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Resumo
A sala  de  aula  invertida  (Flipped Classroom, do  Inglês),  enquanto  metodologia  ativa  tem sido
considerada uma abordagem que torna o discente protagonista  do seu aprendizado.  Assim,  este
artigo  tem  por  objetivo  analisar  a  percepção  dos  discentes  da  disciplina  de  Administração
Financeira  (AF) na utilização da abordagem flipped classroom. Para isso,  realiza-se um quase-
experimento, em que é proposto um roteiro de atividades aos acadêmicos, após são convidados a
responder  um  questionário  norteando  os  resultados  apresentados.  Os  dados  coletados  foram
analisados por meio de técnicas de estatística descritiva, bem como por intermédio de análise de
clusters com a técnica K-médias e testes de hipóteses não paramétricos como teste de Kruskal-
Wallis e teste post-hoc de Nemenyi, que permitiu captar adequadamente a percepção dos discentes
quanto a abordagem flipped classroom.  Os principais resultados, apontam que não existe apenas
uma percepção em relação a abordagem de flipped classroom, mas sim três: um grupo que concorda
que é uma metodologia adequada; outro que se mantêm neutro em alguns aspectos, percebendo que
a ausência efetiva do professor o torna desconectado do processo de aprendizagem; e o terceiro
grupo, desencoraja totalmente o uso dessa abordagem. Conclui-se que mesmo existindo resistência
ao  uso  de  flipped  classroom,  essa  é  uma  técnica  que  deve  ser  utilizada.  O  estudo  contribui,
principalmente,  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  permitindo  verificar  sob  a  lente  do
discente a aplicação da metodologia ativa flipped classroom.
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ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SOB A ÓTICA DE FLIPPED 

CLASSROOM: ANÁLISE DAS PERPEPÇÕES DISCENTES 

 

RESUMO  

A sala de aula invertida (Flipped Classroom, do Inglês), enquanto metodologia ativa tem sido 

considerada uma abordagem que torna o discente protagonista do seu aprendizado. Assim, este 

artigo tem por objetivo analisar a percepção dos discentes da disciplina de Administração 

Financeira (AF) na utilização da abordagem flipped classroom. Para isso, realiza-se um quase-

experimento, em que é proposto um roteiro de atividades aos acadêmicos, após são convidados 

a responder um questionário norteando os resultados apresentados. Os dados coletados foram 

analisados por meio de técnicas de estatística descritiva, bem como por intermédio de análise 

de clusters com a técnica K-médias e testes de hipóteses não paramétricos como teste de 

Kruskal-Wallis e teste post-hoc de Nemenyi, que permitiu captar adequadamente a percepção 

dos discentes quanto a abordagem flipped classroom.  Os principais resultados, apontam que 

não existe apenas uma percepção em relação a abordagem de flipped classroom, mas sim três: 

um grupo que concorda que é uma metodologia adequada; outro que se mantêm neutro em 

alguns aspectos, percebendo que a ausência efetiva do professor o torna desconectado do 

processo de aprendizagem; e o terceiro grupo, desencoraja totalmente o uso dessa abordagem. 

Conclui-se que mesmo existindo resistência ao uso de flipped classroom, essa é uma técnica 

que deve ser utilizada. O estudo contribui, principalmente, para o processo de ensino-

aprendizagem, permitindo verificar sob a lente do discente a aplicação da metodologia ativa 

flipped classroom. 

 

Palavras-chave: flipped classroom; administração financeira; discentes; ciências sociais 

aplicadas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As inovações tecnológicas e pedagógicas inseridas constantemente no âmbito 

acadêmico, que permitem o processo de ensino-aprendizagem mais ativo e dinâmico tem sido 

um desafio emergente. Por meio de inúmeras metodologias é possível compreender o 

comportamento do aluno, bem como conhecer sua capacidade de perceber e processar 

informações distintas, as quais são formadas por diferentes graus de dificuldade (Butzke & 

Alberton, 2017). Diante desse aspecto, diversas abordagens podem ser encontradas na 

literatura, dentre as quais é possível citar o aprendizado por intermédio de metodologias ativas.  

O processo de ensino-aprendizagem, na grande maioria das vezes, tem como 

protagonista o professor, enquanto esse deveria ser apenas o mediador entre o conhecimento a 

ser ensinado e o aluno (Bulgraen, 2010). Nessa direção, as metodologias ativas de ensino 

buscam colocar como agente de destaque no processo de ensino, o aluno, para que esse seja 

capaz de compreender o processo de aprendizagem como um todo.  

Consoante Godoi e Ferreira (2017) essa abordagem de ensino busca promover no 

discente uma postura autônoma e ativa em sala de aula. Além disso, os autores destacam que 

numa tentativa de propor alternativas aos métodos tradicionais de aulas expositivas, os métodos 

ativos de aprendizagem apresentam-se convidativos aos educadores para transformar alunos 

passivos em alunos ativos durante o processo ensino-aprendizagem. Consoante a Moya (2017), 

esse tipo de proposta de ensino auxiliará o aluno não apenas no seu desenvolvimento cognitivo 

escolar, mas também em atividades extraclasse, pois esse tipo de abordagem está orientada a 

promover mudanças de postura, aptidões e atitudes. 

Dentro do campo das metodologias ativas, uma proposta que tem ganhado destaque ao 

longo dos anos é o modelo de ensino por meio da sala de aula invertida (Flipped Classroom, 

do Inglês, FC). Flipped Classroom é um modelo pedagógico no qual um ambiente de 
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aprendizado tradicional e suas atividades são reorganizadas, em que o discente é colocado em 

uma posição de destaque, enquanto o professor passa a ser apenas o mediador do processo de 

ensino, tornando-se uma espécie de guia e facilitador, indicando o caminho a percorrer, 

motivando os alunos na construção de seu próprio conhecimento, deixando-os liderar esse 

processo (Lopes & Soares, 2018). A justificativa mais comum para abordagens como flipped 

classroom são que elas facilitam a aprendizagem experiencial e apoiam a construção ativa do 

conhecimento, sendo amplamente aplicadas em diferentes áreas, uma vez que é de fácil 

adaptação (Awidi & Paynter, 2019). 

Considerando a versatilidade da proposta de ensino por meio de flipped classroom, 

inúmeros estudos, em diferentes áreas tem investigado quais são as percepções discentes ou os 

impactos do ensino por meio da flipped classroom, como por exemplo nos estudos de 

Chilingaryan e Zvereva (2017) no ensino de linguas estrangeiras; Valero, Martinez, Pozo e 

Planas (2018) na área de Fenônemos de Transporte; Long, Cummins, e Waugh (2018) no ensino 

superior; Desai, Jabeen, Abdul, e Rao (2018) no campo de gestão transcultural, dentre outros. 

Segundo DeLozier e Rhodes (2017) avaliar a eficácia dessa metodologia tende a ser uma tarefa 

difícil, uma vez que diferentes formas de implementação das atividades podem ser utilizadas, e 

dessa forma um ponto de partida para análise dos resultados alcançados pode ser obtido por 

meio da análise das percepções do público envolvido nessa atividade. 

