
 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN MARCEL CAPUZZI 

 

 

 

 

 

 

Ensino híbrido e ambientes virtuais de aprendizagem: uma 
proposta para o ensino de ciências por meio das TDIC 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena  

2020 



JEAN MARCEL CAPUZZI 

 

 

 

 

 

 

Ensino híbrido e ambientes virtuais de aprendizagem: uma 
proposta para o ensino de ciências por meio das TDIC 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Mestre em 

Ciências do Programa de Mestrado 

Profissional em Projetos Educacionais 

de Ciências 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos 

Alberto Moreira dos Santos 

 

 

 

Versão Original 

 

 

Lorena  

2020 



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO
CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Automatizado
da Escola de Engenharia de Lorena, 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Capuzzi, Jean Marcel
   Ensino híbrido e ambientes virtuais de
aprendizado: uma proposta para o ensino de ciências
por meio das TDIC / Jean Marcel Capuzzi; orientador
Carlos Alberto Moreira dos Santos - Versão Original.
- Lorena, 2020.
 93 p.

   Dissertação (Mestrado em Ciências - Programa de
Mestrado Profissional em Projetos Educacionais de
Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena da
Universidade de São Paulo. 2020

   1. Ensino híbrido. 2. Sala de aula invertida. 3.
Ambiente virtual de aprendizado. 4. Cuboz. 5. Tdic.
I. Título. II. dos Santos, Carlos Alberto Moreira,
orient.



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Deus, à minha esposa, aos meus filhos 
e aos meus pais pela paciência e apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Carlos Alberto Moreira 
dos Santos pela maneira efetiva e entusiástica com a qual me 
orientou. Aos professores da EEL-USP, do PPGPE, por sua 
dedicação nas disciplinas do Mestrado Profissional em 
Projetos Educacionais de Ciências. À direção e a 
coordenação da EE Gabriel Prestes da cidade de Lorena e 
aos meus alunos da 2ª série E de 2017 e 3ª séries D e E de 
2018.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

CAPUZZI, J.M. Ensino híbrido e ambientes virtuais de aprendizagem: uma 
proposta para o ensino de ciências por meio das TDIC. 2020. 93 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 
Paulo, Lorena, 2019 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta metodológica que utiliza 
a Tecnologia Digital de Informação e Comunicação com foco na Educação Híbrida 
e a verificação de sua efetividade e aplicabilidade. A base teórica é feita por meio 
da Teoria do Ensino e Aprendizagem de Felder-Silverman, do Sociointeracionisto 
de Vygotsky e da Aprendizagem Significativa de Ausubel. São apresentados os 
modelos de Ensino Híbrido, uma análise do estado da arte para o uso de Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA) e o uso de redes sociais no Ensino Médio e no 
Ensino Superior. A metodologia utilizada adota uma versão modificada da sala de 
aula invertida do modelo de Ensino Híbrido, utilizando a plataforma Cuboz, que é 
um AVA com recursos de redes sociais. O estudo foi realizado com uma turma do 
2º. e uma do 3º. ano do Ensino Médio. Os assuntos abordados foram a Ondulatória 
para o 2 º. ano e a Eletricidade e Eletromagnetismo para o 3º. ano, nas disciplinas 
de Física das correspondentes series. Foi possível identificar e dirimir os fatores 
limitantes do processo e as dificuldades dos alunos em interagirem na sala de 
informática e na plataforma Cuboz. Baseado no desempenho em diversas 
avaliações, o trabalho permite concluir que a junção das estratégias de Ensino 
Tradicional as de Educação a Distância é benéfica a aprendizagem dos alunos. 
Isso foi comprovado pela percepção positiva dos alunos que mostrou que mais de 
90% deles acharam a metodologia interessante e recomendam seu uso em outras 
oportunidades. Além disso, 70% deles se disseram motivados e empenhados com 
as atividades propostas.  

 

Palavras-chave: Ensino de Híbrido. Sala de aula invertida. Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem. Cuboz. TDIC. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

CAPUZZI, J.M. Blended learning and virtual learning environments: a proposal 
for science teaching through ICDT. 2020.  93 p. Dissertation (Master of Science) 
– Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019 

This work aims to report a methodological proposal that uses Digital Information and 
Communication Technology with a focus on Hybrid Education and the verification 
of its effectiveness and applicability. The theoretical basis is based on Felder-
Silverman's Theory of Teaching and Learning, Vygotsky's Sociointeractionist, and 
Ausubel's Meaningful Learning. The models of Hybrid Teaching, an analysis of the 
state of the art for the use of Virtual Learning Environments (VLE) and the use of 
social networks in High School and Higher Education are presented. The 
methodology used adopts a modified version of the inverted classroom of the Hybrid 
Teaching model, using the Cuboz platform, which is an AVA with social networking 
resources. The study was carried out with a class from the 2nd. and another from 
the 3rd. high school grade. The subjects covered were the Wave for the 2nd. grade 
and Electricity and Electromagnetism for the 3rd. grade, in the Physics subjects of 
the corresponding series. It was possible to identify and resolve the limiting factors 
of the process and the students' difficulties in interacting in the computer lab and on 
the Cuboz platform. Based on the performance of several evaluations, this work 
allows us to conclude that the combination of Traditional Teaching and Distance 
Learning strategies is beneficial to students learning. This was proven by the 
positive perception of the students, which showed that more than 90% of them found 
the methodology interesting and recommend its use in other opportunities. In 
addition, 70% said they were motivated and committed to the proposed activities. 
 

 

Keywords: Blended learning. Inverted Classroom. Virtual Learning Environments. 
Cuboz. DICT. 
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  1 INTRODUÇÃO 

 

O grande avanço na Tecnologia Digital de Comunicação E Informação 

(TDCI), onde a transmissão e compartilhamento de dados se dá com velocidade 

cada vez maior, faz surgir um horizonte onde o acesso à informação se torna mais 

fácil para um número maior de pessoas. No ambiente educacional, esta realidade 

gera uma miríade de possibilidades para novas propostas pedagógicas que se 

utilizam das novas tecnologias voltadas ou não para o ensino. 

Com acesso à internet se disseminando nas regiões antes isoladas do 

mundo a educação a distância e semipresencial se torna uma ferramenta essencial 

de inclusão social e construção de uma sociedade mais igualitária. 

No Brasil a implantação de cursos a distância é muito recente se comparado 

a países desenvolvidos. O reconhecimento e popularização dessa modalidade de 

ensino se deram no Brasil na primeira década do século XXI, embora já constasse 

na Constituição Federal de 1988 (BRASIL 1988). Para Moran (2002), a Educação 

a Distância pode ser entendida como um processo de ensino e aprendizagem, 

auxiliado por tecnologias, onde as partes envolvidas, professor e aluno, estão 

distanciados espacial e/ou temporalmente. O conceito de Moran (2002) apresenta-

se superficial no que se refere à EaD, pois para que essa ocorra efetivamente, 

existe a necessidade de uma sintonia ainda maior entre as TDIC e educadores 

preparados, que estimulem e motivem a utilização dessas tecnologias, 

incentivando a participação do aluno no desenvolvimento e realização das 

atividades de forma eficaz. 

Parece ser um consenso que as TDCI e a Metodologias Ativas desenvolvam 

inúmeras competências e habilidades, inclusive as socioemocionais, indo ao 

encontro do discurso que as colocam como ferramentas que vão além da 

aprendizagem puramente técnico-científica (MORAN, 2015; VALENTE, 2018). 

Inúmeras metodologias vêm sendo aplicadas no intuito de reverter o 

distanciamento dos educandos em relação aos objetos de conhecimento 

apresentados nas escolas. Entre elas, o Ensino Híbrido ou Blended Learning (B-

learning) (BERSIN, 2004; STAKER; HORN, 2012) vêm se destacando junto à 

comunidade acadêmica. O fato de o educador conseguir unir elementos do ensino 



24 

 

tradicional com os da Educação à Distância faz do B-learning uma das mais 

atrativas (BACICH; TANZI NETO; TREVIZANI, 2015). 

O modelo rotacional, na forma de sala de aula invertida, é um dos mais 

usados dentro do Ensino Híbrido, pois ele permite trazer os conteúdos técnicos que 

serão abordados antes da aula presencial ocorrer, proporcionando ao educando 

certa autonomia os processos de ensino e aprendizagem que ocorrerão dentro de 

sala de aula (STAKER; HORN 2012; VALENTE, 2014; DEPONTI; BULEGON, 

2018). 

  Publicações de propostas envolvendo o Ensino Híbrido na Educação 

Básica ainda são incipientes no Brasil, como apontado por recentes mapeamentos 

da literatura relacionada a este tema (SCHIEHL; GASPARINI 2017; DINIZ et al. 

2018). Além disso, observa-se que a grande maioria das propostas publicados 

estão relacionados ao ensino superior, deixando a pesquisa sobre o uso desta 

metodologia no ensino fundamental e médio (HOFFMANN, 2016) praticamente 

privada de discussão. 

 

1.1 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

Segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira 

(IDEB) 

publicados em artigo de O GLOBO (O GLOBO, 2018), no ano de 2018 nenhum 

estado brasileiro atingiu a meta prevista para o corrente ano no Ensino Médio. 

  Este fato tem sido recorrente já há um bom tempo. Na Figura 1, podemos 

ver que, de 2007 até 2017, a distância entre a meta determinada pelo Ministério da 

Educação e a meta atingida pelos estudantes brasileiros só tem aumentado sendo 

que, entre 2007 e 2009, os estudantes brasileiros estavam acima da meta, 

igualando-a em 2011. A partir daí, notamos um crescente distanciamento entre o 

real e o desejado.  
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Figura 1 – Evolução do IDEB no Ensino Médio de 2007 a 2017 comparando com a meta para cada 
ano. 

 
Fonte: Adaptado de IDEB (IDEB, 2018) 

  

 Estes dados, entre outros fatores, levam em conta avaliações externas como 

o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) que, em sua estrutura e 

concepção, avalia os educandos de acordo com um leque de competências e 

habilidades dentro de suas Matrizes de Referências (INEP, 2018). 

 Outras avaliações externas como o Sistema de Avaliação do Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), também possui matrizes de referência 

próprias que contemplam habilidades e competências (FDE 2009). Isto posto, 

observa-se que as propostas educacionais, planos de ensino e projetos 

desenvolvidos nas escolas estaduais paulistas, devem estar firmemente baseados 

no aprimoramento das competências e habilidades próprias de cada ramo do 

conhecimento, como também de cada disciplina.  

 De um modo geral, as competências são modalidades estruturais da 

inteligência que contemplam estabelecer relações com e entre objetos, situações, 

fenômenos e pessoas.  Já as habilidades decorrem das competências adquiridas 
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e referem-se ao plano imediato no “saber fazer”. Moretto (2010) define que as 

competências são constituídas pelas habilidades necessárias para realização de 

uma tarefa, relação, ou construção cognitiva. A Figura 2, a seguir, nos mostra a 

ideia da competência sendo formada por habilidades. 

 

Figura 2 – Competência e Habilidades – Mostra que uma competência é formada por uma certa 
quantidade de habilidades. 

 
Fonte: Autor 

 

 A Figura 3 mostra as habilidades que são essenciais na competência de 

absorção de informação e uma que não está a ela associada, a habilidade de 

expressar-se em língua estrangeira.  

 

Figura 3 – Competências e Habilidades – Exemplo concreto abordando a competência na 
absorção de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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 Com isso quer se mostrar que pode haver habilidades não associadas a uma 

competência específica ou ainda habilidades que se associam a diversas 

competências diferentes. Daí a necessidade do entendimento de como as 

habilidades e competências se inter-relacionam e quais as habilidades necessárias 

para que uma competência seja total ou parcialmente desenvolvida. No caso 

apresentado, expressar-se em língua estrangeira é uma forma de transmissão de 

informação e não de absorção. 

