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RESUMO  
 
Nas atuais tendências investigativas sobre a docência, o uso de tecnologias em sala de 
aula vem emergindo como
contextos e processos envolvidos na prática docente e no aprendizado do aluno. A ideia 
que deu origem a este projeto, teve como motivação a importância de integrar as 
Tecnologias da Informação e Comunicaç
administração e seu grande potencial da colaboração no processo de ensino
aprendizagem. No modelo de sala de aula invertida, a ideia é que o objetivo de cada 
espaço seja invertido. Se, tradicionalmente, os alunos absor
de aula e a fixação da matéria aprendida é feita em casa, com o aluno realizando tarefas 
e estudos por conta própria, na sala de aula invertida a lógica é contrária. Nessa 
proposta, o aluno irá aprender a matéria nova em casa, por
sala de aula contando com professores e tutores somente como apoio, para realizar a 
fixação do conteúdo. Objetiva
implantação da metodologia sala de aula invertida 
Administração de uma instituição pública do sul deMinas
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente a sociedade cada vez mais depende da tecnologia para se 
desenvolver, mobilizandoaspessoasemseucotidiano. Haja vista que a escolafaz parte da 
sociedade, ela se torna o localque a tecnologia deveria ser 
diferenciadaemseusaspectosreflexivos. No entanto, é a instituição social onde há a 
maiorconcentração de resistênciaao uso da
ser devido à falta de conhecimento de algunsprofissionaisouemmuitoscasos, medo. Os 
modelos de educaçãovigentesaindaestãofocados no ensino, emcomo o professor deve 
desenvolversuasaulas e seusconteúdos e nãonaaprendi
escola precisa refletirsobreseusobjetivos para que possa 
ofertarumaeducaçãocomrespaldo da tecnologia, para garantir a aprendizagem 
significativa do aluno (SILVA,2013).
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Nas atuais tendências investigativas sobre a docência, o uso de tecnologias em sala de 
aula vem emergindo como uma temática relevante, que tem como referência os 
contextos e processos envolvidos na prática docente e no aprendizado do aluno. A ideia 
que deu origem a este projeto, teve como motivação a importância de integrar as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) às disciplinas do curso de 
administração e seu grande potencial da colaboração no processo de ensino
aprendizagem. No modelo de sala de aula invertida, a ideia é que o objetivo de cada 
espaço seja invertido. Se, tradicionalmente, os alunos absorvem todo conteúdo em sala 
de aula e a fixação da matéria aprendida é feita em casa, com o aluno realizando tarefas 
e estudos por conta própria, na sala de aula invertida a lógica é contrária. Nessa 
proposta, o aluno irá aprender a matéria nova em casa, por conta própria, e estará em 
sala de aula contando com professores e tutores somente como apoio, para realizar a 
fixação do conteúdo. Objetiva-se com este projeto apresentar uma proposta para 
implantação da metodologia sala de aula invertida – flippedclassroom –
Administração de uma instituição pública do sul deMinas.  
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mobilizandoaspessoasemseucotidiano. Haja vista que a escolafaz parte da 

sociedade, ela se torna o localque a tecnologia deveria ser 
diferenciadaemseusaspectosreflexivos. No entanto, é a instituição social onde há a 
maiorconcentração de resistênciaao uso da inovaçãotecnológicaem sala de aula. Pode 
ser devido à falta de conhecimento de algunsprofissionaisouemmuitoscasos, medo. Os 
modelos de educaçãovigentesaindaestãofocados no ensino, emcomo o professor deve 
desenvolversuasaulas e seusconteúdos e nãonaaprendizagem do aluno. Sendoassim, a 
escola precisa refletirsobreseusobjetivos para que possa 
ofertarumaeducaçãocomrespaldo da tecnologia, para garantir a aprendizagem 
significativa do aluno (SILVA,2013). 
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Diante deste cenário, pretende
aula, considerando-se que a tecnologia usadaem sala de aula é de 
sumaimportânciadiante desse panorama em constante evolução. A ideiaquedeuorigem a 
este projeto, tevecomomotivação a importância de integrar asTecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) àsdisciplinas do curso de administraçãoe o grande 
potencial da colaboração no processo de ensino
aula invertida, a ideiaéque o objetivo de cada espaçosejainvertido. Se, tradicionalmente, 
osalunosabsorvemtodoconteúdoem sala de aula e a fixação da matériaaprendidaéfeitaem 
casa, com o alunorealizandotarefas e estudos por conta própria, na sala de aula invertida 
a lógicaéaocontrário. Nessa proposta, o alunoiráaprender a matéria nova em casa, por 
conta própria, e estaráem sala de aula contando comprofessores e 
tutoressomentecomoapoio, para compartilhar de dúvidas e questionamentos e a fixação 
do conteúdo. 