A partir do momento que é proposto utilizar metodologias não tradicionais de ensino, 

em turmas em que predomina a utilização da abordagem expositiva, emerge a seguinte pergunta 

de pesquisa: Qual a percepção dos discentes da disciplina de administração financeira na 

utilização da abordagem flipped classroom? Assim, o objetivo deste artigo é analisar a 

percepção dos discentes da disciplina de administração financeira na utilização da abordagem 

flipped classroom.  

A fim de alcançar o objetivo, realizou-se um quase experimento com uma turma 

composta por acadêmicos dos cursos de ciências contábeis e administração de uma instituição 

de ensino superior do estado de Santa Catarina, em que os discentes são submetidos a um roteiro 

de atividades referente ao conteúdo de “risco e retorno de investimentos financeiros”, que 

permitiu desenvolver as atividades propostas para a aula. Ao final da atividade, um questionário 

composto por cinco perguntas objetivas para coleta de dados é aplicado, visando captar a 

percepção dos discentes sobre a abordagem flipped classroom.  

A realização deste artigo justifica-se pela relevância do tópico sala de aula invertida nos 

dias atuais. Além disso, o desenvolvimento deste estudo gera discussões no campo do ensino 

contábil, e fomenta debates no tocante a abordagem flipped classroom, uma vez que os estudos 

abordando a efetividade dessa temática ainda são limitados (Seção 2). Outra justificativa pauta-

se em trazer informações pertinentes, pois fornece um conjunto de atividades para que docentes 

entrem em contato com uma metodologia não trivial em ciências sociais aplicadas (CSA), na 

construção do aprendizado de conteúdos da disciplina de administração financeira. 

As principais contribuições deste artigo relacionam-se com a literatura, os pesquisadores 

e o ensino-aprendizagem, pois, é revisada a literatura no tocante ao uso de flipped classroom 

no ensino dentro da área das CSA, traz aos pesquisadores da área de metodologias ativas a 

percepção dos discentes quanto a abordagem de flipped classroom na prática, e propõe um 

roteiro didático de aula para o ensino de risco e retorno de investimentos no campo de AF, 

permitindo avaliar a aprendizagem sob a lente do próprio discente. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: seção 2, são apresentados 

estudos recentes desenvolvidos com a temática flipped classroom na área das ciências sociais 

aplicadas, bem como são abordados os principais aspectos teóricos referentes a metodologias 

ativas no tocante a abordagem FC. Seção 3, é feita a caracterização da população de estudo, 

apresentação do instrumento de coleta de dados, bem como roteiro da atividade aplicada. Seção 
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4, apresenta e debate os resultados obtidos. Por fim, a seção 5, destaca as conclusões desta 

pesquisa. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção são apresentados aspectos teóricos relevantes para compreensão do ensino 

por meio de metodologias ativas e a abordagem flipped classroom, e ainda, estudos correlatos 

à aplicação dessa abordagem.  

2.1 Metodologias Ativas 

A formação do conhecimento é um processo que permeia por diferentes fases, e 

tradicionalmente o professor é colocado figura central do processo de ensino aprendizagem. 

Bulgraen (2010) argumenta que o docente deve ter uma postura mediadora do conhecimento 

para o aluno, pois o aluno deve ser um agente ativo no desenvolvimento dos conceitos 

necessários. 

Diante disso, é necessário que o professor diversifique os métodos de ensino empregado 

durante o processo de formação de conhecimento para que o discente seja estimulado e 

instigado à busca do conhecimento. Nesse aspecto, o uso de metodologias ativas de ensino 

tende a ser adequado, uma vez que López, Royo, Laborda e Dunai (2010) destaca que com 

metodologias ativas são compreendidas todas as metodologias, utilizando técnicas que 

requerem participação do aluno nas atividades de aprendizagem. Em outras palavras, os alunos 

não são receptores passivos, mas ativos sujeitos no processo de aprendizagem. Além disso, de 

acordo com Lovato, Michelotti e da Silva Loreto (2018) nesse formato de ensino o discente se 

torna o protagonista central. Assim, suas aplicações permitem o desenvolvimento de novas 

competências, como a iniciativa, a criatividade, a criticidade reflexiva, a capacidade de 

autoavaliação e a cooperação, para se trabalhar em equipe. Portanto, o professor atua como 

orientador, supervisor e facilitador do processo.  

Consoante esses autores, destaca-se que  

 
em relação às estratégias utilizadas, o contexto educacional que vivemos na atualidade 

pode ser caracterizado como um mosaico. Enquanto alguns professores ainda utilizam 

métodos tradicionais como as aulas expositivas, o quadro-negro, o giz e o livro-

didático, outros utilizam práticas pedagógicas inovadoras e diversificadas (Lovato, 

Michelotti & da Silva Loreto, 2018, p. 155). 

 

Para Berbel (2011), as metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, 

à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não 

considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Além de, para as metodologias 

ativas obterem sucesso, é necessário engajamento e incentivo por parte dos docentes, mostrando 

aos seus alunos os benefícios que esse método pode agregar em sua formação acadêmica. Dessa 

maneira, é extremamente importante que sejam usadas metodologias ativas de ensino para o 

ensino contábil, uma vez que por meio dessas técnicas é possível desenvolver no discente 

habilidades que são desejadas pelo mercado de trabalho atual. No entanto, o uso dessas 

abordagens pode causar desconforto aos discentes acostumados com modelos tradicionais de 

ensino, pois os discentes deixam de ser agentes passivos na formação do conhecimento para 

serem ativos. 

Nesse contexto, ressalta-se Moya (2017, p. 673) 

 
O uso de metodologias ativas no ensino não é apenas útil para o aluno no espaço 

fechado da sala de aula, mas, como dissemos, irá beneficiá-lo fora da sala de aula, 

uma vez que essas metodologias são orientadas para mudar tanto as aptidões como as 

atitudes. Para atingir esse objetivo, os professores devem considerar os participação 
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do estudante no processo de ensino-aprendizagem, aspecto fundamental da atividade 

de ensino. 

 

Nessa mesma linha, para Guimarães, Cittadin, Giassi, Guimarães Filho e Bristot (2016) 

o uso de metodologias ativas na educação superior, as instituições de ensino, 

independentemente de seu modelo, estão buscando entendimento desse novo contexto que 

contempla, além das mudanças provocadas pelo avanço tecnológico, a alteração social, que 

resulta em um novo perfil de estudante com expectativas diversificadas. Consoante a Guimarães 

et al. (2016) se olhar para o campo contábil, as metodologias ativas proporcionam a interação 

com o assunto, objeto de estudo, e oportunizam o estímulo à construção do conhecimento de 

forma ativa ao invés de recebê-lo passivamente do professor. Em relação ao docente, por meio 

da reflexão sobre sua experiência e ação (práxis), acaba por melhorar a qualidade do seu 

trabalho no espaço da sala de aula. 