 Não se pretende neste trabalho aprofundar-se nas diferentes competências 

e habilidades contempladas nas diversas matrizes de referência, mas sim atentar 

à necessidade de sua incorporação a qualquer proposta envolvendo projetos 

educacionais, como mostrado mais adiante na descrição da metodologia. 

As lacunas no desenvolvimento das mais diversas habilidades têm feito com 

que o ensino público no Brasil, com raras exceções, tenha um desempenho sofrível 

na área de Ciências Naturais e Matemática (MACHADO; ALAVARSE, 2014). Um 

dos fatores desse desempenho decorre da falta de propostas inovadoras em 

contrapartida ao ensino tradicional de lousa e giz (KENSKI, 2015). Também a falta 

de recursos materiais, despreparo dos educadores, ou da realidade 

socioeconômica da comunidade onde a unidade escolar está inserida contribuem 

para este quadro. 

Por isso, observa-se a relevância de uma proposta de Ensino Híbrido 

adaptada à realidade escolar específica das escolas públicas, principalmente no 

que diz respeito ao ensino de Física, em que podemos citar a ausência de espaços 

físicos apropriados, tais como laboratórios (LABURÚ; BARROS; KANBACH, 2007) 

e o despreparo e falta de iniciativa em buscar alternativas de experimentos de baixo 

custo (DUARTE, 2012). No que tange ao ensino híbrido no ensino de Física no 

Brasil, poucas são as propostas reportadas, sendo que a maioria se encontra na 

forma de dissertações de mestrado (CAVERSAN, 2016; MOLINA, 2016; MOURA, 

2018). Já sobre Ensino Híbrido no formato de sala de aula invertida, na disciplina 

de Física, se encontrou o trabalho de Deponti e Bulegon (DEPONTI; BULEGON, 

2018). 

Inúmeras vantagens da utilização com sucesso do Ensino Híbrido foram 

relatadas no Ensino Superior (MORAN, 2015; BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 

2015; SCHIEHL; GASPARINI, 2017; VALENTE, 2018). Isso leva a crer que estas 
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mesmas vantagens se reproduzam e alcancem resultados positivos também no 

ensino médio. 

Isto posto, este trabalho se propõe a apresentar avanços obtidos na 

pesquisa realizada com duas turmas do Ensino Médio, ambas na disciplina de 

Física, desenvolvendo os objetos do conhecimento de ondulatória e de eletricidade 

e magnetismo por meio do Ensino Híbrido. O primeiro foi desenvolvido com a 2ª 

série do Ensino Médio e o segundo com a 3ª série do Ensino Médio na EE Gabriel 

Prestes, no município de Lorena, no estado de São Paulo, oferecidas nos anos de 

2017 e 2018. 

Foi utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) CUBOZ (CUBOZ, 

2019), que é uma rede social destinada à Educação Colaborativa e que foi objeto 

de trabalhos anteriores (CICARELLI; DOS SANTOS, 2018; DOS SANTOS et al., 

2019) publicados recentemente.  

 

2 ESTILOS DE APRENDIZAGEM, SÓCIO-INTERACIONISMO E 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

2.1 ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 

Não se pode deixar de considerar que diversos fatores influenciam o 

processo de aprendizagem, entre eles o físico, o ambiental, o cognitivo, o afetivo e 

o cultural, entre outros. Levando-se em conta estes fatores, Felder (1988) descreve 

dez estilos de aprendizagem que se apresentam no processo de obtenção de 

informação e construção do conhecimento. O Quadro I a seguir os exemplifica, 

comparando-os como parte e contraparte, ou seja, estilos que se opõem. 

 

Quadro I – Estilos de Aprendizagem de Felder - Descrição de cada um dos estilos, que se 
organizam em oposição um ao outro. 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM DE FELDER 

AÇÃO 

ATIVO REFLEXIVO 

Aprende mais eficientemente discutindo e/ou 

explicando conceitos. 

Aprende mais eficientemente refletido sobre 

as informações recebidas. 

(Continua) 
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(Conclusão) 

PERCEPÇÃO 

SENSORIAL INTUITIVO 

Aprende mais eficientemente tocando objetos, 

com fatos concretos e teorias prontas. 

Aprendem mais eficientemente descobrindo 

relações e fazendo abstrações. 

RECEPÇÃO 

VISUAL VERBAL 

Aprendem mais pela visão: diagramas, 

gráficos, filmes. 

Aprendem mais pela audição: palestras, 

músicas. 

ORGANIZAÇÃO 

SEQUENCIAIS  GLOBAIS 

Aprendem através de caminhos lógicos e 

lineares; sequências encadeadas. 

Aprendem por “insights”, deduzindo a partir de 

uma visão aleatória do todo. 

ESCALA 

INDUTIVOS DEDUTIVOS 

Aprendem a partir de informações que vão do 

específico para o geral. 

Aprendem a partir de princípios gerais e só 

depois especificam sua aplicação. 

Fonte: Adaptado pelo autor (Felder, 1988) 

 

Os estilos apresentados devem ser contemplados de maneira mais ampla 

possível nas atividades teóricas e práticas, pois elas devem ser adequadas à 

realidade do público alvo, respeitando as diferenças entre os alunos e considerando 

que o processo de aprendizagem não ocorre da mesma maneira com todos os 

alunos. 

O educador tem então o difícil papel de apresentar, em sua transposição do 

curso presencial para o virtual, uma solução didático-pedagógica que contemple 

estes diversos aspectos, para que as atividades sejam, de maneira geral, 

adequadas a um público-alvo heterogêneo. Ainda mais que o aluno nunca se 

encaixa somente em uma dimensão, mas geralmente é um misto de duas ou mais 

delas, nas mais diversas proporções. Um questionário diagnóstico já na primeira 

aula pode ser uma ferramenta de ajuda essencial para o discernimento das 

atividades a serem produzidas.  

Isto posto, as atividades propostas devem contar com um amplo espectro 

dentro dos estilos de aprendizagem. Para os Ativos existem trabalhos em grupo, 

solicitação de sínteses, entre outras. Para os Reflexivos, existem os 

questionamentos dos fóruns, palavras cruzadas que trabalham as palavras chaves 
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do texto e outros. Para os Racionais há os textos bem elaborados e referências de 

leitura adicional. Para os Intuitivos, dentro dos textos, existem muitas ligações com 

fatos do dia-a-dia, levando-os a fazerem conexões entre vários conceitos. Para os 

Visuais temos os vídeos e apresentações em PowerPoint, entre outras. Os mesmos 

vídeos se aplicam aos Verbais sendo que estes ainda podem ser instigados pelos 

resumos e sínteses que também são relacionadas com os ativos.  

Ainda quanto aos estilos de aprendizagem, temos por fim os estilos mais 

difíceis de se contextualizar, pois não dependem só de como a atividade em si é 

apresentada, mas também de como o conteúdo é apresentado: estes são os estilos 

Sequencial e Global. A divisão da proposta em aula sequenciais favorece o estilo 

Sequencial, mas dá ao Global uma necessidade de apresentar um “algo a mais” 

que dê a ele uma visão geral, seja um mapa conceitual ou outro tipo de 

esquematização geral. 

 

2.2  SÓCIO INTERACIONISMO 

 

Nos dias de hoje, dificilmente uma instituição, seja educacional ou de âmbito 

social, se pauta em uma única teoria pedagógica no processo de ensino-

aprendizagem, mesmo que ela se rotule como Montessoriana (YANUGA et al., 

2017), Piagetiana (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019), Neo-construtivista 

(SILVA, 2018) ou outra qualquer. Percebe-se, no dia-a-dia destas instituições, uma 

fusão das qualidades (e, em alguns casos, os defeitos) de duas ou mais teorias 

visando uma maior eficácia do processo. Isto ocorre até inconscientemente dentro 

do processo educacional a tal ponto que, quando instigados a definir qual é a teoria 

pedagógica que aplicam, muitos bons professores iniciam um real processo de 

depuração dos conceitos até se reconhecerem como um educador que se utiliza 

de várias teorias pedagógicas. Pode haver, sim, traços mais acentuados de uma 

ou de outra, mas, hoje me dia, seria pelo menos uma falta de perspectiva do todo 

não se utilizar do máximo de ferramentas disponíveis no processo de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Koll (2010), a Teoria Sociointeracionista de Vygotsky, tem por base 

o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio histórico e o 

papel de linguagem e da aprendizagem neste desenvolvimento. Enquanto no 

referencial construtivista o conhecimento é entendido como ação do sujeito sobre 
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a realidade (sendo o sujeito considerado ativo), no referencial histórico-cultural se 

enfatiza a construção do conhecimento como uma interação mediada por várias 

relações. Na troca com outros sujeitos e consigo próprio vão se internalizando os 

conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a constituição de 

conhecimentos e da própria consciência. Como menciona Ferrari, “Todo 

aprendizado é necessariamente mediado e isso torna o papel do ensino e do 

professor mais ativo e determinante do que o previsto por Piaget e outros 

pensadores da educação” (FERRARI, 2008, p.01). 

Mediação, inter-relações entre sujeitos (professor-aluno, tutor-aluno, aluno-

aluno e outras) e construção do conhecimento através destas interações é o que 

pauta uma proposta Sociointeracionista e motiva as atividades para ela concebidas. 

Tanto no ensino presencial como na EaD virtual a influência do meio em que o 

educando vive remete a ações que influenciam o processo de ensino-

aprendizagem como um todo.  

Na proposta de Vygotsky, o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(veja Figura 4) é essencial para o desenvolvimento do indivíduo e para a aquisição 

do conhecimento.  

 

Figura 4 – Zona de Desenvolvimento Proximal sendo apresentada como zona intermediária entre 
o nível de conhecimento real e o nível de conhecimento potencial. 

 
Fonte: Adaptado de BOTELHO,2016 
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Este necessita sair do seu Nível de Desenvolvimento Real, que é o 

conhecimento que já está consolidado e que ele pode utilizar ou pôr em prática sem 

ajuda de nenhum intermediário, objetivando chegar àquilo que se chama de Nível 

de Desenvolvimento Potencial, que é o conhecimento não consolidado, com a 

intenção de transformá-lo em conhecimento real.  A zona intermediária entre esses 

dois níveis é chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal, nela o mediador atua 

realizando os estímulos necessários para se chegar ao conhecimento potencial. 

Fica claro que, para que esse processo se realize de forma eficaz, o educador deve 

planejar suas atividades visando as características individuais de cada aluno, o seu 

ritmo de desenvolvimento e os conceitos iniciais que possui. 

Não se ignora a opção construtivista da ação do sujeito na realidade, mesmo 

que esta seja virtual. É aí que o construtivismo pode dar sua contribuição como 

teoria de apoio. Mas a opção pela teoria Sociointeracionista se dá pelo fato de o 

construtivismo subestimar a ação da linguagem no processo (KOLL, 2010). Isto 

posto, devido aos mais variados tipos de manifestação da linguagem que existem 

hoje nos ambientes virtuais, torna-se difícil construir uma base pedagógica a partir 

somente de uma delas. 

 

2.3  APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Hoje em dia encontram-se disponíveis muitos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. Estes ambientes, que são disponibilizados na internet, oferecem 

ferramentas e recursos que estão facilitando cada vez mais a aprendizagem a 

distância. 

Podemos referenciar o “Cone do Aprendizado” (Figura 5), criado por Dale1 (1969) 

apud Franco; Braga (2007) que nos orienta o quanto de conteúdo é aprendido de 

acordo com o nível de envolvimento (passivo ou ativo) do aluno no processo de 

aprendizado e o valor da leitura, da audição, da visão e do processo criativo em 

cada um dos envolvimentos. 