De certa forma, esse tipo de educação une a proposta do EAD (educação a distância) 
e oensinotradicionalem sala de aula. Afinal, na sala de aula invertida, o alunoiráutilizar 
a tecnologia e métodos online para absorver o conteúdo e, depois, presencialmente, 
contarácom a presençafísica de um professor para auxiliaremeventuaisdúvidas e 
outrasquestões. É por isso que, emalgunscasos, também se aplica o termo ensinohíbrido. 
Silva (2013) nos mostra que a utilizaçãodasTICséumapráticanormal e 
indispensávelemnossa sala de aula. 
Assimpodemosafirmarqueosrecursostecnológicosjáfazem parte da 
vidacotidianadosnossosalunosqu
divertir-se e especialmente a de estudar. Alémdisso, asinstituições de 
ensinotambémestãofazendo uso dessesrecursostecnológicos para melhoria de suasações, 
sejameles no âmbitoadministrativoou de ensino, 
proporcionandomaioragilidadenaobtenção e gerenciamento da informação. Objetiva
com este projetoapresentaruma proposta para implantação da metodologia sala de aula 
invertida – flippedclassroom

umainstituiçãopública do Sul de minas.
 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS.
 

Esse projetointrodutóriofoielaboradocomo proposta de inversão da sala de aula 
para a disciplina de marketing do curso de bachareladoemAdministração do 
Ifsuldeminas, uma metodologia ativa de aprendizadomuitout
ativoaprendiz, diferente da sala de aula tradicional onde o ser ativoé o docente, tal 
metodologia apontaque o alunoaprende mais do que a sala de aula tradicional. Os 
autoresBergmann e Sams (2018) ressaltamquenãoháumafórmulaespecíf
sala de aula que leve a resultadosgarantidos, mas temhavercomcertasmentalidades: a de 
deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para a aprendizagem. Por este motivo 
esta proposta estásendoapresentada para a disciplina de marketing
disciplina/cursoquetenham interesse em inverter a sala deaula.

Este projetoéchamado de introdutórioporqueéuma proposta para a disciplina de 
marketing do curso de Administração. Na disciplina 
jásãoutilizadasalgumastecnologiasem sala de aula
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Este projetoéchamado de introdutórioporqueéuma proposta para a disciplina de 
marketing do curso de Administração. Na disciplina 
jásãoutilizadasalgumastecnologiasem sala de aula como: 



apresentaçõesempowerpoint

entendimento do tema abordado, e, notebooks e 
para execução de tarefas da matéria dada em sala. Bergmann e Sams (2016) dizemque o 
queétradicionalmenteéfeitoem sala de aula, agora éexecutadoem casa, e 
oquetradicionalmenteéfeitoem casa, agora érealizadoem sala deaula.

O primeiro passo éconsideradodever de casa para osdocentes: a produção de 
vídeose oplanejamentodasaulas, essa tecnologia foi
“fácil” para a introdução da inversão da sala de aula na disciplina, visto 
queostemasrelacionados a marketing são de sua maioriavisuais e precisam do 
entendimentodosdiscentesatravés de imagens. Essa fase queinclui o 
planejamentodasaulaséfeitaantes do começo do semestre quando o docente recebe a lista 
de disciplinas a seremlecionadasjuntamentecom a ementa da mesma. Para o 
planejamento o professor segue o plano de ensinoobservando a ementa e a bibliografia 
utilizada para esquematizar o semestre e partir para o plano de ação. Aoplanejarasaulas, 
o professor deve estarciente de qual tema iráabordar, qual o seuobjetivo, o tempo 
estimado para a aula e osprocedimentos para a realização da mesma. Quanto ao tempo 
estimado para a aula, Bergmann e Sams (2016) sugeremum tempo médio de 10 
minutos, de modo quesejasuficiente para tratar por completo o temaescolhido para 
aquelaaula. 