Consoante a Lovato et al. (2018, p. 160) 

ao longo dos anos foram sendo elaboradas diversas formas de metodologias ativas, as 

quais muitas vezes são confundidas devido às suas similaridades. No decorrer desta 

pesquisa, deparamo-nos com a falta de uma classificação que conseguisse situar 

claramente estas metodologias ativas em relação à categorização de aprendizagens 

colaborativas e aprendizagens cooperativas. 

 

A partir disso, é possível encontrar na literatura diferentes metodologias no campo 

colaborativo, dentre as quais destacam-se: aprendizagem baseada em problemas (Problem-

Based Learning – PBL), problematização, aprendizagem baseada em projetos (Project-Based 

Learning), aprendizagem baseada em times (Team-Based Learning – TBL) Instrução por Pares 

(Peer-Instruction), sala de aula invertida (Flipped Classroom - FC). Aqui não são discutidas as 

cinco primeiras abordagens supracitadas, apenas a última, como segue na seção abaixo.  

Além dessas abordagens, consoante a Barbosa e Moura (2013) a discussão de temas e 

solução/debate de estudos de casos associados com a área de formação profissional, debates de 

trabalhos em grupos, elaboração de mapas conceituais, elaboração de questões de pesquisa, e 

simulações são atividades compreendidas dentro do campo das metodologias ativas. 

2.2 Flipped Classroom 

Nos últimos anos, uma metodologia ativa de ensino que tem recebido grande atenção 

da comunidade científica é a sala de aula invertida (Flipped classroom, do inglês, FC). Essa 

abordagem foi divulgada inicialmente por Jonathan Bergmann e Aarom Sams a partir da 

experiência por eles realizada em escolas de nível médio nos Estados Unidos. O 

desenvolvimento dessa proposta metodológica de ensino foi baseado no fato dos proponentes 

precisarem lidar com uma série de fatores recorrentes que afetam o desenvolvimento didático-

pedagógico das aulas tais como baixa frequência. Nesse sentido, buscando lidar com isso 

começaram a registrar suas lições e exibi-las online, oferecendo aos alunos um acesso aberto 

às aulas, fora das salas de aula, a qualquer hora e em qualquer lugar (Bergman & Sams, 2012). 

Inúmeras atividades podem ser desenvolvidas no âmbito da flipped classroom, no 

entanto, de modo geral as características dessas atividades convergem para um mesmo formato, 

onde o que é tradicionalmente feito na aula e como lição de casa é trocada ou invertida (Gilboy, 

Heinerichs & Pazzaglia, 2015).  

De acordo Gong et al. (2018, p. 93), 

 
na sala de aula tradicional, os professores transmitem conhecimento por meio de 

palestras ou demonstrações. Os alunos aprendem conhecimento em sala de aula e 

internalizam o conhecimento através de exercícios depois da aula. Mas na sala de aula 

invertida, o processo de ensino é alterado. Os alunos aprendem novos conhecimentos 

antes da aula com micro vídeos. Para internalizar o conhecimento, eles levantam 
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problemas para o professor e resolvem problemas sob a orientação do professor em 

sala de aula. Se não houver problemas, o professor pode organizar tarefas novas e 

mais difíceis. 

 

No estudo de DeLozier e Rhodes (2017) verifica-se que uma aula sob a ótica da flipped 

classroom refere-se à prática de designar palestras fora da aula e dedicar tempo de aula a uma 

variedade de atividades de aprendizagem. Além disso, é possível dividir as atividades em um 

período pré-aula e durante a aula, ao passo que uma variedade de abordagens para a flipped 

classroom pode ser adotada. Nas atividades pré-aula (por exemplo, palestras em vídeo) e 

atividades em sala de aula (por exemplo, questionários, discussões de alunos) podem ser usadas. 

Esses autores argumentam que o valor das atividades desenvolvidas reflete os processos 

cognitivos específicos envolvidos pela atividade, independentemente de a configuração ser a 

sala de aula tradicional (baseada em palestras) ou a flipped classroom. 

Sob esse aspecto e consoante a Lovato et al. (2018) é possível compreender a abordagem 

flipped classroom em uma perspectiva de aprendizagem colaborativa, pois existe uma 

colaboração de diferentes agentes para construção do conhecimento (Moran, 2018). Portanto, 

os agentes atuantes podem estabelecer relações professor-aluno bem como aluno-aluno, quando 

as atividades são desenvolvidas em grupos. 

Além disso, para Lopes e Soares (2018) na perspectiva da flipped classroom a ideia 

central é baseada na inversão do paradigma tradicional de ensino, em que as principais fases do 

processo de ensino e aprendizagem, como atividades de sala de aula e trabalhos de casa, são 

invertidas. Para Findlay-Thompson e Mombourguette (2014, p. 64), 

 
Uma sala de aula invertida é mais comumente descrita como um modelo de ensino 

invertido, onde o professor usa várias formas de tecnologia, como vídeos para gravar 

as palestras normais em sala de aula e os alunos são obrigados a ver essas palestras 

gravadas fora do horário da aula. 

 

O Quadro 1 apresenta um resumo das vantagens e desafios para o uso de flipped 

classroom segundo o survey conduzido por Akçayır e Akçayır (2018).  

 
Quadro 1: Vantagens e desafios da condução da flipped classroom. 

Vantagens 

Categorias Subcategorias 

Resultados do 

Aluno 

Melhoram a performance de aprendizagem, satisfação, comprometimento, motivação, 

melhora o aprendizado, melhora nas habilidades de pensamento crítico, melhora na 

confiança, promove criatividade, foca no desenvolvimento de habilidades para resolução de 

problemas, melhor retenção conceitual, melhora as habilidades de aplicação 

Contribuições 

pedagógicas 

Aprendizagem flexível, permite aprendizado individualizado, melhora o prazer, melhor 

preparação antes da aula, promove a autonomia, oferece oportunidades de colaboração, 

permite mais feedback, promove maior auto eficácia, fornece aprendizado baseado em pares, 

aumenta o esforço do estudo, suporta interesse no curso, melhora a frequência, adequado 

para o ensino em grandes grupos, diminui as retiradas. 

Tempo e 

eficiência 

Maior tempo para prática, melhor aproveitamento do tempo em classe. 

Disposições Feedback dos discentes, feedback positivo dos professores. 

Interação Maior interação entre alunos e professor-aluno. 

Outras Fácil adaptação discente, menor ansiedade durante o aprendizado. 

Desafios 

Categorias Subcategorias 

Pedagógico Preparação limitada do aluno antes da aula, os alunos precisam de diretrizes em casa, não é 

possível obter ajuda enquanto estiver fora da aula, incapacidade dos instrutores de saber se 

os alunos assistiram a vídeos ou não, efeitos do método invertido não duradouro, problemas 

de implementação. 
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Percepção 

discente 

Demorado, aumento de carga de trabalho, os alunos não preferem, problemas de adoção, 

ansioso com o novo método, resistência à mudança, os alunos acham o método 

injusto/irracional. 

Percepção 

docente 

Demorado, maior carga de trabalho, difícil de gerenciar tarefas, planejamento da sequência 

de atividades. 