 

 

 
1 DALE, E. Audiovisual methods in teaching. 3 ed. New York. Holt, Rinehart and Winston. 1969 
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Figura 5 – Cone de Aprendizagem de Dale que descreve o nível de conhecimento que pode ser 
absorvida em cada um dos tipos de transmissão. 

 

 

Fonte: Adaptada de Franco; Braga (2007)  

 

Nesta Figura estão representados dois processos de envolvimento do aluno, 

o passivo e o ativo. No primeiro, ele recebe as informações por meio de diversas 

fontes diferentes e sua participação se restringe, na maioria das vezes, como 

receptor de conteúdo podendo, como nos casos das palestras e demonstrações, 

fazer uma ou outra intervenção. No segundo, o aluno é impelido a participar 

ativamente do processo, sendo parte de um grupo ou transmitindo conhecimento, 

como no caso de realizar uma palestra ou seminário. O grau de aprendizagem vai 

aumentando do topo da pirâmide para a sua base, sendo que o grau de 

aprendizagem seria maior no envolvimento ativo e menor no passivo. Nesta Figura, 

diferentemente de outras fontes, preferiu-se não dar percentuais de aprendizagem 

em cada nível, pois esta medida é por vezes subjetiva e varia muito de autor para 

autor (SILVA; MUZARDO, 2018). 

Isso, por sua vez, vem ao encontro da Aprendizagem Significativa, proposta 

inicialmente por Ausubel, Novak e Hanesian (1983), que tem como parte central do 

processo de ensino-aprendizagem, a construção de significados, sejam eles 

atribuídos a um conteúdo, uma explicação ou ainda a um procedimento que lhe é 

ensinado.  
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Quando este aprendizado não se dá significativamente ele passa a ser 

simplesmente um processo de memorização, sem vínculo algum com o indivíduo, 

tornando-se mentalmente irrelevante a ponto de ser esquecido com muita rapidez. 

O simbolismo é muito importante na aprendizagem significativa, pois os símbolos 

podem ser associados a processos mentais e estruturas cognitivas já existentes 

nos indivíduos. "A essência do processo de aprendizagem significativa é que as 

ideias expressas simbolicamente são relacionadas às informações previamente 

adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva (não 

literal)" (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1983). 

 Nada pode ser mais significativo para o aluno quanto o fato dele fazer parte 

do próprio processo de aprendizado, participando com as informações que já tem 

dentro do seu depositório de conceitos iniciais. Como demonstra o cone de 

aprendizagem, simulações de experiências reais, dramatizações, participações de 

discussão e a construção de “coisas reais” conecta a aprendizagem significativa 

com a parte mais relevante do cone, que é sua base. Tem-se então, que um dos 

processos mais eficazes para aprendizagem significativa é fazer do aluno o 

protagonista do processo, instigando-o, cada vez mais, a transformar os 

significados em algo novo e diferenciado no processo chamado de ressignificação.  

Outra parte importante nesse processo são a dedicação e a motivação, 

como mostrado na Figura 6.  

 

Figura 6 - Aprendizagem Significativa – Fatores que influenciam no processo de aprendizagem 
Significativa. 

 

Fonte: Autor 

Tanto a dedicação quanto a motivação devem existir tanto no professor 

quanto no aluno. O primeiro deve se dedicar constantemente em evoluir como 
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profissional, pesquisando o que de novo ocorre no mundo e como motivador, 

sugerindo propostas estimulantes aos seus alunos. O segundo deve se dedicar a 

seguir as orientações do professor buscando a sua evolução como pessoa e 

cidadão durante sua procura de conhecimento e se motivar a trabalhar não apenas 

com as informações que já estão dadas em sala de aula ou nos ambientes virtuais, 

como também em outras fontes. 

Ainda na Figura 6, deve-se destacar a personalização do conhecimento 

como uma parte importante do processo. Por meio dele, o educando consegue 

gerar ideias próprias que vão além do conhecimento que foi trabalhado em sala de 

aula (CORDEIRO,2018), aumentando a motivação e, por conseguinte, a 

assimilação dos objetos do conhecimento, criando um círculo virtuoso que se auto 

alimenta, abrindo novas possibilidades para a aprendizagem. 

 

 

3  ENSINO HÍBRIDO E SALA DE AULA INVERTIDA. 

 

O Ensino Híbrido (Figura 7), como proposto por Clayton Christensen 

(STAKER; HORN, 2012), está emergindo como uma opção sustentada em relação 

à sala de aula tradicional, porque combina as vantagens da educação online com 

todos os benefícios da sala de aula tradicional. Sua proposta é organizada em 

quatro principais modelos:  Rotacional, Flex, A Lá Carte e Virtual Aprimorado. 
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Figura 7 – Modelos de Ensino Híbrido e suas subdivisões. 

 

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  

 

Alguns modelos de ensino híbrido são considerados disruptivos em relação 

ao ensino tradicional, pois sua implantação não depende somente da vontade do 

professor, coordenação ou direção, mas sim de todos um conjunto de profissionais 

integrados, além de necessitar de uma participação ativa do educando. Entre eles, 

temos: a Rotação Individual, o modelo Flex, o modelo A Lá Carte e o Virtual 

Aprimorado. Os demais são chamados de sustentáveis, porque a sua 

implementação depende apenas da vontade do professor, pois este, a partir do 

momento que está de posse dos recursos digitais, pode planejar suas aulas 

levando em conta os modelos apresentados. São eles: a Rotação por Estações, o 

Laboratório Rotacional e a Sala de Aula Invertida. A seguir, são apresentados e 

analisados cada um dos modelos propostos. 

 

3.1  MODELO ROTACIONAL 

 

Modelo Rotacional é aquele no qual, dentro de um curso ou disciplina, os 

alunos revezam entre modalidades de ensino em um roteiro fixo ou a critério do 

professor, sendo que pelo menos uma modalidade é a do ensino online. Outras 
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modalidades podem incluir atividades como as lições em grupos pequenos ou 

turmas completas, trabalhos em grupo, tutoria individual e trabalhos escritos. Ele 

possuiu quatro submodelos que são: a Rotação por Estação, o Laboratório 

Rotacional, a Sala de Aula Invertida e a Rotação Individual. 

 

3.1.1 ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES 

 

 No modelo de Rotação por Estações, mostrado na Figura 8os alunos fazem 

um rodízio de acordo com um roteiro pré-definido ou por decisão do professor por 

várias estações sendo que, pelo menos numa delas, apresentar-se-á uma atividade 

online. As demais podem ser pequenas atividades escritas em papel, pequenos 

projetos ou outra atividade relevante elaborada pelo professor. 

 

Figura 8 – Modelo de Rotação por Estações onde se observa o ciclo entre a instrução do 
professor, a instrução online e as atividades colaborativas. 

l  

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  

 

Nesse modelo um professor assistente também pode ser incluído para fazer 

as intermediações entre os alunos nas estações e na instrução online. Em uma das 

estações, o professor estará presente para dar orientações ou ainda uma pequena 

aula expositiva sobre matéria a ser estudada. 

Esse modelo não possui um intervalo de tempo pré-definido para realização 

das atividades, que podem ser feitas durante o intervalo de tempo de uma aula ou 

ainda durante todo o horário em que o aluno estiver dentro da escola.  Em nossa 
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opinião, com a implantação do projeto de escola em tempo integral, este tipo de 

modelo pode ser adotado com uma efetividade bastante alta. 

 

3.1.2 LABORATÓRIO ROTACIONAL 

 

No Laboratório Rotacional, apresentado na Figura 9, os estudantes iniciam 

em sala de aula e depois vão para o laboratório de informática. Lá eles vão tirar as 

suas dúvidas, procurar aprimorar os seus conhecimentos e responder aos 

questionamentos do professor na aula expositiva. Durante a permanência no 

laboratório de informática os alunos farão as atividades de maneira individual. 

Nesse modelo duas ou mais séries do mesmo ano podem ser envolvidas, de acordo 

com o planejamento dos professores dessas turmas. Na Figura 9, observa-se duas 

turmas de letras e uma de ciências do mesmo ano. Partes delas tendo instruções 

offline e parte realizando atividades online, podendo ser interdisciplinares entre as 

duas disciplinas ou atividades específicas de cada uma das disciplinas. 

 

Figura 9 – Laboratório Rotacional, onde se observa as diferentes salas de instrução com 
professores de diferentes disciplinas e a possibilidade de projeto interdisciplinar no laboratório 
virtual. 

 

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  
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3.1.3 SALA DE AULA INVERTIDA 

 

Na Figura 10 é apresentada a Sala de Aula Invertida, que é o modelo mais 

simples de ser implementado.  Nela os estudantes estudam em casa um conteúdo 

online sugerido pelo professor e aplicam ou praticam em sala de aula aquilo que foi 

estudado, podendo tirar dúvidas com o professor ou com os colegas.  

 

Figura 10 – Sala de Aula Invertida, que mostra a instrução online na casa do aluno e posterior aula 
expositiva e/ou momento de dúvidas e atividades variadas. 

 

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  

 

A sala de aula invertida pode ser ainda aprofundada de modo que, após uma 

primeira aula expositiva, os alunos em suas casas vão procurar respostas às 

principais colocações e questionamentos sugeridos pelo professor através de 

vídeos, simulações, leituras, entre outros. No retorno à sala de aula, os alunos 

deverão fazer uma conclusão de maneira individual ou em grupo sobre o tema 

abordado.  

 

 

3.1.4 ROTAÇÃO INDIVIDUAL 

 

No modelo de Rotação Individual os alunos rotacionam individualmente em 

cada uma das estações através e uma agenda personalizada e fixa entre as 

modalidades de aprendizagem, sendo pelo menos uma delas uma atividade online. 
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No modelo apresentado na Figura 11 vemos quatro estações, sendo elas a de 

intervenção, a de seminário, a de aprendizagem offline, a de grupo de projetos e o 

laboratório de ensino virtual.  

 

Figura 11 – Modelo de Rotação Individual, mostrando o laboratório virtual centralizado e as 
estações de rotação individual: instrução, intervenção, seminários, projetos e tutoria. 

 

 

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  

 

O aluno passará pelas estações pré-fixadas por uma agenda definida pelo 

professor. Cada uma das estações é conduzida por um professor diferente e os 

assistentes se localizam no laboratório de aprendizagem online. Este modelo é dito 

disruptivo porque necessita da ação coordenada de vários profissionais entre 

professores e assistentes sendo que a presença de um tutor para as atividades 

online pode ser requisitada.  A diferença entre este modelo e os outros modelos de 

rotação é que nem todos os alunos passam por todas as estações. Por isso há uma 

agenda individualizada para cada um dos alunos.  

Esse modelo exige do professor e do grupo de trabalho um conhecimento 

bem específico das qualidades de cada um dos seus alunos para que as agendas 
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individuais sejam efetivas para cada estilo de aprendizagem. Também se exige 

objetivos claros daquilo que se quer ensinar e métodos eficazes de verificação do 

aprendizado do aluno. 

 

3.2   MODELO FLEX 

 

No modelo Flex, mostrado na Figura 12, há um programa no qual todo o 

conteúdo e as instruções para tarefas e trabalhos são entregues de maneira quase 

completa pela internet.  

 

Figura 12 – Modelo Flex de Ensino Híbrido, mostrando o espaço colaborativo, salas de discussão 
com diferentes layouts, salas colaborativas, laboratório de ciências e área social. 

  

 

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  

 

O aluno tem autonomia para escolher o horário para estar presente em cada 

uma das modalidades de aprendizagem. Os professores se localizam na sala de 

discussão, nos laboratórios de ciências, línguas e outros e os tutores se deslocam 

entre as salas colaborativas e as salas de ensino virtual. O aluno pode inclusive se 

apresentar em uma das estações, depois ir para a área social para algum tipo de 
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entretenimento ou alimentação e voltar para casa ou para outra estação. Ele é o 

protagonista de seu aprendizado realizando-o no ritmo que mais lhe for confortável. 

