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Introdução: Teorias e abordagens pedagógicas tradicionais não se adaptam ao atual contexto educacional. O professor, 

necessita se tornar um facilitador, que orienta os alunos a construírem seus próprios conhecimentos. O mundo está 

passando por uma grande transformação. Encontram-se desafios em todas as áreas, em que se formulam novas 

diretrizes para a educação. Objetivo: Comparar o desempenho acadêmico durante uma aula baseada no Team based 

learning (TBL), associado a diferentes instrumentos de conhecimento prévio, na disciplina de Cinesioterapia do curso de 

Fisioterapia da Universidade de Franca. Método: Trata-se de um estudo descritivo, transversal de uma experiência 

docente, em que foi analisado o desempenho acadêmico de duas turmas distintas do curso de Fisioterapia 

(CAAE:78473317.0.0000.5482). Para este estudo, foram utilizados 120 alunos, com média de idade de 19,6 anos, do 

terceiro período do curso de Fisioterapia, em que foram divididos em 2 grupos: Turma A (n=60; leitura prévia com 

avaliação TBL [Kahoot]) e Turma B (n=60; mapa conceitual prévio com avaliação TBL [Kahoot]). Para ambas as turmas 

foi disponibilizado um texto sobre adaptações musculares frente ao exercício resistido, para leitura prévia com 7 dias de 

antecedência da aula TBL. A turma A somente realizou leitura prévia e a turma B foi orientada a elaborar um mapa 

conceitual, utilizando o Cmap Tools, sobre a leitura prévia. Para a aula baseada no TBL, foi utilizado o instrumento 

Kahoot, em que foram elaboradas 20 questões com 4 opções de resposta cada. A cada resposta o instrumento produz 

em tempo real o rendimento da turma, em que é possível o docente conhecer como os conceitos foram absorvidos 

pelos estudantes, possibilitando a inferência mais ou menos enfática sobre o assunto daquela questão. Ao final o 

instrumento expõe os dados de acertos e erros de todos os estudantes em planilha do excel. Para a inferência 

estatística foi utilizado o modelo linear de efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos), em que foi fixado o nível de 

significância &#945; &#8804; 0,05. Resultados: Foi possível observar ao final da aula baseada no TBL (A [51,4±3,7] vs. 

B [70,3±4,7] 95% IC 3,72 33,96; p=0,006; d cohen=1,2), que a Turma B obteve rendimento significativamente maior, 

para respostas certas, quando comparado ao resultados obtidos pela Turma A. Conclusão: Foi possível observar que o 

uso da leitura prévia associada a sistematização do conhecimento oferecido pela elaboração ativa do mapa conceitual, 



é uma importante abordagem metodológica para grandes grupos atingirem maiores rendimentos acadêmicos, por 

aprendizagem significativa.