Para a gravaçãodasaulasébomque se utilizeasapresentaçõesempowerpoint 
(slides) queforampreparados para a disci
tambémosslidesjáproduzidos anteriormente, pois a 
medidaqueosvídeosforemproduzidose o processo for 
amadurecendoosmateriaisserãoalterados e se adequandoasgravações e a captura de tela. 
A medidaque o tempo for passando e o professor se sen
software e asgravações mais recursospoderão ser acrescentadosaosslides, comoclipes de 
vídeos, slidesem branco para anotaçõesao vivo, etc...
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desempenho e retornoaoalunosãoparâmetros de qualidade para abordagens do processo 

aprendizagem, a tecnologia éuminstrumento de apoioouaté o próprioobjeto 

se conhecerosestilos de 
aprendizagem, visto 

queéextremamente importante para que o professor compreendaasdiferenças de 
aprendizagemexistentesentreosalunos e também se preocupecom a adoção de 
novasmetodologias mais apropriadas a cada turma. Visto isso, a sala de aula invertida 
mostra quetodososalunossãocompensados pela aprendizagem pois cada umacessa o 

e da 
melhorformaecompreensãopossívelficandoasdúvidasparatercomoprofessor,gerandopraz



alunoemiratéaescola.  

É na sala de aula queefetivamenteocorre a capacitação do aluno e a sua 
preparação para atuarnasociedade e no mercado de trabalho. Cabe ao profes
enquantorepresentante, no período de aula, da figura institucionaldesdobrar
atingirresultadosrelevantes. Isso exigepreparação e criatividade para buscar sempre a 
melhoria nos métodos deaula.

Um professor que acompanha as tendências tecnológicas
tecnológica que está ao nível da maioria daqueles a quem ensina. Em resumo, 
retomando os objetivos esboçados neste estudo, apresentou
Classroomenquanto técnica de diferenciação pedagógica, visa apurar se o método 
Flipped-Classroomse adequa e se revela benéfico a alunos da graduação em 
Administração. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
O modelo da sala de aula invertida se propõe a inovar e mudarcompletamente a 
formacomo lidamos com a educaçãotradicionalmente. Na educação clássica, o 
fica centralizado noprofessor, que tem um papel principal no ensino dos conteúdos 
aosalunos, mas na sala de aula invertida acontece exatamente ocontrário. Como o 
próprionome sugere, esse modelo de ensinoprocura inverter o modelo educacional 
clássico, levando maisautonomia e protagonismo para os estudantes. Uma das 
vantagensdeadotar o modelo sala de aula invertida é a otimização do tempo. Àsvezes, o 
professorgasta maior parte da aula expondo um conteúdocompletamente novo para os 
alunos. Isso pode gerar muitas dúvidas,perguntas e interrupções na aula. Então, 
normalmente, uma aula de50 minutos pode não render tanto assim.Quando os alunos já 
têm contato prévio com a matéria antesda aula, há muito mais chance de surgirem 
menos dúvidas e a aularender muito 
naquelemomento, é preciso realmente aprender e reter o aprendizadodaquele conteúdo. 
O modelo de sala de aula invertida se mostra maisfavorável para a retenção de 
conhecimento dos alunos. Talvez umadas vantagens m
fato de que, nasala de aula invertida, é ele o protagonista do próprio 
aprendizado!Infelizmente, até hoje, o modelo educacional tradicional écentrado no 
professor e os alunos ainda possuem um papel passivo.Na sala de aula
toma um papel muito mais ativo eassume o protagonismo do seu próprio aprendizado. 
Estudando osconteúdos em casa, o estudante tem total controle do seu própriotempo e 
ritmo, além de poder estudar da maneira que mais se adequaao seu tipo d
afinal, nem todo mundoaprende damesma forma.
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