As salas de discussão do modelo Flex podem ter professores especialistas 

de cada disciplina, pedagogos e psicólogos. O aluno pode ter apenas uma atenção 

parcial, por ter poucas dúvidas ou, se necessário, uma aula particular de algum 

tema. 

 As salas colaborativas são essenciais para que os alunos troquem 

conhecimento e se auto ajudem em um processo contínuo de construção do 

conhecimento. Aqui os alunos se reúnem em grupos de discussão ou em duplas, 

em horários por eles mesmo estipulados, onde podem discutir uma ou mais objetos 

dos conhecimentos de uma ou mais disciplinas. 

A existência de uma área social não é apenas recreativa, a interação entre 

os estudantes de níveis diferentes de aprendizado pode suscitar uma relação de 

aprendizado onde o aluno de nível mais elevado pode se dispor a ajudar um aluno 

de nível inferior. 

Um fator de utilização opcional é do laboratório de ciências, pois este é 

exigido apenas para disciplinas das áreas de ciências, o que não dispensa a sua 

utilização em toda proposta multi e interdisciplinar.  

A proposta mais radical do modelo Flex é que ele não tem restrição de série 

ou ano.  Ou seja, alunos de séries diferentes podem estar na mesma estação ao 

mesmo tempo. Daí a clara necessidade de se estabelecer em cada estação 

objetivos específicos, mas abrangentes a qualquer nível de educação 

 

3.3   MODELO A LÁ CARTE 

 

No modelo de ensino híbrido A Lá Carte, como mostra a Figura 13, o aluno 

escolhe um ou mais cursos para realizá-lo totalmente online.  
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Figura 13 – Modelo A Lá Carte de Ensino Híbrido, apresentando a sala de aula presencial, salão 
virtual para troca de informações, instrução online em casa e tutoria online. 

 

 

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  

 

De toda a gama de cursos oferecidos pela escola, o aluno poderá escolher 

realiza-los online ou presencialmente. 

 Se a escolha for online, o estudo poderá ser feito em sua casa ou em local 

apropriado dentro do complexo escolar (uma sala de informática, por exemplo).  Em 

cada um dos casos sempre haverá um ou mais professores online.  

 Estes cursos podem ser completos, englobando todo um período de uma 

disciplina, ou cursos complementares ao ensino tradicional presencial. Tudo ao 

gosto do aluno, ou seja, A Lá Carte. 

 

 

3.4  MODELO VIRTUAL APRIMORADO 

 

 Este modelo, que pode ser visualizado esquematicamente na Figura 14, se 

diferencia da sala de aula invertida porque os alunos raramente frequentam as 

salas de aula presenciais.  
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Figura 14 – Modelo de Ensino Hibrido Virtual Aprimorado, apresentando a instrução online dos 
conteúdos e apoio presencial do professor na escola em sala de aula ou laboratório virtual. 

 

Fonte: Adaptada de STAKER e HORN (2014)  

 

 Mais ainda, eles contemplam um programa escolar completo e não cursos 

separados como no modelo A Lá Carte. Este modelo é o mais dependente de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) complexos e eficazes, levando a 

experiência do ensino online ao ápice da conectividade e experiência virtual. 

Projetos elaborados para este sistema têm de dar ao aluno a completa autonomia 

ao seu processo de aprendizagem.  

 Contudo, ele ainda não exclui a possibilidade de um professor estar 

disponível em sala presencial para dúvidas e outros questionamentos, se a 

instituição que planejou o curso assim o desejar. 

No que tange ao ensino híbrido e suas diferentes vertentes, finalmente vale 

a pena mencionar que Bacich e Moran (2015) afirmam que:  

 
“Diversos estudos têm demonstrado que os estudantes 

constroem sua visão sobre o mundo ativando conhecimentos 
prévios integrando as novas informações com as estruturas 
cognitivas já existentes para que possam então pensar criticamente 

sobre os conteúdos ensinados.” (BACIC E MORAN, p. 02 ,2015)  
  

 Esta afirmação mostra a importância da necessidade de análise da relação 

prévia do aluno com ambientes virtuais antes de iniciar-se qualquer proposta neste 

sentido, pois a relação com a informação virtual, o crédito dado a ela (correto ou 
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não) pode influenciar no sucesso de uma pesquisa ou mesmo em um comentário 

crítico que induza ao erro. 

Castro et al. (2015) deixa claro que, para a implementação do ensino híbrido, é 

preciso quebrar muitas barreiras do ensino tradicional. Conclui que é preciso 

cautela para que não seja tido apenas como um “modismo” esvaziado de uma base 

teórica para sustentá-lo. A implementação deste tipo de proposta deve ser 

incentivada para que os docentes façam experiências de sala de aula invertida e 

relatem estas ações. 

A sociedade passa por um momento em que ensinar e aprender requer a saída 

da zona de conforto, pois os atos de aprender e ensinar possuem diversos modos 

de interação (individual, grupos, redes e outros). A liberdade temporal e espacial 

advinda desta variação leva a educação a um cenário de possibilidades infinitas, 

mudando comportamentos culturais, estéticos e sociais que influenciam na 

sociedade como um todo (CRUZ; ARXER; BIZELLI, 2016). 

 

4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD) E AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM (AVA) 

 

Remontando-se ao início de Educação à Distância, descobre-se que este se 

deu no final do século XIX, por meio dos cursos por correspondência. Já no século 

XX, mais especificamente nas décadas de 60 e 70, surgiram as primeiras 

universidades a distância, por meio de rádio, TV e videocassete, tornando esta 

modalidade de ensino mais abrangente e quebrando várias barreiras que a 

cercavam. 

Desde então, com o advento das comunicações via satélite, a 

universalização da televisão e da informática e, por fim, com o surgimento da 

internet, a Educação a Distância viu sua penetração e difusão aumentar 

drasticamente. Com os recursos de programas sofisticados voltados para o EaD 

virtual, viu-se um aumento na interatividade e facilidade de relacionamento entre os 

diversos personagens deste processo como alunos, professores, tutores, 

coordenadores, entre outros (SILVA; DEL PINO, 2019).  

Hoje em dia a interatividade, que é necessária para a construção do saber, 

é alavancada a níveis nunca antes imaginados devido aos suportes multimídias 

disponibilizados pelas ferramentas digitais informacionais. O grande obstáculo a 
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ser vencido constantemente pelo EaD é de produzir e de disponibilizar conteúdos 

que estejam adequados às propostas de ensino e aprendizagem ativas das 

diferentes fases da educação. 

No Brasil, a EaD teve o seu início devido à necessidade do aparecimento de 

uma ferramenta para democratizar o conhecimento, tornando-se possível a 

capacitação, a formação e a qualificação da sociedade para o mercado de trabalho. 

A educação a distância faz com que o conhecimento seja mediado por meio de 

ambientes virtuais e, com isso, o corpo docente e o corpo discente estejam em 

diferentes espaços, fugindo assim da educação convencional (SOARES; MORAIS; 

VOLPATO, 2017). 

O desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem – AVA, tem se 

tornado uma prática constante nas pesquisas em Educação a Distância. Em geral, 

a utilização destes ambientes não exige dos professores um domínio mais 

aprofundado de informática, necessitando somente de algumas horas de 

treinamento. Entende-se que um Ambiente Virtual de Aprendizagem “... é 

caracterizado por um conjunto de ferramentas computacionais que permitem a 

criação e o gerenciamento de cursos à distância, potencializando processos de 

interação, colaboração e a cooperação” (BASSANI, 2006). 

Messa (2010) analisa as potencialidades dos ambientes virtuais de 

aprendizagem para produzir aprendizagem significativa nos moldes dos conceitos 

de Ausubel, Novak e Hanesian (1983). Enfatiza a colaboração entre os alunos e a 

flexibilidade do ambiente. Entre os principais princípios programáticos ditados por 

Ausubel se destacam na utilização dos AVA: 

i) a interação social e o questionamento, pois leva o aluno a 

buscar ajuda com os tutores, professores e outros alunos, podendo até 

ser fator de desinibição a alunos mais avessos a socialização de modo 

pessoal. Desse modo, aumenta as chances de questionamentos mais 

naturais, sem medo de críticas ou preconceitos (MESSA, 2010, p.03);  

ii) a não centralidade do livro-texto, dando ao aluno a 

possibilidade de obter o conhecimento de várias fontes, inclusive de 

linhas divergentes de pensamento, levando-o a uma crítica mais 

amadurecida dos objetos de estudo (MESSA, 2010, p.04);  

iii)  a aprendizagem pelo erro, pois dá ao aluno, na maioria das 

vezes um feedback quase instantâneo, podendo ele analisar suas 
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respostas e refazer o que errou em um tempo menor. Também retira do 

aluno a carga da cobrança por sempre estar certo, fazendo-o observar 

o real valor de se aprender com seus próprios erros (MESSA, 2010, 

p.05); 

iv)  a incerteza do conhecimento. Este tópico remete a 

ressignificação dos conceitos, que podem ser substituídos por outros 

mais evoluídos ou simplesmente descartados, mostrando que, algo que 

era subjetivamente dado como certo hoje, pode estar errado ou 

ultrapassado amanhã (MESSA, 2010, p.05); 

v) o conhecimento como linguagem. Sendo este o tópico com 

interpretação semântica mais elaborada, pode-se afirmar que o 

conhecimento age como uma simbologia poderosa em termos de 

conexão entre indivíduos que nada tem em comum, mas que podem se 

comunicar através da troca de conhecimento apesar da distância 

geográfica e de idioma (MESSA, 2010, p.04); e  

vi)  a não utilização do quadro de giz. Este o mais evidente 

aspecto da educação a distância remetendo, em uma instância 

interpretativa, como uma liberação da obrigatoriedade de um local de 

ensino e das regras rígidas de comportamento. Os ambientes virtuais 

podem subsidiar cada um desses princípios quando construídos e 

utilizados de maneira planejada para o público alvo (MESSA, 2010, 

p.06). 

Para que uma proposta de educação a distância tenha êxito, é necessário 

um bom planejamento que deve ser executado por um educador capacitado, que é 

o profissional responsável por viabilizar e potencializar a aprendizagem, por meio 

de uma proposta virtual interativa, dinâmica, com metodologias e estratégias 

adequadas a cada tipo de conteúdo e/ou clientela, com uma diversificação de 

atividades e avaliações. 

Apesar disso a Internet ainda é subutilizada pela falta de conhecimento 

específico para sua utilização no processo pedagógico. Leão, Rehfeldt eMarchi 

(2013) afirmam que a internet se configura como uma alternativa no processo de 

ensino e aprendizagem e “novos espaços educativos disponibilizam diversas 

ferramentas pedagógicas com novas oportunidades de obtenção da construção e 

reconstrução do conhecimento dos estudantes”  
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Fica evidente que a relevância pedagógica do uso dos ambientes virtuais 

passa necessariamente por uma compreensão profunda das possibilidades de 

cada ferramenta dentro de um AVA. Chat, fórum, portfólios e interatividade via rede 

são essenciais para qualquer projeto que tenha uma proposta pedagógica desse 

tipo. 

SANTOS JÚNIOR (2011) analisa os benefícios que os ambientes virtuais de 

aprendizagem podem gerar para os alunos, professores e instituições de ensino 

superior. Às instituições possibilita atender variados espectros de público com a 

redução de custos e pessoal e de infraestrutura, dando ainda apoio ao ensino 

presencial, semipresencial e à distância. Para os professores a vantagem é que ela 

suporta diferentes modalidades de ensino e estilos, dando vazão à 

transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade, assim como quebra limites de 

localização geográfica (DOS SANTOS et al., 2020).  Já para os alunos, gera um 

fácil acesso à informação, se adaptando ao ritmo de cada aluno. Possibilita também 

o acompanhamento dos alunos individualmente ou ainda em grupo, instigando o 

cooperativismo e a integração. Esta análise vem ao encontro de Albuquerque e 

Leite (2008) que afirmam categoricamente que “toda universidade pioneira e 

inovadora não deve se furtar dos benefícios inerentes do ensino a distância”. Mas 

para que isso ocorra deve haver um projeto sólido e adequação da instituição às 

normas e aos requisitos desta modalidade de ensino. 