Técnico e 

tecnológico 

Qualidade de vídeos, desigualdade da acessibilidade tecnológica, necessidade de 

competência em tecnologia (estudantes), custo, necessidade de competência em tecnologia 

(professores), requisitos de infraestrutura específica. 

Fonte: Adaptado de Akçayır e Akçayır (2018). 

 

A partir do Quadro 1, percebe-se uma série de benefícios ao fazer uso da abordagem 

flipped classroom. Isso indica, melhor desempenho na aprendizagem tornando o conteúdo mais 

interessante, gasta-se também maior tempo com a prática e obtém-se melhor a classe como um 

todo, além de contribuir para positivamente a avaliação do professor. Todavia, observa-se 

desafios no uso da abordagem flipped classroom, quanto ao aluno aumenta consideravelmente 

a carga de estudo, e em relação ao professor é necessário um tempo a mais de preparação de 

atividades, podendo não ter o apoio institucional. 
 

2.3 Estudos Correlatos à Abordagem de Flipped Classroom 
É imprescindível destacar pesquisas que evidenciaram a abordagem flipped classroom, 

uma vez que se demonstra a relevância dessa temática para o ensino-aprendizagem, 

principalmente, no que concerne a área de ciências sociais aplicadas.  

Du e Taylor (2013) implementam um modelo de entrega, na Escola de Negócios dentro 

Universidade Ocidental de Sydney, o qual usa mecanismos de entrega de conteúdo online para 

currículo e avaliação como forma de aula invertida. Essa pesquisa envolveu 259 estudantes do 

primeiro ano de uma disciplina de contabilidade gerencial. Por meio dos resultados, os autores 

sugerem que as habilidades de prontidão e autogerenciamento do aluno talvez sejam um dos 

elementos mais importantes para condução desse tipo de atividade. 

Downen e Hyde (2016) conduziram um estudo cujo objetivo era examinar os efeitos de 

“inverter a sala de aula” sobre o desempenho, avaliação e participação dos alunos nos princípios 

contábeis gerenciais. Um total de 99 alunos de um curso em uma grande escola de negócios do 

sudoeste dos EUA sobre os tópicos de princípios gerenciais. O estudo foi desenvolvido sob a 

ótica de um desenho de pesquisa cruzado dentro dos participantes, isto é, cada aluno 

experimentando a instrução tradicional e a instrução invertida simplificada, permitindo o 

controle das diferenças individuais entre os alunos. De acordo com os autores, usar esse 

princípio metodológico resultou em melhoria significativa de desempenho, especialmente para 

estudantes com desempenho inferior em avaliações pré-realizadas. Os autores concluem que 

usar a flipped classroom pode ser eficaz para cursos de contabilidade orientados para aplicação, 

particularmente para alunos com desempenho inferior. 

Guimarães et al. (2016) verificam possíveis reflexos no processo de aprendizagem dos 

estudantes mediante o uso de metodologias ativas no ensino da contabilidade de custos. Dentre 

as atividades propostas de atividades aplicadas destaca-se a aprendizagem de custos por meio 

da flipped classroom. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2015, com os estudantes 

matriculados nas 2 (duas) turmas da disciplina de Contabilidade e Análise de Custos ofertada 

na 5ª fase, onde 48 alunos foram submetidos a proposta de flipped classroom e 54 a aulas 

tradicionais.  Os resultados apontam que a metodologia ativa empregada contribuiu 

positivamente para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os estudantes envolvidos 

nessa experiência mostraram maior interesse pela construção do conhecimento por meio da 

leitura, aplicação e discussão de conceitos ainda não vistos em sala de aula, o que fortalece a 

autonomia discente. 
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Ibrahim e Haruna (2017) investigaram os efeitos da abordagem de ensino em sala de 

aula convencional e invertida sobre o desempenho e a capacidade de retenção de estudantes 

avançados de contabilidade financeira na Universidade Abubakar Tafawa Balewa, Bauchi, 

Nigéria. O desenho quase-experimental do pré-teste, pós-teste I e pós-teste II foi utilizado para 

o estudo. O estudo utilizou uma turma intacta de 76 alunos que ofereceu contabilidade 

financeira antecipada na sessão acadêmica de 2015/2016 na instituição. Consoante aos autores, 

os resultados mostram melhora na capacidade de desempenho e retenção dos alunos quando a 

técnica de ensino invertida foi adotada. Foi recomendado, entre outros, que os professores de 

contabilidade financeira nas universidades nigerianas adotassem a metodologia flipped 

classroom no ensino de alunos, fornecendo aos alunos materiais e trabalhos pré-aula antes de 

suas atividades em sala de aula. 

Khairudin, Khairudin, Salleh e Ibrahim (2017) desenvolveram um estudo cujo foco foi 

examinar como o uso da aprendizagem por meio de flipped classroom pode ajudar a melhorar 

a comunicação e as habilidades de pensamento crítico na resolução de problemas entre os 

estudantes que fazem o assunto contábil.  A pesquisa foi realizada na Escola de Contabilidade 

de Tunku Puteri Intan Safinaz (TISSA), Universiti Utara Malásia. O estudo envolveu 49 alunos 

da turma BKAL1013 Business Accounting Group no primeiro semestre de 2016/2017. Os 

resultados mostraram que a motivação dos alunos e o fragmento do educador são dois fatores 

importantes de sucesso da abordagem de aprendizado invertida. A motivação dos alunos 

aumenta com o uso da internet e da tecnologia. Os resultados também revelam que as 

expectativas do educador devem ser claramente esclarecidas para que os alunos entendam bem 

seus papéis. 

Oliveira Neto, De Souza Gomes e Titton (2017) realizaram um estudo objetivando 

avaliar o ganho de desempenho durante a aula e a percepção dos alunos sobre o uso da 

abordagem flipped classroom. A amostra foi composta por 78 estudantes de uma universidade 

pública do Brasil. Duas aulas de graduação em contabilidade com o mesmo conteúdo curricular, 

frequentando o curso de metodologia de pesquisa, tiveram quatro aulas usando a abordagem 

flipped classroom. Em cada aula, houve dois testes baseados nas perguntas mais votadas e 

atividades colaborativas entre eles sem a ajuda do professor. Os resultados do teste mostraram 

que em todas as classes invertidas, houve uma grande melhoria após a inclusão da atividade 

colaborativa como parte do processo de construção do conhecimento. Além disso, uma pesquisa 

foi conduzida com os alunos e os resultados mostraram que eles aprovam o uso de salas de aula 

aprimoradas como uma estratégia de ensino apropriada. 

