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RESUMO: O Ensino Híbrido é uma metodologia educacional que contribui na 

formação de um currículo amparado pelas tecnologias e possibilita dinamizar as aulas 

e evidenciar o papel do professor como mediador do ensino nas diversas etapas dos 

ciclos escolares. A interatividade das tecnologias e a grande rede nos permitem, não 

só trazer o bairro e a cidade para dentro da sala de aula, mas, também o mundo 

inteiro, em tempo real, com suas múltiplas ideias, pessoas e acontecimentos numa 

troca intensa, rica e ininterrupta. As tecnologias ampliam as possibilidades de pesquisa 

online, de trazer materiais importantes e atualizados para o grupo, de comunicar e 

interagir com outros professores, com outros alunos e demais pessoas, de ser 

coadjuvantes, co autores de conteúdos e de difundir os projetos e atividades, 

individuais, grupais e institucionais muito além das fronteiras físicas do prédio. 

Através de uma revisão de literatura e com abordagem qualitativa e descritiva 

o presente trabalho buscou debater sobre a necessidade e as possibilidades de 

utilização do modelo de ensino híbrido, voltado a evidenciar o papel do professor 

como interventor do conhecimento e como forma de motivar os alunos durante as 

aulas. Os alunos passam a controlar seus estudos e desenvolvem uma dinâmica 

pessoal em função de suas próprias necessidades. Verificou se que a dinâmica do 

modelo de ensino híbrido auxilia nas aulas fazendo que os alunos vivenciem as 

matérias através das tecnologias, que os jovens dominam com muita facilidade, 

tornando mais atrativas  as aulas e provocando o entusiasmos pelas aulas. Existem 

algumas dificuldades para implementação do ensino hibrido nas escolas, faltam 

políticas públicas direcionadas, falta apoio dos gestores escolares, algumas 

questões de logística e de infraestrutura também são fatores que dificultam a 

aplicação dos métodos de ensino híbrido. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os modelos de ensino híbrido são definidos pela utilização de algum meio 

associado a internet, de forma controlada de tempo e ritmo, direcionada a aplicação 

de meios tecnológicos nas aulas. Podemos encontrar diferentes definições para 

Ensino Híbrido na literatura. De forma geral, fazem a convergência de dois modelos 

de aprendizagem, um que é o presencial, no qual o processo ocorre em sala de 

aula, como vem sendo realizado há tempos, e o online, que utiliza as tecnologias 

digitais para promover o ensino. 

No modelo de ensino híbrido, a ideia é de que educadores e estudantes 

possam ensinar e aprender em tempos e locais diversificados. No Ensino Superior, 

essa realidade está atrelada a uma metodologia de ensino à distância (EaD), em que 

o ensino presencial se mistura com o ensino a distância e, em alguns casos, as 

disciplinas são ministradas na forma presencial e, outras, ministradas apenas a 

distância. 

Ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um 
estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com 
algum elemento de controle dos estudantes sobre o tempo, o lugar, o 
caminho e/ou ritmo. (HORN; STAKER, 2015 p. 34). 

 

 
Esse seria o uso original do termo que evoluiu para englobar um conjunto de 

muito mais possibilidades de estratégias ou dimensões de aprendizagem. Podemos 

considerar que o Ensino Híbrido está associado a uma ideia de que não existe uma 

forma única de aprender e que a aprendizagem é um processo contínuo. 

 

Normalmente o termo híbrido representa um cruzamento genético entre duas 

espécies raças, variedades ou gêneros distintos, vegetais ou animais, que 

geralmente não podem ter descendência. No sentido Figurado o termo “híbrido” é 

caracterizado por aquilo que foi composto por elementos diferentes. São sinônimos 

de híbrido os termos: anómalo, antinatural,irregular, mestiço e monstruoso. 

 

Nossa intenção é conceituar a relação entre os termos: Híbrido e Educação. 
 

