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Introdução 

O objetivo deste trabalho é discutir os desafios metodológicos e resultados preliminares de 

uma investigação em andamento, baseada em flipped classroom na educação física escolar. O uso 

dessa estratégia pedagógica vem ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem. Valente 

(2014) define a “sala de aula invertida” como uma modalidade de aprendizagem, na qual o conteúdo é 

estudado online antes do encontro presencial no ambiente de aula. Segundo Estes, Ingram e Liu 

(2014), a estratégia contribui para otimizar o tempo da aula, apoiar o desenvolvimento de habilidades 

de pensamento de ordem superior e melhorar as interações dos(as) alunos(as) entre si e com os(as) 

professores(as). 

No âmbito da educação física escolar, a organização das aulas parece ocorrer de modo mais 

rápido com a prática de flipped classroom, sendo uma premissa necessária para que os(as) estudantes 

realizem mais vivências. Contudo, ainda há poucas produções científicas relacionadas à temática, de 

acordo com García, Lemus e Morales (2016). Por exemplo, Oliveira e Sanches Neto (2016), por um 

lado, orientam para a importância de teorizar a própria prática e advertem sobre o risco de 

professores(as) tornarem-se consumidores(as) ingênuos(as) de pesquisa em educação realizada por 

especialistas. Por outro lado, argumentam a “sala de aula invertida” coaduna-se a ambientes virtuais de 

aprendizagem, aprendizagem entre pares e aplicativos para o ensino de conteúdos da educação física. 

 

Metodologia 

Buscamos no repositório de periódicos da plataforma CAPES os termos flipped classroom (no 

título) e high school (qualquer) para artigos revisados por pares, com a intenção de verificar estudos 

realizados na educação básica, e encontramos 41 artigos. Quando alteramos para elementary school, 

oito (8) artigos apareceram, e a nossa procura para os termos flipped classroom and physical education 

apresentou apenas um (1) artigo. Para as buscas com os respectivos termos em língua portuguesa: 

“sala de aula invertida”, “ensino médio”, “ensino fundamental” e “educação física”, nada 

encontramos. 
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Realizamos uma pesquisa descritiva e interpretativa, na qual o professor-pesquisador 

investigou sua própria prática. O pesquisador é o principal agente durante a geração e análise dos 

dados, sendo participante e investigador ao mesmo tempo, evidenciando a natureza qualitativa da 

pesquisa. Segundo Thomas, Nelson e Silverman (2012), “a pesquisa qualitativa progride em um 

processo indutivo de desenvolvimento de hipóteses e teoria à medida que os dados são revelados”. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede privada da cidade de São Paulo, com a 

participação de 60 estudantes do 9º ano do ensino fundamental, com idade de 14 anos. Os 

participantes foram organizados em dois grupos, porque as turmas são divididas habitualmente para as 

aulas de educação física. Foram excluídos da pesquisa os alunos que não participaram minimamente 

de 50% das aulas.  

 

Ensino híbrido 

Além da estratégia de flipped classroom, a intervenção pedagógica baseou-se em pressupostos 

do ensino híbrido, utilizando: ambiente virtual de aprendizagem, aprendizagem entre pares, rotação 

por estações e vivência na quadra poliesportiva. Houve correspondência ao projeto político e 

pedagógico e ao plano de ensino da educação física da escola, ao longo de oito (8) aulas, que foram 

realizadas durante um mês, presencialmente e à distância.  

A organização ocorreu em quatro (4) etapas: a primeira etapa estabeleceu o contato e a relação 

do aluno com o ambiente virtual de aprendizagem. A segunda etapa oportunizou uma rotação entre 

bancadas de estudo, com aprendizagem entre pares. Nessa etapa, houve resgate da aula invertida, além 

da apresentação dos conhecimentos prévios de cada estudante. A terceira etapa contou com a vivência 

dos esquemas táticos na quadra esportiva e a quarta etapa foi dedicada ao processo avaliativo. 

Posteriormente, foram realizadas entrevistas em grupo com os estudantes fora do horário de aula. 

Notamos que o interesse dos alunos aumentou após aprenderem sobre o funcionamento do 

aplicativo e que alguns, mais experientes, variaram taticamente suas jogadas. 

 

Considerações 

 O pesquisador teve como desafio investigar a sua própria prática com os estudantes. Para isso, 

precisou apresentar o projeto à escola onde trabalha e justificar a relevância do estudo. Outro desafio 

foi superar a visão de que as tecnologias digitais prejudicariam a aprendizagem na educação física 

escolar, sobretudo aspectos da aprendizagem motora. 
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