Por fim, deve-se ressaltar que novas tecnologias podem mudar 

drasticamente a relação do ser humano com o ambiente virtual. Uma novidade que 

dever citada e que pode influenciar esta relação é o surgimento de dispositivos de 

realidade virtual como o “kinect” da Microsoft (MICROSOFT, 2018). Inicialmente, 

projetado para console de vídeo games, vemos inúmeras outras aplicações 

alternativas sendo feitas por usuários e engenheiros que fazem o usuário controlar 

ambientes virtuais somente com os movimentos do corpo (SOARES et al., 2019; 

TIPTON et al., 2019). Este dispositivo, associado ou não a dispositivos de 

reconhecimento de voz, podem mudar a forma como os AVA se relacionam com o 

educando, podendo revolucionar o ensino à distância num futuro próximo. 

O desenvolvimento da Inteligência Artificial pode, num futuro não tão 

distante, substituir a Figura do professor/tutor online, principalmente nos modelos 

de ensino híbrido (HARASIM, 2015). 
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É obrigação do Educador estar atento a estas novas tecnologias para 

melhorar a motivação e interatividade dos cursos a distância. Também novas 

propostas pedagógicas podem ser sugeridas já que os estudos em teoria da 

educação são mais que relevantes nos dias atuais e o estudo do cérebro humano, 

da inteligência artificial e outros temas correlatos acabam influenciando as relações 

de ensino e aprendizagem. 

 

5 REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO 

 

 Concomitantemente aos ambientes virtuais de aprendizagem temos o 

fenômeno altamente disseminado das redes sociais, sendo o Brasil um dos países 

em que as pessoas mais se conectam a estas redes de acordo com a empresa 

inglesa de pesquisa GobalWebIndex (ÉPOCA, 2019).  Portanto, não se pode deixar 

de analisar o grande poder educacional que as redes sociais têm se bem utilizadas 

por propostas pedagógicas estruturadas de acordo com as realidades desses 

ambientes.  

As redes sociais concorrem com a escola nos interesses dos educandos, 

portanto é de suma importância que a realidade pedagógica da escola se utilize 

dessa ferramenta como um objeto transformador do conhecimento, sendo este um 

dos principais desafios da escola nos dias de hoje segundo CASTRO (2012). 

Existe hoje uma multidão de redes sociais na internet, algumas muito 

famosas por serem mais usadas e outras menos famosas por atenderem a um 

público mais específico.  Uma tendência que temos hoje é aquela em que as redes 

sociais tendem a expandir as suas funcionalidades para abranger cada vez mais 

ferramentas úteis ao usuário. Isto faz com que elas acabem mesclando-se umas 

com as outras, inclusive tendo links de acesso compartilhados dentro de seus 

ambientes de usuário, ou ainda, quando os próprios usuários inserem links de 

outros sites ou aplicativos em seus feeds. Um exemplo claro são os vídeos do 

Youtube e fotos do Instagram postados no Facebook.  A Figura 15 mostra uma boa 

parte das redes sociais, dos sites e aplicativos que existem na internet, assim como 

sua proximidade com as principais características de utilização de cada um deles.  
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Figura 15 – Mapa das Redes Sociais em 2019, com polos de networking, publicação, 
compartilhamento, mensagens, discussão e colaboração. 

  

 

Fonte: Adaptada de FredCavazza.net – blog (CAVAZZA, 2019) 

 

Temos então aplicativos e sites para publicação de artigos como a Wikipedia 

(WIKIPÉDIA, 2020) e o Scrib, (SCRIB, 2020), publicação de vídeos como o Youtube 

(YOUTUBE, 2020) e blogs (BLOGGER, 2020). Para compartilhamento de arquivos, 

temos o Workspace (WORKSPACE, 2020) e os mensageiros como Twitter 

(TWITTER, 2020) e WhatsApp (WHATSAPP, 2020). Além deles, temos os 

aplicativos de colaboração online e de networking, como o Linkedin (LINKEDIN, 

2020). 

Percebe-se que existem aplicativos que se encaixam em mais de uma 

definição de utilização. O WhatsApp, por exemplo, apesar de estar mais próximo 

da característica de mensageiro, ele também flerta com a definição de grupo de 

discussões, característica na qual ele é utilizado muitas vezes. Outros aplicativos 
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tem as mesmas características de duplicidade em sua utilização. Na parte central 

da Figura temos os três grandes elementos que hoje dominam a rede mundial de 

computadores, se encaixando praticamente em todas as características de 

utilização (Google, Facebook e Twitter).  

Isto abre um grande leque de aplicações na educação. Projetos de ensino-

aprendizagem virtuais, dentro dos conceitos de ensino híbrido e utilização de 

ambientes virtuais de aprendizagem, necessariamente devem levar em conta esta 

multidão de aplicativos e suas utilidades para a prática pedagógica contemporânea. 

Caritá, Padovan e Sanches (2011) analisam a grande vantagem do uso das 

redes sociais na educação.  O Facebook (FACEBOOK 2020) é um centralizador de 

informações e divulgador dessas mesmas informações, possibilitando a criação de 

comunidades entre pessoas interessadas no mesmo tema, assim como a interação 

e acúmulo de conhecimento. Já o Twitter possui grande mobilidade e velocidade, 

tratando de assuntos de influência local e global que podem ser socializados de 

maneira quase instantânea. 

Werhmuller e Silveira (2012) analisam como as redes sociais podem ser 

utilizadas como ferramentas de apoio e suporte acadêmico permitindo a 

continuidade dos conteúdos ministrados com resultados superiores ao que 

normalmente se obteria em sala de aula. 

Juliane et al. (2012) especifica a atuação de vários atores e suas atribuições 

na rede social numa proposta de utilização do Facebook, englobando desde a 

secretaria da instituição, passando pelos professores, alunos e ex-alunos chegando 

até a comunidade em geral e as empresas.  Também destrincha as várias 

ferramentas da rede social que podem ser usadas como apoio ao ensino e a sua 

finalidade, entre elas o chat, fotos, vídeos, compartilhamentos, enquetes, 

conteúdos e debates, mostrando todo o poder que uma rede social pode ter na área 

da educação. 

Kakushi e Évora (2016) analisando o uso de redes sociais no ensino da 

enfermagem em cursos de graduação no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, 

sugerem o aprimoramento e a reavaliação da sua utilização no processo ensino e 

aprendizagem na área de enfermagem, devido ao baixo número experiências 

encontradas. 

O Ensino Superior é onde se encontra o maior número de experiências e 

descrições de atividades em que as redes sociais são utilizadas e analisadas como 
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ferramentas eficazes nas propostas educacionais. As coletâneas Porto e Santos 

(2014) sobre Facebook e Whatsapp (PORTO; OLIVEIRA; CHAGAS, 2017) 

descrevem propostas onde as redes sociais são utilizadas, ora como ferramenta de 

troca de informações entre participantes de grupos de trabalho, ora como recipiente 

de artigos, apresentações e textos diversos para referência. Em todos eles, 

invariavelmente, as redes sociais são apresentadas como uma presença tão 

marcante na cultura atual que dificilmente podem ser desprezadas nas propostas 

inovadoras dos processos de ensino e aprendizagem. 

Torres, Siqueira e Matos (2013) ressaltam o uso das redes sociais para 

compartilhamento de ideias e opiniões. No contexto educacional ressaltam o 

compartilhamento de recursos educacionais informatizados, como artigos e textos 

variados.  Também afirmam que a mediação tecnológica é importante para 

incentivar as habilidades de interdependência, troca de ideias e debates por meio 

de estratégias de colaboração. Destacam principalmente a utilização das redes 

sociais nas propostas de ensino híbrido nas instituições de ensino superior, pois 

possibilitam uma flexibilização no processo de ensino e aprendizagem, superando 

fronteiras educacionais e também sendo uma ótima alternativa ao ensino tradicional 

e formal. 

De acordo com Leka e Grinkraut (2014), as instituições que adotam as TDIC, 

entre elas as redes sociais, não conseguiram fazer mudanças no processo 

educativo por meio delas, principalmente por não as verem como instrumentos 

avaliativos superiores às aulas presenciais e às avaliações tradicionais. Ressaltam 

alguns pontos negativos que podem impedir a implantação das TDIC como, por 

exemplo, o despreparo dos docentes pela falta de domínio técnico e pedagógico, e 

o aumento da carga horária de preparação das aulas do docente, que deve estar 

sempre conectado às redes para acompanhar as postagens fazendo papel de 

articulador das discussões. Com isso, o professor necessita estar em espaços e 

tempos diferenciados daquele que teria em sala de aula. Para muitos isso é um 

fator limitante crucial, pois têm uma carga horária muito extensa em sala de aula e 

pouco tempo fora dela. 

Ribeiro (2013) relata um aumento da motivação dos alunos do ensino 

superior com o uso dos ambientes e redes sociais, tornando-os mais participativos 

por causa da maior intervenção, colaboração e produção nos textos apresentados 

pelo mediador. A sincronicidade das ferramentas adotadas vem ao encontro da 
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necessidade de os alunos participarem de grupos ou comunidades, possibilitando 

discussões em tempo real, motivando interações e compartilhamentos mais 

demorados e pormenorizados. O papel do mediador também é valorizado já que é 

ele que motiva a participação dos alunos e não permite os desvios nos comentários 

dos assuntos disponibilizados, preocupando-se em manter a liberdade de 

expressão, mas não tirando o foco do aprendizado. 

A relação das redes sociais com a arte é mais do que conhecida, pois hoje 

contamos com perfis de artistas plásticos, pintores, escultores, fotógrafos e outros 

que expõem ao mundo suas obras por meio das redes sociais. Araújo Filho (2016) 

relata um estudo de caso no curso de graduação em Arte e Mídia da Universidade 

Federal de Campina Grande. Neste estudo, os estudantes foram convocados a 

refletir sobre a utilização de um perfil online nas redes sociais como forma de 

expressão artística, no intuito estudar as relações estabelecidas entre arte 

contemporânea, a tecnologia, o artista, a internet, a educação e redes sociais. 

Dessa forma foi possível traçar um panorama das expectativas em relação as 

potencialidades do uso da rede social como ferramenta de expressão e 

comunicação aplicada a lógica do Ensino Superior em Artes. 

Tendo em vista o grande desenvolvimento dos ambientes virtuais de 

aprendizagem não só em termos de quantidade de ferramentas internas como em 

acessibilidade e também do benefício que a utilização das redes sociais como 

ferramenta de ensino podem gerar, esta proposta vai se utilizar de uma ferramenta, 

o CUBOZ,  que propõe a união do poder de integração de ferramentas de um AVA 

com o poder de interação de uma rede social. Será analisado a efetividade da 

utilização deste AVA no processo ensino e aprendizagem através da proposta do 

ensino híbrido na vertente da sala de aula invertida. Serão enfatizados os 

processos de interação, colaboração, responsabilidade e disciplina, assim como o 

grau de aprendizagem do conhecimento do aluno a nível individual. 

 

 

6 – METODOLOGIA 
 

Neste estudo utilizaremos o ENSINO HÍBRIDO na sua versão de SALA DE 

AULA INVERTIDA MODIFICADA como mostra a Figura 16, onde trocou-se o 

acesso virtual que os alunos fariam em casa, pelo acesso à sala de informática, 
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devido ao fato que muitos deles não terem acesso à internet em suas casas. Os 

alunos realizaram atividades online no laboratório de informática e receberam 

mediação e instrução do professor em sala de aula. Adotou-se diferentes tipos de 

atividades (videoaulas, textos, atividades escritas e exercícios online) e diferentes 

plataformas (Cuboz, Google Forms e Youtube) no intuito de abranger o máximo 

possível de alunos com características diferentes de aprendizado. 