Ibrahim, Khairudin e Salleh (2018) examinaram como o uso da aprendizagem invertida 

pode ajudar a melhorar a comunicação e habilidades de pensamento crítico na resolução de 

problemas entre os alunos tomando o assunto contábil. De modo geral, o estudo implementou 

uma abordagem de aprendizado invertido no esforço para melhorar as habilidades de 

comunicação e pensamento crítico entre os estudantes de contabilidade na Escola de 

Contabilidade Tunku Puteri Intan Safinaz (TISSA) na Universiti Utara Malaysia, UUM, tendo 

um total de 49 participantes. Os resultados mostraram que habilidade de comunicação e 

pensamento crítico se desenvolveu nos alunos com o uso de aprendizado invertido. Tempo 

suficiente, no entanto, é necessário para os alunos entenderem o conteúdo das palestras dadas 

na forma de um vídeo usado como a mídia neste projeto usado como uma plataforma de e-

learning neste projeto, assim como o conteúdo 'cativante' deve ser criado para aumentar o 

interesse dos alunos para assistir ao vídeo. 

Schnell, Fabriz e Walter (2018) buscam compreender estratégias de implantação da 

metodologia de ensino aprendizagem da flipped classroom de acordo percepção dos docentes 

e discentes no curso superior de ciências contábeis instituição de ensino superior, localizada no 

Oeste do Estado do Paraná. No que se referente aos resultados encontrados quanto às 

percepções dos docentes, destaca-se que se substituindo a divisão por disciplinas em projetos 
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e, em aula invertida, os discentes estudam os conteúdos em casa, ou onde preferirem, ou seja, 

tendo um tempo maior para leituras prévias. Já no que tange a percepção dos discentes, estes 

assumem o papel ativo em sala de aula, contudo o professor ainda é peça fundamental nesse 

novo método de ensino. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Tendo em vista o objetivo de analisar a percepção dos discentes da disciplina de 

administração financeira na utilização da abordagem flipped classroom, caracteriza o método 

de pesquisa como quase-experimento e survey, uma vez que os quase-experimentos não se tem 

um controle experimental total das variáveis intervenientes, em relação ao survey tem-se a 

possibilidade de exploração, descrição e explicação (Gosling & Gonçalves, 2004) dos 

resultados obtidos. 

O universo da pesquisa é composto por 51 alunos dos cursos de ciências contábeis e 

administração, que estão regularmente matriculados na disciplina de administração financeira 

em uma IES do estado de Santa Catarina. A amostra final foi composta pelos discentes que 

estavam presentes e participaram do roteiro de atividades e responderam ao questionário de 

maneira válida, pois um discente foi excluído da amostra por responder as questões todas com 

o mesmo grau de satisfação, assim, totalizou 42 respostas válidas. 

 O quase-experimento foi aplicado em um dia letivo, durante 4 horas aula, referente ao 

conteúdo de “risco e retorno de investimentos financeiros” que faz parte da temática abordada 

na disciplina de administração financeira. Os tópicos foram escolhidos devido à característica 

prática, o conhecimento matemático/estatístico dos discentes necessário para a realização do 

roteiro de atividades, foi adquirido pelos discentes em disciplinas previamente cursadas. Assim, 

o processo para a aplicação da abordagem flipped classroom foi desenvolvido de acordo com 

quatro etapas: planejamento, aplicação das atividades, experiência de ensino, coleta de dados e 

análise de resultados. 

O planejamento das atividades foi desenvolvido com intuito de que ao final das 

atividades aplicadas, os discentes fossem capazes de passar informações sobre um ou mais 

investimentos, estarem aptos a avaliar qual o retorno esperado e o risco inerente, bem como, 

dado um conjunto de investimentos decidir qual o mais adequado. Embora a atividade tenha 

sido desenvolvida integralmente em sala de aula, o roteiro foi enviado previamente por meio 

do sistema do aluno – Ambiente Virtual de Aprendizagem e foi sugerido aos discentes que 

assistissem os vídeos propostos. Já na fase em sala, inicialmente foram novamente repassadas 

as instruções da atividade, em que os discentes foram orientados a (re)assistir os vídeos 

propostos e fazer anotações pertinentes. Essa etapa durou uma hora aula.  

No momento seguinte, os exercícios propostos como apoio foram sugeridos para serem 

desenvolvidos. Nesta etapa o objetivo é que os discentes praticassem o que haviam 

compreendido durante a etapa anterior e dirimissem suas dúvidas com os colegas e professores, 

a qual durou uma hora aula e meia. Na etapa seguinte, que teve duração de uma hora aula e 

meia, os alunos foram instruídos a avaliar um conjunto de investimentos e ao final do tempo, 

entregarem ao professor responsável. 

Sempre que necessário, é realizada uma intervenção junto ao discente com o objetivo 

de dirimir as dúvidas existentes que não são possíveis de serem sanadas apenas com os materiais 

propostos. O roteiro de atividades proposto é apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Roteiro de aula aplicado na perspectiva de flipped classroom. 

Roteiro de Atividades – Em dupla 
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1. Assistir os vídeos sugeridos e fazer os registros necessários referentes as definições de risco e retorno de 

investimentos financeiros. 

2. Resolver os exercícios propostos do material de apoio para fixação do conteúdo.  

3. Resolver os exercícios em dupla para entregar ao final da aula.  

Materiais online 

• Vídeo aula 1 (assistir até 4:36 min): https://slideplayer.com.br/slide/8061440/  

• Vídeo aula 2 (assistir completo): https://www.youtube.com/watch?v=ggCrawPdKGY  

• Vídeo aula (cálculo Média e Desvio Padrão HP12C): 

https://www.youtube.com/watch?v=UDxGCbgu-Xg  

• Aplicativo HP12C online: https://epxx.co/ctb/hp12c.html  

• Vídeo aula 3 (Retornos e Probabilidades): https://www.youtube.com/watch?v=NL2f6D0vAXs  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após o processo experimental em relação a abordagem flipped classroom, foi solicitado 

o preenchimento do questionário a fim de verificar a percepção dos discentes em relação a 

aprendizagem sob a lente da sala de aula invertida. Para coleta de dados foi utilizado um 

questionário adaptado de Gilboy et al. (2015), com escala likert que variava de 1 a 5, em que 1 

significa discordo fortemente, 2 discordo, 3 indiferente, 4 concordo e 5 concordo plenamente, 

o qual é apresentado no Quadro 3.  

 
Quadro 3: Questões aplicadas aos discentes para a percepção da abordagem flipped classroom. 

Questão 1 2 3 4 5 

Q1 - Gostei da opção de assistir ao vídeo em vez de ter somente aula expositiva para este 

tópico. 

     

Q2 - Eu preferiria que o professor lecionasse por dois períodos de aula ao invés de completar 

as atividades que foram realizadas. 

     

Q3 - O uso de vídeos a leituras individuais permitiu-me aprender o material de forma mais 

eficaz do que somete leituras. 

     

Q4 - Aprendi a usar o material com esse método de ensino (FC) de instrução do que quando 

temos apenas aulas expositivas. 

     

Q5 - Eu me senti desconectado sem o auxílio constante do professor durante as atividades.      

Fonte: Adaptado de Gilboy et al. (2015). 