A educação é Híbrida também porque acontece no contexto de uma 

sociedade imperfeita, contraditória em suas políticas e em seus 

modelos, entre os ideais afirmados e as práticas efetuadas; muitas das 

competências sócio-emocionais e valores apregoados não são 

coerentes com o comportamento cotidiano de uma parte dos gestores, 

docentes, alunos e famílias. (MORAN in BACHIC, TANZI NETO e 

TREVISANI. 2015. p. 26) 
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Conceituar ensino híbrido na educação formal não é tarefa fácil. É necessário 

atitudes mais radicais, dispensar as disciplinas, reelaborar os projetos, os espaços e 

as metodologias fazendo com que cada aluno aprenda de acordo com seu próprio 

ritmo. Com poucas práticas laboratoriais e de campo, porque não dizer que muitas 

vezes são quase inexistentes. Moura (2009) confirma essa perspectiva ao refletir 

sobre a maneira como a escola é pensada hoje: 

Atualmente recebe críticas por não acompanhar as mudanças da 
sociedade atual, sendo constantemente questionada quanto aos 
procedimentos metodológicos, à estrutura curricular, ao papel do 
professor e do aluno para o desenvolvimento no processo ensino- 
aprendizagem. (MOURA, 2009, p. 1). 

Os novos modelos didático-metodológicos devem ser entendidos como o fruto 

das transformações que estão ocorrendo na sociedade com a maior difusão de 

informações e dados através da globalização das telecomunicações. Na medida em 

que os alunos e os professores estão cada vez mais conectados às novas 

tecnologias digitais, o grande desafio a ser discutido no âmbito da comunidade 

escolar é o desenvolvimento de suas habilidades para o uso crítico. 

 

Os objetivos deste trabalho é conhecer as modalidades de ensino híbrido, 

suas conexões com o modelo atual de ensino e também suas possibilidades de 

aplicação. A constatação dos avanços tecnológicos da atualidade e as análises 

sobre eles criam a sensação de que a escola precisa incorporar as novidades 

digitais ao processo de ensino-aprendizagem, com alguns observadores notando 

que tal adoção no âmbito educacional das tecnologias de informação e comunicação 

parece algo normal e necessário Tal incorporação não é unanimidade Por maior que 

seja a pressão e a iniciativa pela mudança, ela ainda caminha a passos lentos. 

Diante do exposto questiona-se sobre quais são as potencialidades e a viabilidade 

de inserção do modelo de ensino híbrido nas salas de aula? 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A organização dos modelos de Ensino Híbrido (Horn e Staker, 2015) aborda 

formas de encaminhamento das aulas em que as tecnologias digitais podem ser 

inseridas de forma integrada ao currículo e, portanto, não são consideradas como 

um fim em si mesmas, mas têm um papel essencial no processo, principalmente em 

relação à personalização do ensino. 
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2.1   A tecnologia e a escola 

 

A informatização e a adoção de recursos digitais de comunicação e 

administração se disseminaram com mais rapidez em setores da produção, do 

comércio e dos serviços. Nestes ambientes, os benefícios do uso da tecnologia são 

facilmente mensuráveis nos números financeiros e nas vantagens que são obtidas 

com esse esforço e pode-se afirmar que as mudanças e a transição não são um 

processo automático. Esses setores se afirmaram e se adaptaram rapidamente às 

novas tecnologias em suas lógicas de trabalho. Como afirma Valente (2015) a 

informatização mudou profundamente a relação dos serviços prestados, permitindo 

ao cliente carregar consigo todas as informações que antes estavam restritas aos 

estabelecimentos físicos, local praticamente exclusivo de atendimento até então. 

Uma breve leitura dos cenários escolares, como demonstra Valente (2015) o 

foco ainda está no professor, que detém a informação e 'serve' seu alunoa 

aprendizagem do aluno ainda está centrada na sala de aula e a responsabilidade 

pela aprendizagem ainda é do professor. Na visão analítica do autor nota-se que não 

se trata apenas da inserção de determinados aparelhos e dispositivos tecnológicos 

no espaço escolar, mas da necessidade de mudança de postura e atitude que, em 

outros segmentos da sociedade foi em grande escala, e justamente isso foi possível 

com a disponibilidade das ferramentas digitais. 