 

Figura 16 – Sala de Aula Invertida Adaptada, onde instrução online e conteúdo são vistos no 
laboratório de informática e as práticas, projetos e dúvidas ocorrem em aula presencial. 
 

 
Fonte: Adaptada de STAKER E HORN (2014) 

 

A metodologia adotada contempla uma experiência preliminar cuja intenção 

inicial é identificar possíveis fatores limitantes do processo (sejam eles internos ou 

externos ao ambiente escolar) e também as dificuldades dos alunos na interação 

com a rede da sala de informática e do ambiente Cuboz. Outro objetivo importante 

é mostrar aos alunos que os ambientes virtuais podem ser altamente eficazes para 

o aprendizado de qualquer conteúdo, sabendo-se como e onde procurar o 

conhecimento. 

A plataforma Cuboz, cuja tela inicial pode ser visualizada na Figura 17, é um 

AVA com recursos de rede social onde cria-se uma rede (no caso a rede criada 

denominada GABRIEL PRESTES, que pode ser observada na Figura 18) e, dentro 

dela, cria-se quantos grupos o usuário desejar. Dentro dos grupos, o usuário pode 

criar um ou mais cursos diferentes, utilizando-se de recursos postados dentro da 
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plataforma como texto, áudio, vídeos e outros, além de também possibilitar a 

inserção de links externos para recursos como Google Forms e Youtube, por 

exemplo. 

 

Figura 17– Página inicial da plataforma Cuboz. 

 

Fonte: CUBOZ (2019) 

 
 

Figura 18 – Página da rede no ambiente Cuboz, apresentando a rede Gabriel prestes, associados 
da rede e os grupos. 

 

 
Fonte: CUBOZ (2019) 
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Dentro da rede, cria-se quantos grupos o usuário desejar. Um exemplo está mostrado na 
Figura 19. 
 
 
Figura 19 – Página de grupo no ambiente Cuboz, apresentando o grupo FÍSICA-2ºE, seus 
membros, o link para o curso de ondulatória e o espaço da rede social. 

 

 
Fonte: CUBOZ (2018) 

 

Dentro dos grupos, o usuário pode criar um ou mais cursos diferentes, 

utilizando-se de recursos postados dentro da plataforma como texto, áudio, vídeos 

e outros, além de também possibilitar a inserção de links externos para recursos 

como Google Forms e Youtube, por exemplo. 

 

6.1  EXPERIÊNCIA PRELIMINAR 
 

A atividade foi realizada com 33 alunos da 2ª série do ensino médio da escola 

pública EE Gabriel Prestes de Lorena, inscritos na plataforma Cuboz (CUBOZ, 

2018), dividida em 5 aulas, descritas a seguir.  

A 1ª aula ocorreu no auditório e foi dividida em duas partes; na primeira parte 

apresentou-se o projeto e sua finalidade como pesquisa para melhoria do ensino 

em geral. Na segunda parte apresentou-se a plataforma Cuboz, sua finalidade e 

instruções de como se cadastrar. 
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A 2ª aula ocorreu na sala de informática da escola, em que os alunos se 

cadastraram no sistema do Estado (secretaria digital). O segundo passo foi o 

cadastramento na plataforma Cuboz sendo solicitada a participação na rede Gabriel 

Prestes e no grupo “FÍSICA-2ºE”. 

Na 3ª aula, também na sala de informática, os alunos realizam a 1ª aula do 

Curso de Ondulatória (veja Figura 20), onde foram apresentados os conceitos 

introdutórios sobre a definição de onda, suas propriedades fundamentais, as 

naturezas mecânica e eletromagnética, além de algumas propriedades associadas 

a essas naturezas (BONJORNO et al, 2016). Na plataforma Cuboz, os alunos 

realizaram as seguintes tarefas, na ordem apresentada:  

i) Assistir ao vídeo de apoio (ONDAS, 2018);  

ii) Ler o texto de apoio no formato pdf introdutório ao conteúdo de 

ondulatória (veja anexo 1); e 

iii) Resolver os exercícios propostos da aula e entregar em folha 

separada ao professor (vej anexo 2). 

 

Figura 20 – Curso de Ondulatória - Aplicação da 1ª aula do curso de Ondulatória dentro da 
plataforma Cuboz, ministrando os conceitos iniciais. 

 

 

Fonte: CUBOZ (2018) 

 

Na 4ª aula, também ocorrida na sala de informática os alunos realizam a 2ª 

aula do Curso de Ondulatória, onde foram abordados os conceitos relativos à 
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classificação das ondas em relação às direções de vibração e propagação 

(longitudinais, transversais e mistas), frente de ondas (puntiforme, reta, circular e 

esférica) e dimensões (uni, bi e tridimensionais) (VILLAS BOAS; DOCA; 

BISCUOLA, 2017). Para uma visão geral da sala de informática com os alunos 

trabalhando nas atividades, veja a Figura 21. Uma vez logados na plataforma 

Cuboz, os alunos realizaram a sequência:  

i) assistir o vídeo de apoio (ONDULATÓRIA, 2017), vídeo editado;  

ii) ler o texto de apoio em pdf (ver anexo 3); e 

iii) responder questionário avaliativo da atividade no Google Forms 

(GOOGLE FORMS 1, 2019) (veja anexo 4). 

 

Figura 21 – Alunos da 2ª série do Ensino Médio na Sala de Informática – Aplicação da 2ª aula do 
curso de Ondulatória dentro da plataforma Cuboz. 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Na Figura 22 é mostrada a tela de instruções para o aluno realizar a aula 2 

do curso de Ondulatória, onde está o passo-a-passo que este deve seguir para a o 

desenvolvimento das atividades dentro e fora da plataforma (links externos).  
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Figura 22 – Tela de instruções da 2ª aula do curso de Ondulatória dentro da plataforma Cuboz. 

 

Fonte: CUBOZ (2018) 

 

Na Figura 23 observa-se a tela onde o aluno acessará o vídeo (dentro da 

plataforma) e o material de apoio (para download). 

 

Figura 23 – Tela da 2ª aula do curso de Ondulatória na plataforma Cuboz, mostrando o 
audiovisual sobre classificação de ondas. 

 

Fonte: CUBOZ (2018) 
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A 5ª aula foi o fechamento da atividade, em que foi dado o Feedback para 

os alunos sobre seu desempenho e a revisão dos conceitos que ainda precisavam 

ser reforçados, dada a análise das questões respondidas nas aulas 1 e 2. Também 

foi feita uma avaliação informal pelos alunos sobre a atividade. Os alunos se 

reuniram em círculo, dando suas opiniões de maneira descontraída e espontânea. 

 

6.2  EXPERIÊNCIA PRINCIPAL 

 

A EXPERIÊNCIA PRINCIPAL foi aplicado para 30 alunos da 3ª série do 

Ensino Médio da mesma escola, no primeiro semestre de 2018, sendo 

desenvolvido em cinco aulas. 

Na 1ª aula houve a apresentação do projeto para os alunos, explicitando o 

objetivo geral do projeto e as diretrizes gerais do mesmo. Também foi apresentada 

a plataforma CUBOZ e a maneira como cadastrar-se e acessar as aulas. 

A 2ª aula foi desenvolvida dentro do laboratório de informática. Nela os 

alunos se cadastraram na plataforma CUBOZ e iniciaram um tour assistidos pelo 

professor e dois alunos monitores que já tinham experiência prévia na plataforma 

por meio da experiência preliminar. Neste acesso, os alunos tiveram total 

autonomia para acessar os vários cursos abertos na plataforma e para se 

familiarizarem com os vários recursos da mesma. 

Antes da descrição da 3ª aula foi necessária uma pausa para explicar a sua 

natureza. Nas HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo) ficou claro que boa 

parte dos alunos tinham muitas dificuldades em certas habilidades da língua 

portuguesa que eram universais à todas as disciplinas, que estão listadas a seguir: 

i) H17 - Organizar em uma dada sequência proposições desenvolvidas 

pelo autor em um texto argumentativo; 

ii)  H11 - Inserir propostas subentendidas do autor para resolução de 

determinado problema, com base na compreensão global de um texto; 

iii) H08 - Diferenciar ideias centrais e secundárias, ou tópicos e 

subtópicos de um texto. 

Para tanto, acordou-se que os professores de todas as disciplinas deveriam 

abordar uma ou mais das habilidades língua portuguesa acima listadas nas suas 

atividades. Isto posto, as atividades desta aula foram totalmente voltadas para 
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interpretação de texto e resolução de exercícios, onde o aluno deveria buscar no 

texto a resposta para sua resolução, não envolvendo nenhum tipo de equação. Os 

alunos acessaram a plataforma para realizar as atividades da aula 1 - parte 1 do 

curso de Eletricidade e Eletromagnetismo que versava sobre resistores.  A 

sequência de atividades foi:  

i) acessar o texto em PDF (Resistores: propriedades e aplicações) e;  

ii) responder o questionário da atividade 1 na plataforma Google Forms 

(GOOGLE FORMS 2, 2019) e enviar suas respostas online.  

A Figura 24 mostra os alunos realizando as atividades propostas, onde 

vemos o perfil geral da sala de informática e alunos acessando a plataforma 

CUBOZ e os formulário do Google Forms. 

 

Figura 24 – Alunos realizando as atividades na sala de informática relativas à 3ª aula da 
experiência principal, acessando a aula1- parte 1 do curso de Eletricidade e Eletromagnetismo. 

 

Fonte: Autor 

 

A 4ª aula também foi realizada na sala de informática, onde os alunos 

acessaram a aula 1 - parte 2 do curso de Eletricidade e Eletromagnetismo, 

versando sobre as leis de Ohm. Esta aula, apesar de também necessitar das 

habilidades apresentadas anteriormente, tinha um objetivo extra de apresentar 

conceitos onde as equações a eles associados seriam apresentadas e utilizadas 

nas resoluções de problemas. A sequência foi:  



62 

 

i)  Acessar a vídeo aula sobre resistores no YouTube pelo link da 

plataforma cubos (RESISTORES, 2012); 

ii)  Acessar o texto em PDF sobre as leis de Ohm e;  

iii) Responder o questionário da atividade 2 na plataforma Google Forms 

(GOOGLE FORMS 3, 2019) e enviar suas respostas online.  

A Figura 25 apresenta o organograma da sequência de ações do aluno 

dentro da plataforma CUBOZ. 

 

Figura 25 – Organograma de ações na plataforma CUBOZ para acesso da plataforma e realização 
das atividades propostas. 

 

Fonte: Autor 

 

Na 5ª aula realizou-se o feedback (veja Figura 26) para os alunos do seu 

desempenho em cada uma das questões dos formulários 1 e 2 em uma 

apresentação PowerPoint.  As questões onde o índice de acertos foi menor foram 

debatidas em grupo e depois revistas pelo professor na lousa em resolução 

comentada.   
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Figura 26 – Aula de Feedback com resolução comentada dos questionários pelo professor e 
sugestões dos alunos para melhoria da proposta. 

 

Fonte: Autor 

Por fim, os alunos foram instigados a, espontaneamente, responder um 

questionário de avaliação subjetiva sobre a atividade proposta em um terceiro 

questionário do Google Forms, que será mostrado logo a seguir no Quadro II.  

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Durante o desenvolvimento da proposta todo o processo de ensino e 

aprendizagem foi medido por meio de avaliações. Os Questionários de Avaliação I 

e II foram aplicados na turma do 2º. Ano, na experiência preliminar, e os 

Questionários III e IV na turma do 3º. Ano, na experiência principal. O número de 

questões de cada questionário foi definido pelo grau de dificuldade e tempo 

disponível para a realização das avaliações. O Quadro II apresenta as 

características de cada questionário, o número de questões e alunos que estavam 

presentes nas atividades. 