 

Os dados coletados a partir do questionário exposto no Quadro 3 foram analisados 

segundo técnicas de estatística descritiva para desenvolvimento de uma análise exploratória dos 

dados. Para verificar a existência de grupos de percepções será usada estatística multivariada, 

isto é, análise de cluster por meio do método não-hierárquico K-médias. Segundo Maroto 

(2003) cada observação pertencente a um determinado cluster é similar a todas as outras 

pertencentes a esse cluster, e é diferente das observações pertencentes aos outros clusters.  

Para verificar se existia diferença estatística significativa entre as percepções de acordo 

com os clusters construídos, foram utilizadas técnicas de estatística multivariada, isso é 

inferência estatística, ou seja, teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis e teste post-hoc de 

Nemenyi. A abordagem não-paramétrica torna-se atraente do ponto de vista do pesquisador 

pelo fato de não ser necessário fazer suposições sobre a distribuição de probabilidade das 

variáveis de estudo (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2009). Os dados coletados foram 

analisados utilizando o software SPSS. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para o questionário utilizado neste artigo e apresentado na seção 3, o valor de alfa de 

Cronbach foi 0.65, o que de acordo com Landis e Koch (1977) é considerado um valor aceitável 

para consistência interna de um questionário. Contudo, o valor baixo apontado pode estar 

https://slideplayer.com.br/slide/8061440/
https://www.youtube.com/watch?v=ggCrawPdKGY
https://www.youtube.com/watch?v=UDxGCbgu-Xg
https://epxx.co/ctb/hp12c.html
https://www.youtube.com/watch?v=NL2f6D0vAXs
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relacionado ao pequeno número de questões utilizadas neste artigo, o que não necessariamente 

significa ausência de confiabilidade (Tavakol & Dennick, 2011).  

As relações necessárias para compreender a percepção dos discentes a partir das 

questões referente a abordagem flipped classroom é apresentada na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Matriz de correlação entre as respostas observadas. 

 Q1 -Gostei 

da opção de 

assistir ao 

vídeo em vez 

de ter 

somente aula 

expositiva 

para este 

tópico. 

Q2 - Eu 

preferiria que o 

professor 

lecionasse por 

dois períodos 

de aula ao 

invés de 

completar as 

atividades que 

foram 

realizadas. 

Q3 - O uso de 

vídeos a 

leituras 

individuais 

permitiu-me 

aprender o 

material de 

forma mais 

eficaz do que 

somete leituras. 

Q4 - Aprendi a 

usar o material 

com esse 

método de 

ensino (FC) de 

instrução do que 

quando temos 

apenas aulas 

expositivas. 

Q5 - Eu me 

senti 

desconectado 

sem o auxílio 

constante do 

professor 

durante as 

atividades. 

Q1 -Gostei da 

opção de assistir 

ao vídeo em vez 

de ter somente 

aula expositiva 

para este tópico. 1 -0,3302* 0,5519* 0,6063* -0,3063* 

Q2 - Eu preferiria 

que o professor 

lecionasse por 

dois períodos de 

aula ao invés de 

completar as 

atividades que 

foram realizadas. -0,3302* 1 -0,1027 -0,2855** -0,0309 

Q3 - O uso de 

vídeos a leituras 

individuais 

permitiu-me 

aprender o 

material de forma 

mais eficaz do 

que somete 

leituras. 0,5519* -0,1027 1 0,6723* -0,1922 

Q4 - Aprendi a 

usar o material 

com esse método 

de ensino (FC) de 

instrução do que 

quando temos 

apenas aulas 

expositivas. 0,6063* -0,2855** 0,6723* 1 -0,3191* 

Q5 - Eu me senti 

desconectado sem 

o auxílio 

constante do 

professor durante 

as atividades. -0,3063* -0,0309 -0,1922 -0,3191* 1 

*Indica correlação significativa ao nível de 5%, enquanto ** indica correlação significativa ao nível de 10%. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Por meio dos resultados contidos na Tabela 1, é possível observar que existem relações 

correspondentes entre as questões 1 e 4. Isso é, discentes que apresentam percepções favoráveis 

a metodologia flipped classroom tendem a demonstrar satisfação ao processo de ensino-

aprendizagem por meio de vídeos curtos associados a exercícios complementares. As relações 

das questões 1 e 3, apresentam que o uso apenas de vídeos não é suficiente para condução do 

discente ao aprendizado. Não obstante, as relações não correspondentes entre as questões 1 e 2, 

bem como com 1 e 4 sugerem que o modelo de aula expositiva possa ser substituído pelo 

método de flipped classroom. Mesmas considerações podem ser apontadas se avaliadas as 

correlações estatisticamente significativas entre as questões 2 e 4 e 4 e 5. 

Por outro lado, observando as correlações entre as respostas para as questões 3 e 4 é 

possível perceber que a complementaridade de vídeos sem a associação de materiais 

complementares (leituras teóricas e exercícios resolvidos) pode tornar o processo de ensino por 

meio de flipped classroom desagradável do ponto de vista do discente. Os resultados 

supracitados corroboram com os propostos por Gilboy et al. (2015), uma vez que as relações 

das percepções discentes demonstram grupos de discentes que se adaptaram a sala de aula 

invertida bem como grupos de discentes que discordam totalmente do uso dessa abordagem. 

Nesse contexto, a análise de clusters das percepções discentes foram separadas de 

acordo com 3 agrupamentos. Essa divisão pode ser observada em outros estudos, como por 

exemplo no conduzido por da Costa Mineiro, Antunes, Vieira e Andrade (2018), sendo que os 

autores sugerem que por meio dessa divisão dá se pela maior possibilidade de detalhamento 

sobre a avaliação dos discentes à estratégia de ensino e pela distinção entre eles. As frequências 

relativas das percepções discentes no que se refere ao questionário aplicado ao final da atividade 

proposta, são apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Frequência relativa de acordo com cada cluster. 

  Cluster 
1 2 3 4 5 

Q1 - Gostei da opção de assistir ao vídeo em vez de 

ter somente aula expositiva para este tópico. 

1 6,25% 6,25% 37,50% 18,75% 31,25% 

2 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

3 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 0,00% 

Q2 - Eu preferiria que o professor lecionasse por dois 

períodos de aula ao invés de completar as atividades 

que foram realizadas. 

1 6,25% 25,00% 18,75% 43,75% 6,25% 

2 0,00% 15,00% 30,00% 25,00% 30,00% 

3 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

Q3 - O uso de vídeos a leituras individuais permitiu-

me aprender o material de forma mais eficaz do que 

somete leituras. 

1 6,25% 12,50% 25,00% 56,25% 0,00% 

2 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3 0,00% 33,33% 50,00% 16,67% 0,00% 

Q4 - Aprendi a usar o material com esse método de 

ensino (FC) de instrução do que quando temos apenas 

aulas expositivas. 

1 6,25% 12,50% 31,25% 37,50% 12,50% 

2 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

3 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 

Q5 - Eu me senti desconectado sem o auxílio 

constante do professor durante as atividades. 