 

Verifica-se também que a introdução de novas práticas no espaço escolar não 

está associada somente com a compra de um novo recurso, mas também, e não 

menos importante, da construção de uma metodologia que adota esse recurso no 

cotidiano escolar. Sem essa proposta de ação, qualquer nova tecnologia tende a ser 

acumulada como uma ferramenta tradicional e não proporciona uma verdadeira 

possibilidade de alteração nas mecânicas de ensino-aprendizagem, como afirmam 

Coll, Mauri e Onrubia(2010, p.66-67) : 

O que ocorre é que se trata de um potencial que pode ou não vir a ser 
uma realidade, e pode tornar-se realidade maior ou menor medida, em 
função do contexto no qual as TIC serão, de fato, utilizadas. São, 
portanto, os contextos de uso que acabam determinando seu maior ou 
menor impacto nas práticas educacionais e sua maior ou menor 
capacidade para transformar o ensino e melhorar a aprendizagem. 

Constata-se que apesar da sociedade ter adotado recursos tecnológicos em 

grande escala e em diversos setores, a maior mudança não está atrelada ao uso do 



5 
 

recurso em si, mas sim às práticas e atitudes dos agentes em cada área após a 

inserção dos mesmos. 

Entre as opções de práticas educacionais eficientes para explorar o potencial 

efetivo de mudança que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

carregam, tem se pensado cada vez mais sobre as diferentes possibilidades das 

metodologias ativas como uma solução. Segundo Moran (2015), a junção de 

metodologias ativas com tecnologias digitais permite o desenvolvimento de uma 

aprendizagem melhor, através de práticas, atividades, jogos, problemas e projetos 

que combinem colaboração e personalização. 

A noção que dá suporte a métodos ativos de aprendizagem, entretanto, não é 

uma novidade. Dewey (1959) e Freire (2009) são dois dos autores que já debateram 

sobre a necessidade de ultrapassar uma educação bancária, tradicional para 

encontrar formas de priorizar a experiência do aluno, aumentando seu envolvimento 

com os temas escolares. Almeja-se com os métodos ativos, possibilitar a autonomia 

e a proatividade dos estudantes, como afirma Berbel(2011), permitindo que os 

estudantes possam vivenciar um novo cenário de desafios Como define a autora: a 

complexidade crescente dos diversos setores da vida no âmbito mundial, nacional e 

local tem demandado o desenvolvimento de capacidades humanas de pensar, sentir 

e agir de modo cada vez mais amplo e profundo, comprometido com as questões do 

entorno em que se vive (BERBEL, 2011). 

O conceito de metodologia ativa não está consolidado, o que podemos 

interpretar como algo positivo em um momento de mudanças e adaptações. Bastos 

(2006) afirma que as práticas da metodologia ativa tratam de “processos interativos 

de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, 

com finalidade de encontrar soluções para um problema”. Para Berbel (2011 p.26), 

as metodologias ativas estão baseadas no desenvolvimento do processo de 

aprender em condições reais ou simuladas para solucionar desafios que venham da 

prática social, num caminho semelhante ao que defende Moran (2015, p.18) ao 

afirmar que “quanto mais aprendamos próximo da vida, melhor”.  

O que os recursos digitais podem oferecer a esta parceria é a possibilidade  

de propor desafios e atividades que possam ser dosados, planejados, 

acompanhados e avaliados pela tecnologia (MORAN, 2015). Para além das 
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demandas da sociedade atual e da intimidade e conforto das novas gerações com  

as TICs – dois fatores que devem ser vistos como motores do encontro proposto 

entre metodologias ativas e ferramentas digitais – existem recursos tecnológicos que 

podem, enfim, trazer para a educação a inovação em larga escala que como notou 

Valente (2015) ainda não se apresentou. Primeiro porque, como afirmam Coll, Mauri 

e Onrubia (2010, p. 67-68), “a utilização combinada das tecnologias multimídia e da 

Internet torna possível aprender praticamente em qualquer cenário”. 