 
 
 
 
 
 



64 

 

Quadro II - Características dos Questionários de Avaliação. 

Questioná
rio de 

Avaliação 

Conteúdo Características do Questionário Ano do 
EM 

No. de 
questões 

No. de 
Presentes 

 
I 

 
Ondas 

Familiarizar os alunos com o uso do 
AVA durante o preenchimento do 
Questionário de Avaliação. 

 
2º. 

 
8 

 
32 

 
II 

 
Ondas 

Avaliar a aprendizagem dos conteúdos 
de ondas mecânicas e 
eletromagnéticas. 

 
2º. 

 
5 

 
32 

 
III 

 
Eletricida

de 

Medir a aprendizagem de interpretação 
de texto em conteúdos ligados a 
eletricidade. 

 
3º. 

 
6 

 
31 

 
IV 

Eletricida
de e 

Magnetis
mo 

Avaliar a leitura e interpretação, e os 
conteúdos conceituais de eletricidade e 
magnetismo. 

 
3º. 

 
5 

 
28 

Fonte: Autor 

 
Os resultados obtidos são apresentados na forma de gráficos que 

relacionam o número de acertos pelos alunos participantes das avalições e a 

numeração das questões. A seguir os resultados são analisados separadamente 

para a experiência preliminar e principal. 

 

7.1 EXPERIMENTO PRELIMINAR 

 

Na 1ª aula, onde foi feita apresentação do projeto, constatou-se uma empatia 

da turma com a proposta, principalmente pela mudança de ambiente (fora da sala 

de aula) e pelo uso da sala de informática. A apresentação da plataforma Cuboz 

gerou um misto de curiosidade e receio pelo seu uso parecer, num primeiro 

momento, uma atividade complexa.  

Na 2ª aula houve o cadastramento dos alunos na rede da escola e na 

plataforma Cuboz. O primeiro passo, realizado na secretaria digital, foi moroso, pois 

os alunos tinham de ser cadastrados um a um no sistema para poderem ter acesso 

à rede da sala de informática. Somente depois eles poderiam acessar a plataforma 

Cuboz e fazer seu cadastro nela. Neste procedimento foram necessárias 2 horas 

aula. 

 Na 3ª aula deu-se a primeira atividade dos alunos utilizando-se dos recursos 

da plataforma, finalizando com uma atividade avaliativa, como já descrito. Foi 

considerada satisfatória, pois eles conseguiram navegar com facilidade através da 

rede, localizar a aula e realizar a atividade proposta. 
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Ainda sobre esta primeira atividade, no QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO I 

observou-se um índice de acerto de 100% nas 7 primeiras questões e 93% na 8ª 

Questão, considerada a mais difícil. Por se tratar apenas de uma atividade de 

familiarização com o processo avaliativo, nesta atividade foi permitido aos alunos 

que trocassem informações entre si. Entende-se que isso resultou nos altos índices 

de acertos apresentados neste questionário. 

Mesmo tendo o fato acima, ele não interferiu num dos objetivos principais da 

aula, que foi mostrar aos alunos como as plataformas online podem ser utilizadas 

como ambientes eficazes para a aprendizagem ativa. 

Na 4ª aula os alunos acessaram com bastante facilidade o ambiente, 

havendo alguns que tiveram que reaver suas senhas, pois as perderam de alguma 

forma. Os alunos realizaram com sucesso a atividade, que foi monitorada de perto 

pelo professor e um aluno de série superior (3ª série), que trabalhou como monitor 

voluntário. O desempenho geral dos alunos, por pontos (num máximo de 5), é 

mostrado na Figura 27 a seguir.  

 

Figura 27 – Experiência Preliminar – Desempenho geral dos alunos na Avaliação II aplicado a 32 
alunos do 2º. ano do EM oferecida em 2017. 

 

Fonte: Autor – via Google Forms 

Em termos de pontuação geral, nota-se que 27 alunos (84% do total) 

obtiveram notas acima da média e 5 (16% do total) notas abaixo da média, cuja 

nota máxima era de 5 (cinco) pontos. 21 alunos obtiveram a nota máxima, 

perfazendo 65,6% do total de alunos. 
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 A Figura 28 apresenta o desempenho geral dos alunos na mesma avaliação, 

agora em porcentagem de acertos em relação ao número de alunos para cada 

Questão. 

 

Figura 28 – Experiência Preliminar - Desempenho geral percentual, por Questão, no Questionário 
de Avaliação II aplicado a 32 alunos do 2º. ano do EM oferecida em 2017. 

 

Fonte: Autor 

A figura 28 nos mostra o percentual de acertos de cada aluno por questão. 

Mostra que os todas as questões obtiveram percentual de acerto superior a 70%, 

com as questões de 1 a 3 obtendo uma média de acertos superior a 80%.  

O Google Forms também possibilita a análise de desempenho dos alunos 

por Questão e ainda a análise individual do aluno. Nas Figuras 29 a 33, a seguir, 

são mostrados os desempenhos, por Questão, dos alunos relativos às questões de 

1 a 5, estando marcadas as alternativas corretas com um círculo azul.  

 

Figura 29 – Experiência Preliminar – Avaliação II – Questão 1 – Questão sobre classificação de 
ondas quanto à sua natureza, modo de vibração e dimensão. 

 

Fonte: Autor  
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Figura 30 – Experiência Preliminar – Avaliação II – Questão 2 - Questão sobre classificação de 
ondas quanto à sua natureza, modo de vibração e dimensão.

 

Fonte: Autor  

 

Figura 31 – Experiência Preliminar – Avaliação II – Questão 3 - Questão sobre classificação de 
ondas quanto à sua natureza, modo de vibração e dimensão. 

 

Fonte: Autor  

Figura 32 – Experiência Preliminar – Avaliação II – Questão 4 – Questão aberta (dissertativa) 
versando sobre onda sonora como uma onda de natureza mecânica. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 33 – Experiência Preliminar – Avaliação II – Questão 5 – versando sobre velocidade da 
onda sonora em meios líquidos (água). 

 

  

Fonte: Autor  

As figuras de 29 a 33 refletem os resultados da figura 28 em termos de 

quantidade de acertos por questão. Mas dão uma noção mais clara e pontual dos 

erros cometidos pelos alunos, proporcionando ao professor subsídios importantes 

para a preparação da aula de feedback e também para o replanejamento da 

proposta. A partir da análise dos gráficos de pizza o professor pode avaliar qual ou 

quais habilidades o conhecimento do aluno deve ser aprimorado. 

 

7.2  EXPERIÊNCIA PRINCIPAL 

 A atividade de interpretação de texto teve um aproveitamento considerado 

muito bom em relação às expectativas existentes, por causa das dificuldades 

apresentadas na interpretação de texto da escola como um todo. Ficou claro que 

essa turma, em especial, obteve um aproveitamento acima da média, como se pode 

ver na Figura 34, que mostra a distribuição total de pontos no Questionário de 

Avaliação III por número de participantes.   
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Figura 34 – Experimento PRINCIPAL – Desempenho Geral dos alunos na Avaliação III aplicado a 
31 alunos do 3º. ano do EM oferecida em 2018. 

 

Fonte: Autor 

  

 Observa-se que mais de 90% dos alunos obtiveram média de acertos igual 

ou superior a 6 pontos.  Uma parcela considerável, 10 alunos (33% do total), 

obtiveram nota máxima no questionário e apenas dois deles ficaram com média 

inferior a 5 pontos, mais especificamente, obtiveram média 4 pontos. 

 Já a Figura 35, nos apresenta o desempenho geral dos alunos na mesma 

avaliação, agora em porcentagem de acertos em ralação ao número de alunos para 

cada questão. 

 

Figura 35 - Experiência Principal - Desempenho geral percentual no Questionário de Avaliação III 
aplicado a 32 alunos do 3º ano do EM oferecida em 2018. 

 

Fonte: Autor 
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 As figuras 36 a 41 mostram o desempenho dos alunos em cada uma das 

questões, com o número absoluto de acertos e também a porcentagem em cada 

uma das alternativas das questões.  As questões não estão numeradas no 

ambiente virtual porque apareceram de maneira aleatória no questionário online 

para evitar ao máximo a replicação de respostas. Portanto, a numeração que 

aparece nas legendas são apenas para facilitar a referenciação das mesmas. 

Procurou-se dosar questões de resolução mais fácil com questões onde se 

necessitava uma maior atenção ou, até mesmo, releitura do texto.  

 
Figura 36 – Avaliação III – Questão 1 – versa sobre o Efeito Joule de transformação de energia 
elétrica em térmica.  

 

Fonte: Autor 

 

Figura 37 – Avaliação III – Questão 2 – versa sobre aparelhos elétricos que utilizam o Efeito Joule 
no dia a dia. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 38 – Avaliação III – Questão 3 – versa sobre a relação entre corrente elétrica e resistência 
elétrica. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 39 – Avaliação III – Questão 4 – versa sobre a analogia entre a corrente elétrica e o fluxo 
de água através de tubos. 

 

 

Fonte: Autor– via Google Forms 
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Figura 40 – Avaliação III – Questão 5 – versa sobre a representação gráfica do resistor em 
circuitos elétricos. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 41 – Avaliação III – Questão 6 – versa sobre o conceito de resistência elétrica variável por 
meio dos reostatos. 

 

Fonte: Autor  
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Observa-se que a Questão 3 da Figura 38, que relaciona corrente elétrica 

e resistência como grandezas inversamente proporcionais, foi aquela que obteve o 

menor índice de acertos (48,4%). Esta questão exige do aluno o entendimento de 

parte do texto que mostrava como essas grandezas se relacionam através de um 

comportamento gráfico e outro algébrico e depois disso inferisse o comportamento 

entre elas.  Outra questão que necessitou de atenção foi aquela relativa ao reostato 

(Figura 41 – Questão 6) pois, apesar da aparente clareza da definição no texto, 

20% dos alunos não obtiveram a resposta correta. Estas duas questões tiveram na 

aula de feedback uma atenção especial por parte do professor em rever os 

conceitos e levar os alunos a inferir a resposta correta através de novos exemplos 

e exercícios em sala como mostrou a Figura 26. 

 O questionário IV, cujos acertos estão resumidos na Figura 42, se mostrou 

um desafio maior para os alunos porque, às habilidades de interpretação de texto 

somaram-se outras habilidades relativas à compreensão e aplicação de fórmulas 

matemáticas, interpretação de gráficos, capacidade de relacionar grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais, entre outras.  

 

Figura 42 – Experiência Principal – Desempenho Geral dos alunos na Avaliação IV aplicado a 28 
alunos do 3º. ano do EM oferecida em 2018. 

 

Fonte: Autor – via Google Forms 
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O aproveitamento médio foi de 6 pontos, no intervalo de 0 a 10 pontos. Nesta 

aula estavam presentes 28 alunos. Destes, 6 alunos (10,3%) obtiveram média 

inferior ou igual a 4 pontos e os restantes (89,7%) obtiveram média igual ou superior 

a 6 pontos. Um aluno obteve pontuação zero e, quando inquirido sobre o seu 

aproveitamento, disse ter chutado todas as questões por estar passando por 

problemas particulares. No outro extremo, tem-se cinco alunos que obtiveram nota 

máxima, perfazendo 17,8% do total. A Figura 43 a seguir mostra o desempenho 

percentual dos alunos por questão. 

 

Figura 43 - Desempenho percentual dos alunos por Questão 

 

Fonte: Autor 

  

Nas Figuras de 44 a 48 observa-se o desempenho dos alunos em cada uma 

das 5 questões do Questionário de Avaliação II. 
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Figura 44 – Avaliação IV – Questão 1 – versa sobre a 1ª lei de Ohm e prefixos de unidades de 
medida. 