1 37,50% 43,75% 12,50% 6,25% 0,00% 

2 10,00% 25,00% 30,00% 15,00% 20,00% 

3 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observa-se quanto aos resultados apresentados na Tabela 2, a divisão de três grupos 

distintos de percepções. O primeiro cluster (16 discentes) diz respeito aos discentes que 

percebem a metodologia ativa flipped classroom como adequada, enquanto o segundo cluster 

(20 discentes) é composto por discentes que tendem a apresentar resistência a esse tipo de 
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atividades,  no terceiro cluster (6 observações) o grupo de alunos mantém-se neutro na maioria 

das situações, contudo reconhece que o uso de vídeo aulas e materiais complementares são uma 

forma de auxílio ao processo de ensino aprendizagem, ao passo que os mesmos se sentem 

desconectados sem o auxílio constante do docente. 

As medidas descritivas (mínimo, máximo, média, mediana desvio-padrão (DP) e 

coeficiente de variação (CV)) para as percepções discentes extraídas a partir do questionário do 

Quadro 3, são demonstradas na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Medidas descritivas das percepções discentes para cada questão de acordo com cada cluster. 

  

Cluster Mínimo Máximo Média Mediana DP CV 

Q1 - Gostei da opção de assistir ao vídeo em 

vez de ter somente aula expositiva para este 

tópico. 

1 1 5 3,6 3,5 1,2 33,33% 

2 1 3 1,6 1,5 0,68 42,50% 

3 1 3 2,3 2,5 0,82 35,65% 

Q2 - Eu preferiria que o professor lecionasse 

por dois períodos de aula ao invés de 

completar as atividades que foram realizadas. 

1 1 5 3,2 3,5 1,11 34,69% 

2 2 5 3,7 4 1,08 29,19% 

3 1 3 1,8 1,5 0,98 54,44% 

Q3 - O uso de vídeos a leituras individuais 

permitiu-me aprender o material de forma mais 

eficaz do que somete leituras. 

1 1 4 3,3 4 0,95 28,79% 

2 1 2 1,5 1,5 0,51 34,00% 

3 2 4 2,8 3 0,75 26,79% 

Q4 - Aprendi a usar o material com esse 

método de ensino (FC) de instrução do que 

quando temos apenas aulas expositivas. 

1 1 5 4 3,5 1,09 27,25% 

2 1 2 1,5 1,5 0,51 34,00% 

3 1 3 2 2 0,63 31,50% 

Q5 - Eu me senti desconectado sem o auxílio 

constante do professor durante as atividades. 

1 1 4 1,9 2 0,89 46,84% 

2 1 5 3,1 3 1,29 41,61% 

3 4 5 4,3 4 0,52 12,09% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No que se refere aos resultados apresentados na Tabela 3, é possível verificar que, para 

Q1, mesmo existindo tendência dos grupos de discentes pertencentes aos clusters 1 e 2 não 

perceberem de maneira satisfatória a metodologia proposta, cerca de 50% tendem a ficar neutro 

ou discordar do fato de gostar de assistir vídeos para explanação teórica do tópico a ser 

abordado. Isso sugere que, o uso dessa metodologia em um número maior de situações pode 

criar uma cultura nos discentes de modo que a metodologia passe a ser vista como adequada 

para desenvolvimento do processo de aprendizagem. Por outro lado, discentes que pertencem 

ao agrupamento 1 tendem a gostar da opção de vídeos para apresentação da teoria.  

Além disso, ao olhar para variação das respostas, o grupo que tende a aceitar a 

abordagem de flipped classroom percebe de maneira satisfatória essa metodologia, e possui 

opiniões com menor variação, ao passo que os outros dois grupos embora tendem a rejeitar essa 

abordagem, as opiniões apresentam maior variabilidade. No tocante a Q2, tanto discentes do 

cluster 1 quanto do cluster 2 ficam neutros quanto a presença do professor ou não preferir que 

o mesmo atue ativamente durante o período das aulas. Isso permite inferir que, os discentes 

tendem a desejarem ter uma postura ativa no processo de ensino-aprendizagem.  

Para Q3 é possível perceber que os três grupos de discentes tendem a permanecerem 

neutros no tocante ao uso de vídeos apenas para compreensão dos conteúdos. Isso indica que 

apenas vídeos tendem a não ser adequado, é necessário associar outras ferramentas como 

exercícios resolvidos ou até mesmo materiais teóricos. Em relação a Q4, é possível verificar 

que os dois grupos que tendem a perceber a metodologia ativa flipped classroom como eficaz, 
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demonstram dificuldades em compreender o conteúdo abordado apenas com o uso de vídeos 

ou materiais extras, enquanto os indivíduos pertencentes ao cluster 1, demonstram ter aprendido 

o conteúdo de risco e retorno de investimentos quando usada a abordagem flipped classroom.  

Por fim, para Q5, os discentes do cluster 1 percebem que a participação ativa do 

professor não é uma aspecto chave para o desenvolvimento do aprendizado, desde que seguidas 

as instruções repassadas, enquanto cerca de 50% dos discentes do cluster 2 tendem a 

permanecerem neutros ou acreditar que a participação ativa do professor é necessária, ao passo 

que os discentes do cluster 3 concordam fortemente que a participação ativa do professor no 

processo de ensino-aprendizagem torna-o desconectado com o conteúdo.  

No que se refere ao fato de existir um grupo de alunos que tende a rejeitar a abordagem 

flipped classroom e outro que entende que algumas situações torna essa maneira de 

aprendizagem desconfortável para ensino de administração financeira, segundo Berret (2012) 

pode estar associada a algumas questões como o fato do aluno deixar de receber passivamente 

o conteúdo necessário e se tornar um agente ativo do seu processo de aprendizagem.  

Além disso, seguindo nessa linha, os autores sugerem que muitos alunos podem não 

estarem preparados para desenvolver esse tipo de atividades, bem como resolver problemas 

associados aos tópicos de ensino, uma vez que isso não é uma cultura comum na sua formação. 

Outra questão que emerge a partir dessa discussão, de acordo com Frick, Birt e Waters (2017) 

é o fato de que nos moldes atuais de ensino não é uma cultura comum utilizar flipped classroom 

em cursos de ciências contábeis e administração.  

Além disso, Brunsell e Horejsi (2013) argumentam que substituir a aprendizagem 

passiva (modelos tradicionais amplamente utilizados) pela aprendizagem ativa na sala de aula 

demanda tempo para engajar o aluno nesse processo de aprendizado. Destarte, consoante a 

Lombardini, Lakkala e Muukkonen (2018) alunos que tendem a ser desfavoráveis a essa 

abordagem de ensino sugerem que utilizar uma abordagem mista de aulas expositivas com 

flipped classroom pode ser melhor.  