Com a disseminação das TICs, novos campos para aprendizagem também 

são construídos, como os espaços virtuais ou em rede. Os ambientes virtuais de 

aprendizagem têm papel importante em parte dessas novas possibilidades, 

pensados para ser extensão da sala de aula ou seu substituto, nos casos de Ensino 

à Distância. É justamente essa prática que tem permitido aos professores adotar 

métodos de trabalho que se distanciam do modelo tradicional de aula, mais voltado à 

exposição e transferência de conteúdo, e adotem práticas como a de sala de aula 

invertida (MORAN, 2015), onde o ambiente virtual concentra as informações 

necessárias aos alunos, reforçadas pela variedade de recursos digitais disponíveis,  

e o encontro presencial, em aula, fica disponível para o desenvolvimento de ações 

práticas e supervisionadas. 

2.2   Ensino híbrido: suas origens e possibilidades 

 
Quando falamos em híbrido nos remetemos ao significado literal que é 

misturado, mesclado, blended. Este modelo também denominado blended learning, 

apresenta-se como um processo para inovar a sala de aula, ao integrar o que temos 

de bom de um currículo tradicional com um currículo inovador, mesclado com as 

tecnologias de informação e comunicação, como forma de garantir um melhor 

aproveitamento das atividades em sala de aula. Essa abordagem se faz em diversos 

“espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos” (MORAN, 2015, p. 27) 

combinando atividades presenciais e a distância. 

 

Essa perspectiva abre espaço para que tanto professor quanto estudante 

tornem-se protagonistas do ensino e da aprendizagem, já que o ensino híbrido faz 

com que todos se tornem atores do conhecimento (MORAN, 2015). Proporciona 

ampliação do espaço da sala de aula, favorecendo a aprendizagem para além do 

espaço tradicional, proporcionando experimentos diversificados, de modo que 
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“podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos ‘’’pratos’’’, com sabores 

muito diferentes” (MORAN, 2015, p. 27). 

Para conceituar ensino híbrido, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) 

apresentam que este configura-se como uma combinação metodológica que impacta 

na ação do professor em situações de ensino e na ação dos estudantes em 

situações de aprendizagem. Reforçam ainda que não há uma única forma de 

aprender, aprende-se em vários contextos e de diversas formas, o que torna a 

aprendizagem um processo contínuo. Desse modo, com apoio da tecnologia, torna-

se possível desenvolver uma flexibilidade de ensino aos estudantes, numa garantia 

de que cada um faça um caminho formativo diferenciado, contribuindo para uma 

aprendizagem mais significativa. 

De acordo com Barreto: 
 

  a questão não é introduzir na escola as várias mídias, as linguagens e 

os textos que emergem do digital. É preciso, acima de tudo, criar 

condições para formas de leitura plurais e para concepções de ensino e 

aprendizagem que considerem o aprendiz como protagonista, a fim de 

diminuir a distância entre as leituras e as práticas que se desenvolvem 

fora da escola e aquelas que são privilegiadas por ela. (BARRETO, 

2011, p. 67). 

 
É praticamente, quase que impossível, aprender por uma abordagem 

exclusivamente tradicional na atualidade em que há diversos recursos tecnológicos 

disponíveis. O ensino híbrido favorece personalizar a educação e isto faz com que o 

discente seja o protagonista da ação educativa, já que ao mesclar o ensino, a sala 

de aula transforma-se em um ambiente real. Freire (2000) argumenta que para um 

ensino ser significativo é preciso levar o estudante a compreender as necessidades 

de uma sociedade e a interferir em seu meio. Os modelos de ensino híbrido 

permitem aos professores fazer a escolha do melhor método a ser utilizado, a 

depender de seu conteúdo e contexto, podendo ser trabalhada rotação por estações; 

sala de aula invertida, rotação individual, entre outros, quando bem planejados 

pedagogicamente, levam a uma educação solucionadora de problemas. 
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                                  FIGURA 1 – Modelos de Ensino Híbrido 

 

                              Fonte: Horn & Staker (2015) 

 

O processo de ensino híbrido, as TICs precisam ser integradas de modo que 

os estudantes possam aprender significativamente, em um ambiente que contempla 

o espaço presencial e o virtual. Vygotsky (2007) também reflete quanto a 

aprendizagem significativa quando a concebe pela interação social. Embora, nesse 

caso otimizadas pelas tecnologias, porém, são os meios mais rápidos e mais 

utilizados pelos alunos para a comunicação e a interação. 

