Michaelsen e Sweet (2008) os quatro elementos essenciais de um 

TBL: (1) desenho de tarefas: proposta de tarefas que promovam o desenvolvimento e a 

aprendizagem do grupo; (2) responsabilização: todos os estudantes envolvidos devem ser 

responsáveis pela qualidade de suas próprias tarefas e as do grupo; (3) grupos: os grupos 

devem organizados de maneira a serem compostos por alunos de diferentes perfis; (4) 

feedback: o retorno dado aos alunos deve ser constante e imediato. 

A aplicação do TBL permite oferecê-lo em uma disciplina ou em uma aula, mas 

precisa seguir algumas etapas: (1) preparo: o aluno recebe com antecedência o material de 

apoio referente ao tema da aula para se preparar; (2) garantia de preparo: ao final da resolução 

das questões é realizada a correção para que os alunos possam apresentar seus argumentos e 

justificar as suas respostas, proporcionando a fixação dos conteúdos e conceitos; (3) 

aplicação: realização de atividades em aula nas quais serão aplicados os conceitos estudados, 

promovendo nova oportunidade de discussão e reflexão sobre o assunto estudado; (4) 

avaliação: momento de autoavaliação  avaliação dos colegas de equipe. 

Para organizar e disponibilizar tanto os materiais, quanto o roteiro de tarefas a serem 

realizadas, optou-se pelo recurso online Padlet. O Padlet é um aplicativo de internet que 

permite expressar pensamentos e informações sobre um tema. Apresenta-se como um mural 

no qual são postados conteúdos de variados formatos (texto, vídeo, imagem etc.) que podem 

ser dispostos de diversas maneiras neste espaço. Considera-se a possibilidade de utilização 

como recurso educacional em projetos colaborativos, socializando materiais e promovendo 

discussões. 

  

Metodologia 

 

Esta iniciativa foi desenvolvida no Curso de Serviço Social, turma de 1ºano, com 10 

alunos, na disciplina de Produção Textual. Para a sua execução foram seguidos os princípios 

da SAI (BERGMANN E SAMS, 2016), associada à aplicação web Padlet e à metodologia 

TBL – Team Basead Learning ou Aprendizagem Baseada em Equipes.  

Durante o desenvolvimento do trabalho, os alunos seguiram o ciclo com as quatro 

etapas indicadas por Gerstein (2002) disponibilizado online via Padlet. Para cada etapa foram 

planejados objetivos, respectivas atividades e materiais que embasaram os estudos sobre o 

tema “Língua e Linguagem”. O título escolhido para esta proposta partiu de uma estrofe da 

música “Língua”, de Caetano Veloso – “Minha Pátria, Minha Língua”. 



 

 

Quadro 2. Etapas da Sala de Aula Invertida “Minha Pátria, minha língua”  

 
Etapa Objetivo Atividade 

(1) 

Experience 

Motivar os alunos Sensibilização para o envolvimento com a metodologia SAI, 

diagnóstico e discussão do tema; 

(2) 

What 

Apresentar conceitos Exploração de materiais disponíveis online através do Padlet , 

realizada fora da sala de aula e registro das conclusões sobre as 

leituras em forma de post no Padlet 

(3) 

So what 

Promover compreensão e 

análise dos conceitos 

estudados 

Comentários sobre as postagens no Padlet e discussão de situações 

cotidianas relacionadas a estes conceitos, realizada em sala com a 

mediação do professor. 

(4) 

Now what 

Demonstrar e aplicar os 

conhecimentos 

construídos 

Seminário com produções dos alunos relacionando os conceitos ao 

contexto dos futuros profissionais e atividade de avaliação com a 

Metodologia TBL – Team Basead Learning, incluindo a  

autoavaliação  e avaliação dos colegas de grupo. 

 

 
Figura 1. Padlet “Minha Pátria, minha língua” 

 

Fonte: https://padlet.com/mncnorris/minhapatriaminhalingua 

 

 

https://padlet.com/mncnorris/minhapatriaminhalingua


 

Para o início das atividades, na etapa 1 os alunos foram provocados a decifrar um texto 

no qual foi utilizada uma linguagem informal- “internetês”. Esta atividade serviu de 

provocação para a caracterização de língua e linguagem, relacionando-as ao público e 

situações comunicacionais.   

Para a realização da etapa 2, os alunos deveriam estudar os materiais disponíveis e 

registrar suas observações sobre o assunto no formato de post. Estes registros receberam 

comentários dos colegas de turma proporcionando, desta forma, interação a partir das 

conclusões individuais sobre o estudo dos materiais. Estas postagens foram observadas e 

complementadas pelo professor, oportunizando o direcionamento das discussões e sínteses 

sobre o tema em estudo.  