O fato de existir aceitação por parte dos acadêmicos, segundo a Caligaris, Rodríguez e 

Laugero (2016) pode estar associado ao fato de que, para esse grupo, os vídeos sugeridos para 

essa experiência, juntamente com o material oferecido para disciplina, deu aos alunos as 

ferramentas necessárias para obter autonomia no estudo da teoria, tornando possível mudar o 

modo de trabalhar em sala de aula. Ainda de acordo com Lopes e Soares (2018) o número de 

exercícios sugeridos durante o processo de ensino pode ser outro fator que motivou a percepção 

positiva da flipped classroom, uma vez que os conteúdos de risco e retorno de investimentos 

tem um cunho muito mais prático a teórico, e dessa forma praticar por muitas vezes o conteúdo 

de fato conduz o discente ao aprendizado necessário. Por sua vez, para Gloudeman, Shah-

Manek, Wong, Vo e Ip (2018) outro ponto que merece atenção quando se há percepção 

favorável para essa abordagem é o fato de que os vídeos propostos em conjunto com atividades 

extras de aprendizagem ativa podem ajudar a superar barreiras à aceitação de estratégias de 

aprendizagem ativa. 

Nesse sentido, é relevante comparar as respostas de acordo com cada cluster tornando 

possível analisar as respostas dos discentes referente a percepção de cada grupo em relação as 

questões apresentadas a partir do questionário, conforme apresenta-se na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Comparação das respostas médias de acordo com cada cluster (C1, C2 e C3 - teste de Kruskall-Wallis) 

e comparações múltiplas entre os clusters (teste post-hoc de Nemenyi). 

  Teste de Kruskall-Wallis  Teste post-hoc  

Pergunta  𝜒4
2 p-valor C1 X C2 C1 X C3 C2 X C3 

Q1 - Gostei da opção de assistir ao vídeo em vez 

de ter somente aula expositiva para este tópico. 
21,07 0,00003 0,00003* 0,2 0,32 
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Q2 - Eu preferiria que o professor lecionasse por 

dois períodos de aula ao invés de completar as 

atividades que foram realizadas. 

9,5 0,00866 0,4806 0,08980** 0,00780* 

Q3 - O uso de vídeos a leituras individuais 

permitiu-me aprender o material de forma mais 

eficaz do que somete leituras. 

23,94 0,00001 0,00001* 0,763 0,02800* 

Q4 - Aprendi a usar o material com esse método 

de ensino (FC) de instrução do que quando temos 

apenas aulas expositivas. 

22,33 0,00001 0,00002* 0,2 0,49 

Q5 - Eu me senti desconectado sem o auxílio 

constante do professor durante as atividades 
16,27 0,00029 0,01948* 0,00064* 0,14982 

*Indica diferença significativa entre as repostas para cada cluster ao nível de 5%, enquanto ** indica correlação 

significativa ao nível de 10%. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4, é possível avaliar a convergência de 

percepções discentes para cada questionamento realizado de acordo com cada cluster. Para 

todas as cinco questões, é possível perceber que existem pelos menos um par de percepções 

discentes para os clusters observados (p-valor < 0,05). Pertinente as comparações para os 

clusters 1 e 2 é possível perceber que, em média, apenas para Q2, as percepções tendem a serem 

semelhantes, isso indica que, o professor lecionar por períodos consecutivos não é algo visto 

com bons olhos, ou seja, os discentes desejam a associação de outra metodologia com a 

participação do professor.  

As percepções no que se refere a metodologia flipped classroom, em média, para os 

discentes dos agrupamentos 1 e 2 são estatisticamente distintas para as questões 1 e 5. Percebe-

se que enquanto um tende a aprender o conteúdo por meio da flipped classroom o outro acredita 

que esse método não o conduz ao conteúdo de modo satisfatório. Ademais, a medida que um 

acredita que a participação ativa do professor é necessária, o outro entende que a intervenção 

constante do professor não o torna desconectado durante o processo de aprendizagem. Por fim, 

quando avaliadas as percepções para os clusters 2 e 3, ambos concordam que não conseguiram 

ser conduzidos a um entendimento completo do conteúdo, bem como acreditam que a 

metodologia o torna desconectado. 

Por fim, é possível perceber por meio dos resultados apresentados que a resposta da 

pergunta de pesquisa posta inicialmente não corresponde a apenas uma única percepção, mas 

sim a três. Primeira, existe um grupo de discentes que percebe a abordagem de ensino por meio 

de flipped classroom como adequada, segundo grupo de alunos que tendem a compreender que 

não é um método eficaz, talvez dada a natureza do conteúdo utilizado para implementação dessa 

metodologia, e terceira sendo um grupo de alunos que compreende em partes que essa 

abordagem é adequada, porém impõe alguns desafios e limitações ao ensino.  

De modo geral, os resultados aqui expostos vão ao encontro do estudo de Akçayır e 

Akçayır (2018), e Cotta, Shah, Almgren, Macías-Moriarity, e Mody (2016), os quais realizam 

uma revisão sistemática de estudos no campo da flipped classroom e apontam que salas de aula 

invertidas oferecem muitos resultados educacionais positivos, por consequência percepções 

favoráveis, ao passo que outros estudos chamam a atenção para as limitações associadas à 

flipped classroom, o que pode ser compreendido como um fator que torna a experiência 

desagradável do ponto de vista do discente.  

 

5 CONCLUSÕES 
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Atualmente diferentes metodologias de ensino tendem a ser utilizadas para 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior, dentre as quais é 

possível citar as metodologias ativas, em especial a flipped classroom. Dessa forma, este artigo 

buscou analisar as percepções dos discentes da disciplina de administração financeira na 

utilização da abordagem flipped classroom.  

Para realizar a análise, elaborou-se um quase-experimento, em que foi proposto um 

roteiro de atividades nos moldes de flipped classroom á discentes de uma instituição de ensino 

superior da região sul do Brasil em uma disciplina de administração financeira (AF). A 

atividade foi conduzida em um dia letivo durante quatro horas aulas. A partir da realização das 

atividades que compõe a abordagem flipped classroom, aplicou-se um questionário a fim de 

captar a percepção discente quanto a aprendizagem do conteúdo na abordagem de sala de aula 

invertida. Assim, obteve-se uma amostra de 42 discentes que estavam presentes e participaram 

do roteiro de atividades, e responderam o questionário de maneira válida. 

Entre os principais resultados, foi possível identificar três grupos de alunos no tocante 

as percepções do ensino de AF por meio da abordagem flipped classroom. O primeiro refere-

se a um grupo de alunos que percebe a metodologia como adequada para o ensino desses 

tópicos, o segundo que tende a rejeitar essa proposta de ensino, ao passo que o terceiro, percebe 

que é uma abordagem que pode ser adequada, porém, sente que a ausência efetiva do professor 

no processo de aprendizagem, o deixa desconectado do conteúdo, e acabam a preferir, em 

média, aulas tradicionais. 

Apesar de todo o rigor metodológico seguido para a realização desta pesquisa, destaca-

se determinadas limitações, como por exemplo, o número de discentes que participaram das 

atividades, bem como o tempo de condução da atividade. Nesse sentido, como estudos futuros 

propõe-se realizar investigações no âmbito de verificar qual o impacto da flipped classroom no 

rendimento discente, desenvolver uma possível comparação de percepções com distintos 

grupos de alunos expostos a diferentes metodologias de ensino, além de conduzir as atividades 

por um período maior de tempo, bem como utilizar outros conteúdos programáticos propostos 

no plano de ensino de administração financeira. 
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