Ele já afirmava que o sujeito é interativo por adquirir conhecimentos por meio 

das relações “intra” e interpessoais. Para ele, os processos de ensino e 

aprendizagem podem ser melhor compreendidos, quando se remete ao conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que vem a ser a distância entre o nível  

de desenvolvimento real (funções mentais), e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado por meio das soluções de problemas sob a orientação do professor ou 

com ajuda de colegas adiantados. 

 

Nesse sentido que se propõe a utilização do ensino híbrido, em um ambiente 

que favoreça a aprendizagem significativa com adoção dos conhecimentos prévios 

do aluno, como conceitua Ausubel (1980): Se tivesse que reduzir toda a psicologia 

educacional a um só princípio diria o seguinte: de todos os fatores que influem na 

aprendizagem, o mais importante é o que o aluno já sabe. Averigue-se isso e ensine-

se levando-o em consideração. O principal norte da teoria de Ausubel, baseia-se na 

idéia de que para que ocorra a aprendizagem, é necessário partir daquilo que o 
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aluno já sabe. O autor preconiza que os professores devem criar situações didáticas 

com a finalidade de descobrir esses conhecimentos. Estes conhecimentos foram 

designados por ele mesmo como “conhecimentos prévios”. Ou seja, os jovens que 

vivem conectados ao “mundo das mídias digitais” já possuem uma vasta bagagem 

de conhecimento tecnológico e se sentem desmotivados com o ensino tradicional, 

baseado na figura central do professor como único meio de acesso à informação. 

 

No entanto, a teoria do modelo de ensino híbrido está concebida em um 

processo interativo e personalizado, já que “é possível planejar atividades diferentes 

para grupos de alunos diferentes, em ritmos distintos e com possibilidade real de 

acompanhamento pelos professores” (MORAN, 2015, p. 35). 

Os modelos de rotação, propostos pelo Instituto Clayton Christensen, nos 

quais vamos balizar nosso estudo, podem ser utilizados com tal propósito 

(CHRISTENSEN, HORN, JOHNSON, 2012). Nessa abordagem, os estudantes são 

organizados em grupos e revezam as atividades de acordo com um horário fixo ou 

com a orientação do professor. As formas de organização das salas para os  

modelos rotacionais são descritas a seguir. 

2.2.1  Rotação por estações 

 
No modelo de ensino híbrido rotação por estações, os estudantes são 

organizados em grupos, e cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com 

os objetivos do professor para a aula. Um dos grupos estará envolvido com 

propostas da internet que, de certa forma, independe do acompanhamento direto do 

professor. É importante notar a valorização de momentos em que os alunos possam 

trabalhar colaborativamente e momentos em que trabalhem individualmente. Após 

determinado tempo, previamente combinado com os estudantes, eles trocam de 

grupo, e esse revezamento continua até que todos tenham passado por todos os 

grupos. As atividades planejadas não seguem uma ordem de realização, sendo de 

certo modo independentes, embora funcionem de maneira integrada para que, ao 

final da aula, todos tenham tido a oportunidade de ter acesso aos mesmos 

conteúdos (BACICH; MORAN, 2015). 
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                                     Figura 2 - Rotação por estações 

 

                              Fonte: Horn & Staker (2015) 

 

2.2.2  Laboratório rotacional 

 
No laboratório rotacional, os estudantes usam o espaço da sala de aula e o 

laboratório de informática ou outro espaço com tablets ou computadores, pois o 

trabalho acontecerá de forma on-line. Assim, os alunos que forem direcionados ao 

laboratório trabalharão sozinhos nos computadores, de maneira autônoma, para 

cumprir os objetivos pré-estabelecidos pelo professor, que estará, com outra parte 

da turma, realizando sua aula da maneira que considerar mais adequada. A  

proposta é semelhante ao modelo de rotação por estações, em que os alunos fazem 

essa rotação em sala de aula; no entanto, no laboratório rotacional, eles precisam 

dos laboratórios, onde trabalharão individualmente nos computadores, sendo 

acompanhados por um professor tutor. Esse modelo é sugerido para potencializar o 

uso dos computadores em escolas que contam com laboratórios de informática 

(BACICH; MORAN, 2015). 