 

Fonte: Autor  

 

 

Figura 45 – Avaliação IV – Questão 2 – versa sobre a 1ª lei de Ohm sob o aspecto comparativo 
entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 

 

Fonte: Autor – via Google Forms 
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Figura 46 – Avaliação IV – Questão 3 – versa sobre o gráfico de corrente (i) por voltagem (V) e a 
relação direta entre estas grandezas. 

 

Fonte: Autor  

 

Figura 47 – Atividade 2 – Questão 4 – versa sobre as principais grandezas envolvendo a 2ª lei de 
Ohm e a relação entre elas. 

 

Fonte: Autor  
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Figura 48 – Atividade 2 – Questão 5 – versa sobre aplicação direta da 2ª Lei de Ohm e resolução 
de exercícios envolvendo notação científica. 

 

Fonte:  Autor  

 

Deu-se especial atenção à Questão 4, onde os alunos deveriam julgar quatro 

alternativas entre verdadeiro e falso (Figura 47).  O aluno deveria mostrar um 

conhecimento básico sobre alguns aspectos da teoria de resistores, inclusive 

retomando conceitos do questionário 1 sobre proporcionalidade inversa entre 

resistência e corrente elétrica.  Foi a questão em que os alunos obtiveram o menor 

índice de acerto (50%).  

Outra questão que merece atenção (Questão 3 – Figura 46), exigia que o 

aluno obtivesse a resistência elétrica de um resistor a partir de um gráfico linear de 

voltagem por corrente elétrica de um resistor ôhmico. Esta questão teve 60% de 

acertos, mesma porcentagem da Questão 5 (Figura 48) na qual o aluno deveria 

usar a Segunda Lei de Ohm para calcular a resistência de um cabo elétrico através 

dos dados de resistividade, área de secção transversal e seu comprimento. De 

acordo com relato monitores e posterior averiguação na aula de feedback, a maior 

dificuldade nesta questão foi em relação às unidades de medida pouco usuais, 

levando o aluno a crer que deveria realizar algum tipo de ajuste de unidades 

quando, na realidade, não havia esta necessidade 
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Estas três questões foram aquelas que, na aula de feedback, exigiram maior 

atenção do professor e dos alunos monitores, sendo necessário a aplicação de 

questões extras de fixação e revisão de conceitos. 

Por fim os alunos responderam o questionário de avaliação subjetiva sobre 

atividade proposta as respostas são mostradas no Quadro III, onde foram feitas 6 

perguntas nas quais o aluno deveria responder SIM ou Não.  

 

Quadro III – Questionário de Avaliação Subjetiva – Valores aproximados 

PERGUNTA SIM (%) NÃO (%) 

Você acha que esta proposta é motivadora para o ensino 

de Física? 
100 0 

Na sua opinião, deveria haver mais projetos como este? 100 0 

Na sua opinião, a sala de informática teve papel crucial no 

desenvolvimento da proposta? 
100 0 

Na sua opinião, o uso do ambiente virtual CUBOZ foi uma 

ferramenta atrativa no desenvolvimento do projeto? 
90 10 

Sobre seu desempenho você acha que se empenhou 

satisfatoriamente? 
75 25 

Na sua opinião, seus amigos de sala, em sua maioria, 

estavam motivados para realizar as atividades? 
70 30 

Fonte: Autor 

 

O Questionário de avalição subjetiva nos mostra que 100% dos alunos 

consideraram a proposta motivadora e que mais projetos semelhantes deveriam 

ser desenvolvidos. Também quanto à importância do uso da sala de informática 

obteve-se 100% de opiniões favoráveis. Já o uso do ambiente Cuboz foi 

considerado atrativo por 90% dos alunos. 

 As duas perguntas finais versavam sobre o aspecto auto avaliativo, onde os 

alunos auto avaliaram-se e avaliaram seus pares dentro da proposta. Nestas, 75% 

dos alunos avaliaram seu desempenho como satisfatório e 70% avaliaram que os 

seus pares estavam animados com a proposta. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as experiências reportadas aqui foram positivas, pois 

permitiram que os alunos fossem apresentados a uma nova ferramenta de 

aprendizado, que une o ensino tradicional a EaD, conseguindo utiliza-la 

satisfatoriamente e com bom desempenho nos Questionários de Avaliação 

individual. 

A principal dificuldade inicial da metodologia foi propor aos alunos que 

fizessem as atividades em aula invertida, isto é, em suas casas. Esbarrou-se na 

dificuldade de acesso à internet por muitos deles em suas residências. Esta 

dificuldade foi superada realizando todas as atividades no laboratório de informática 

da escola. 

A experiência preliminar foi de extrema importância para apontar mudanças 

na metodologia para o experimento principal.  A primeira delas foi a utilização de 

avaliação prévia e posterior para a melhor avaliação do aprendizado dos alunos 

durante o processo. A segunda foi evidenciar que o processo de sala de aula 

invertida deve ser feito utilizando-se o laboratório de informática da escola, por 

causa da dificuldade de acesso à internet por parte dos alunos. Também se 

mostrou a necessidade de melhorar a medição da avaliação subjetiva dos alunos 

em relação ao projeto, passando de uma avaliação informal para uma avaliação 

formal através de questionário. 

Os resultados apresentados e sua discussão mostram que o Ensino Híbrido 

pode ser aplicado no Ensino Médio de Escolas públicas de maneira eficiente, 

unindo-se como ferramenta adicional ao Ensino Tradicional. Ficou evidente que 

certas condições intrínsecas ao Ensino Híbrido devem existir, tais como a facilidade 

de acesso dos alunos a internet, o cuidadoso planejamento das atividades e 

também dos processos avaliativos. 

O uso de ferramentas como AVA, cada vez mais utilizados na rede mundial 

de computadores, não pode deixar de ser considerado como facilitador do Ensino 

Híbrido. Neste quesito, o AVA CUBOZ se mostrou eficaz pois, por meio desta 

ferramenta, os alunos puderam realizar as atividades de maneira organizada, 

prazerosa e interativa. Também as ferramentas externas (Google Forms e 

Youtube), acessadas por meio do AVA, quando utilizadas com objetivos claros, se 

mostram muito eficazes ao processo ensino-aprendizagem.  
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Os resultados gerais de desempenho mostraram que os alunos absorveram 

a maioria dos conceitos de forma significativa, possibilitando o reconhecimento, 

pelo professor, daqueles conceitos onde era necessário reforço ou reformulação da 

apresentação.  

Em uma avaliação informal, realizada durante a experiência preliminar, 

mostrou que a grande maioria dos alunos descreveram a experiência com adjetivos 

como: “legal”, muito boa, ótima para o aprendizado, cativante.  

A percepção escrita pelos alunos do 3º. ano mostrou que 90% deles 

entenderam que a proposta foi motivadora e que outras propostas do tipo deveriam 

ser implementadas. O AVA CUBOZ se mostrou uma ferramenta atrativa para a 

maioria dos alunos. Além disso, cerca de 70% dos alunos declaram estar 

empenhados e motivados com as atividades propostas. 

Por fim, como produto deste trabalho, foi gerado um audiovisual, que 

apresenta as ferramentas digitais utilizadas, fornece detalhes do desenvolvimento 

das duas primeiras aulas da metodologia e finaliza dando sugestões de 

instrumentos de aprendizagem, métodos de avaliação, análise de dados, feedback, 

entre outras. É deixado para o professor interessado na reprodução da 

metodologia, que a adapte para suas as condições de infraestrutura disponível, 

número de alunos e turmas envolvidas, e tópicos das disciplinas sob sua 

responsabilidade. O audiovisual encontra-se disponível no link de CAPUZZI (2020). 
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ANEXO 2 – LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - AULA 1  -  EXPERIÊNCIA PRELIMINAR

 
1- Quando uma onda se propaga de um local para 
outro, necessariamente ocorre: 
 
a) transporte de energia. 
b) transformação de energia. 
c) produção de energia. 
d) movimento de matéria. 
e) transporte de matéria e energia. 

2 - (MODELO ENEM) – Um rapaz e uma garota 
estão em 
bordas opostas de um lago de águas tranquilas. O 
rapaz, 
querendo comunicar-se com a garota, coloca 
dentro de um frasco plástico um bilhete e, 
arrolhado o frasco, coloca-o na água, e lhe dá 
uma pequena velocidade inicial. A seguir, o rapaz 
pratica movimentos periódicos sobre a água, 
produzindo ondas que se propagam, pretendendo 
com isso aumentar a velocidade do frasco em 
direção à garota. Com relação a este fato, 
podemos afirmar: 
 
a) Se o rapaz produzir ondas de grande 
amplitude, a garrafa chegará à outra margem 
mais rápido. 
b) O tempo que a garrafa gasta para atravessar o 
lago dependerá de seu peso. 
c) Quanto maior a frequência das ondas, menor 
será o tempo de percurso até a outra margem. 
d) A velocidade da garrafa no seu movimento até 
a garota independe das ondas produzidas pelo 
rapaz, já que essas ondas transmitem apenas 
energia, sem propagação de matéria. 
e) A velocidade inicial que o rapaz dá à garrafa 
não interferirá no tempo de travessia do lago, pois 
quem faz a garrafa deslocar-se até a garota são 
as ondas produzidas pelo rapaz. 
 
3- Analise as seguintes afirmativas: 
 
I. O som é onda mecânica. 
II. A luz é onda eletromagnética 
III. A luz pode ser onda mecânica. 
IV. O som pode propagar-se no vácuo. 
V. A luz pode propagar-se no vácuo 
São verdadeiras 
 
a) I, II e III  
b) I, III e IV  
c) II, III e V 
d) I, II e V  
e) todas as afirmativas 
 
4- Das ondas citadas a seguir, qual delas não é 
onda eletromagnética? 
 
a) infravermelho  
b) radiação gama  
c) ondas luminosas 
d) ondas de rádio  
e) ultrassom 
5- (FEI-MODELO ENEM) – Num exame de Física, 
o professor coloca um despertador programado 

para tocar às 11h30min dentro de um recipiente 
onde se faz vácuo. 

 
 
Ana lise as alternativas abaixo e assinale a cor 
reta: 
 
a) o despertador tocará na hora certa, mas os 
alunos não escutarão nada. 
b) o despertador tocará com atraso de alguns 
minutos, por causa da existência do vácuo dentro 
do recipiente onde se encontra. 
c) o despertador tocará alguns minutos antes do 
horário programa do, por causa da existência do 
vácuo no recipiente. 
d) o despertador só tocará na hora em que for 
retirado do recipiente. 
e) o despertador não tocará por causa da 
existência de vácuo no recipiente. 
 
 
6- Qual das ondas a seguir não se propaga no 
vácuo? 
 
a) Raios laser (light amplification by simulated 
emission of radiation). 
b) Ondas de rádio. 
c) Micro-ondas. 
d) Ondas de sonar (sound navegation and 
ranging). 
e) Ondas de calor (raios infravermelhos). 
 
 
7- (MODELO ENEM) – Vê-se um relâmpago; 
depois se ouve o trovão. Isso ocorre porque 
 
a) o som se propaga no ar. 
b) a luz do relâmpago é muito intensa. 
c) a velocidade do som no ar é de 340m/s. 
d) a velocidade do som é menor que a da luz. 
e) se esse fenômeno ocorresse no vácuo, o som 
do trovão e a luz do relâmpago chegariam juntos. 
 
 
8- (FESP) – Durante uma tempestade, ouviu-se o 
trovão 30s depois de se ter percebido o clarão do 
relâmpago. A que distância aproximada ocorreu o 
fenômeno? 
Desprezar o tempo gasto pela luz para chegar ao 
observador. 
 

Adotar Vsom = 340m/s. 
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ANEXO 4  
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