Na etapa 3, foram discutidas e aprofundadas as conclusões sobre o estudo do tema, a 

partir de novas provocações mediadas pelo professor em sala de aula. 

Na etapa 4, os alunos participaram de uma atividade em formato de TBL, na qual 

puderam demonstrar seu conhecimento sobre o assunto respondendo a questões propostas, a 

princípio individualmente e, posteriormente em grupo. Além disso, realizaram uma 

autoavaliação e avaliação dos demais componentes das equipes. Completando a etapa 4, as 

equipes foram desafiadas a produzirem um material ( que poderia apresentar-se em diferentes 

formatos) que destacasse a importância e a funcionalidade da Língua Portuguesa em seu 

contexto de atuação profissional. Este material foi socializado em um seminário, concluindo 

desta forma a proposta de SAI. 

 

Resultados 

 

Os alunos foram avaliados considerando diferentes aspectos: (1) participação em sala; 

(2) postagens e comentários no Padlet (não somente a quantidade de participações, mas, 

principalmente, a qualidade das intervenções); (3) o resultado da participação no TBL; (4) 

autoavaliação e (5) apresentação de produto final sobre o assunto. O resultado foi excelente, 

tendo todos os alunos apresentado rendimento maior de 80%. 

Os comentários dos alunos sobre a atividade foram categorizados e quantificados em 3 

(três) termos: aprendizagem (10) – 31%, interação (5) – 17.2%, aplicabilidade (14) – 48.2%, 

que somaram 29 citações visto que cada aluno citou, pelo menos, mais de um termo. Das 29 

citações, 22 (75.9%) foram positivas e 7 (24.1.0%) negativas. Conclui-se que os alunos se 

sentiram desafiados a participar de um “novo modelo” de aula, bem como utilizar um recurso 

tecnológico que ainda não conheciam. Além disso, destacaram a forma dinâmica de aprender, 

principalmente em um assunto que consideravam “cansativo e teórico demais”, como afirmou 



 

a aluna M. E. F. S em seu depoimento “Consegui aprender mais coisa em menos de uma 

semana aqui do que em todo o Ensino Médio”. 

 

Gráfico 1. Citações por Categoria de Termo 

 

 

Gráfico 2. Citações por Avaliação da Atividade 

 

 

Considerações Finais 

 

A proposta aqui apresentada demonstrou a possibilidade de aplicação de metodologias 

ativas em uma turma de Ensino Superior, em especial na área de Serviço Social, sem a 

necessidade de uma ruptura muito abrupta na estrutura disciplinar existente. 

Ao longo de seu desenvolvimento houve a execução da metodologia Flipped 

Classroom ou Sala de Aula Invertida a partir do ciclo proposto por Gerstein (2012) para este 

nível de ensino. As etapas descritas pela autora serviram de base para o planejamento da  

sequência de atividades que partiu do levantamento de conhecimentos prévios em um 

momento inicial, que também buscava a motivação para os estudos, até a socialização de 

produtos, que demonstrassem o nível de aprendizagem alcançado, de maneira 

contextualizada.  



 

Nesta atividade foram ratificadas as seguintes vantagens do uso desta metodologia, 

também apontadas por Almeida (2017): (1) o aluno ter liberdade no uso dos materiais a todo 

momento, inclusive parando e revendo vídeos; (2) a facilidade de acesso ao conteúdo; (3) o 

acompanhamento mais próximo do professor; (3) o atendimento mais imediato às 

necessidades dos alunos, pois as dificuldades surgiram nas tarefas realizadas em sala e não 

mais fora deste contexto; (4) o estímulo à cooperação e à colaboração entre os alunos; (5) o 

estreitamento e melhoria da relação professor-aluno por meio de maior interação. 

A integração desta metodologia com o Team Based Learning ou Aprendizagem 

Baseada em Equipes acrescentou em sistematização e avaliação dos assuntos tratados, além, 

claro, na promoção da interação como princípio das metodologias ativas e elemento 

indispensável para a aprendizagem. 

A escolha da aplicação web Padlet, que causou certa dificuldade inicial em seu uso, 

contribuiu pelo seu formato de não linearidade, mas principalmente pela versatilidade no 

aspecto visual e na diversidade de materiais disponíveis. Soma-se a estas características a 

oportunidade de interação como em outros espaços de redes sociais, muito utilizados pelos 

alunos em seu cotidiano. 

Considera-se, portanto, que esse “tripé” - Flipped Classroom, Team Based Learning e 

Padlet, promoveu a aprendizagem esperada, com um índice de rendimento considerável em 

um tema que, tradicionalmente, aproveitando a fala da aluna M. E. F. S, seria “cansativo e 

teórico demais”.  
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