Figura 3 – Laboratório rotacional 

 

                                      Fonte: Horn & Staker (2015) 
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2.2.3  Sala de aula invertida 
 

No modelo de sala de aula invertida, a teoria é estudada em casa, no formato 

on-line, por meio de leituras e vídeos, enquanto o espaço da sala de aula é utilizado 

para discussões, resolução de atividades, entre outras propostas relacionadas com o 

assunto. Podemos considerar algumas maneiras de aprimorar esse modelo, 

envolvendo a descoberta, a experimentação, como proposta inicial para os 

estudantes, ou seja, oferecer possibilidades de interação com o fenômeno antes do 

estudo da teoria. Diversos estudos têm demonstrado que os estudantes constroem 

sua visão sobre o mundo ativando conhecimentos prévios e integrando as novas 

informações com as estruturas cognitivas já existentes para que possam pensar 

criticamente sobre os conteúdos estudados. Essas pesquisas também indicam que 

os alunos desenvolvem habilidades de pensamento crítico e têm uma melhor 

compreensão conceitual sobre uma ideia quando exploram um domínio primeiro e, a 

partir disso, têm contato com uma forma clássica de instrução, como uma palestra, 

um vídeo ou a leitura de um texto (BACICH; MORAN, 2015). 

 

                                  Figura 4 – Sala de aula invertida 

 

                                   Fonte: Horn & Staker (2015) 

 
2.2.4  Rotação individual 

 
Para cada aluno é dada uma lista das propostas que deve completar durante 

uma aula. Alguns aspectos de como avaliar para personalizar devem estar presentes 

nessa proposta, entendemos que a elaboração de um plano de rotação individual só 

faz sentido se tiver como foco o caminho a ser percorrido pelo estudante de acordo 

com suas dificuldades ou facilidades, previamente identificadas em alguma 

avaliação. 
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A diferença desse modelo para outros modelos de rotação é que os estudantes não 

rotacionam, por todas as modalidades ou estações propostas. Em algumas 

situações, o tempo de rotação é livre, variando de acordo com as necessidades dos 

estudantes. Em outras situações, pode não ocorrer rotação e, ainda, pode ser 

necessária a determinação de um tempo para o uso de computadores. O modo de 

condução das aulas dependerá das características do aluno e das opções feitas pelo 

professor para encaminhar a atividade (BACICH; MORAN, 2015). 

 

                                                 Figura 4 – Rotação Individual  

 

                                    Fonte: Horn & Staker (2015) 

 

2.3 Mídias Digitais na ação pedagógica 

O uso de mídias tecnológicas existentes e em condições de produzi-las ou 

usá- las, enquanto mídia educativa torna o ato de estudar mais agradável e 

interessante. Esses recursos podem propiciar interesse no estudo e ampliar as 

condições de análise no educando, pois, Moran (2008, p. 170) argumenta o  

seguinte: 

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, 
que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São 
diferentes formas de representação da realidade, de forma mais 
abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou 
paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma 
melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as 
potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, 
habilidades e atitudes. [...] A relação com a mídia eletrônica é 
prazerosa – ninguém obriga – é feita através da sedução, da emoção, 
da exploração sensorial, da narrativa – aprendemos vendo as estórias 
dos outros e as estórias que os outros nos contam. 
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Se a educação é um processo de construção da consciência crítica, alguns 

educadores utilizam os recursos midiáticos e tecnológicos, a fim de estimular a 

curiosidade e o empenho dos alunos, atraídos pelas imagens, sons e movimento  

que atingem diretamente as emoções. Porém, há que se resgatar o valor da 

educação escolar. 

 
3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O trabalho teve como motivação investigar e discutir algumas formas de 

utilização do ensino híbrido verificando também suas possibilidades de aplicação em 

sala de aula, que possam contribuir para a elaboração de currículos escolares 

associados a educação tecnológica. Marconi e Lakatos (2003,p. 155) preconizam 

que "a pesquisa é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para se descobrir verdades parciais". 

 

Quanto ao delineamento da pesquisa (GIL, 2010), no que se refere ao 

planejamento, em sua dimensão mais ampla, ela classifica-se como pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida com base em estudo de material já publicado em livros e 

periódicos científicos. Dessa forma, entende-se que esta investigação apresenta as 

características de uma pesquisa qualitativa, visto que, essa perspectiva 

metodológica surge em oposição àquelas que buscam simplesmente a 

quantificação. 

Os autores que seguem tal corrente [qualitativa] não se preocupam em 
quantificar, mas, sim, compreender e explicar a dinâmica das relações 
sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes 
e hábitos. Trabalham com a vivência, com a experiência, com a 
continuidade e também com a compreensão das estruturas e 
instituições como resultado da ação humana objetiva.  Ou seja, desse 
ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas são inseparáveis. 
(MINAYO, 1999, p. 24). 

 
Na abordagem qualitativa o pesquisador procura utilizar-se de meios que lhe 

propiciem compreender crenças, valores, atitudes e hábitos dos envolvidos, dando 

ênfase na sua experiência e suas vivências, verificando cada detalhe que possa 

contribuir para a construção da pesquisa. 

 

Verificou-se a importância do tema para aplicação em sala de aula. Foram 

analisadas obras de especialistas da área educacional, que há muito tempo já 
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mencionam a importância da inclusão híbrida e digital no contexto escolar, e que 

despertem o interesse dos alunos, descentralizando o foco principal do professor 

como único meio de acesso à informação. 

 
Alguns referenciais de autores que são especialistas no assunto foram 

pesquisados, para evidenciar a possibilidade de aplicação do ensino híbrido nas 

escolas voltado a colocar o professor como mediador do conhecimento e desse 

modo demonstrar o modelo ensino que pode ser elaborado associado ao cotidiano e 

realidade de cada escola. Uma das possibilidades de uso da tecnologia no espaço 

escolar é o método de Ensino Híbrido. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O principal objetivo deste trabalho foi apresentar o método de Ensino Híbrido 

e suas possibilidades de articulação as aulas dentro da escola pública, demonstrar 

as demandas crescentes da sociedade por maior inserção e uso da tecnologia e as 

expectativas que existem para tal no cotidiano escolar. 

 

Verifica-se que a possibilidade de implementar a metodologia de Ensino 

Híbrido no qual ele desempenha alguma atividade com auxílio da tecnologia e, 

posteriormente, frequenta a sala de aula para desenvolver o conteúdo verificado 

anteriormente, com as interferências do professor que passa ser o mediador do 

ensino. 

 

É necessário buscar novos métodos de ensino, mesmo que seja necessário 

enfrentar grandes desafios, principalmente quando se trata de potencializar o 

letramento digital. Mas, a inserção das tecnologias e dispositivos digitais no  

processo educacional é um fenômeno em crescimento que é aceito por muitos 

educadores, por ampliar o acesso à educação de qualidade, porém, destaca-se que 

precisamos “conhecer a real capacidade que as tecnologias digitais favorecem a 

educação a fim de poder usufruir todo o seu potencial (SILVA NETA; CAPUCHINHO, 

2017)”. 

 

O uso das tecnologias seja por vídeos, ou por contato com a internet 

possibilita aos alunos a ampliação da aprendizagem, sem a necessidade de ficar 

centrada apenas no professor. Outro elemento de grande relevância é o fato de que 

as interações sociais serão otimizadas, isto porque a partir do momento em que o 
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aluno se sente motivado para o que está aprendendo, também sentir-se-á motivado 

a compartilhar com seus colegas suas novas descobertas. Para o desenvolvimento 

do indivíduo, as interações com o outro social são, além de necessárias, 

fundamentais, pois delas emergem signos e sistemas de símbolos que são 

portadores de mensagens da própria cultura, os quais, do ponto de vista genético, 

têm primeiro uma função de comunicação e logo uma função individual, na medida 

em que são utilizados como instrumentos de organização e controle da conduta do 

indivíduo (SILVA, 2017). Outro conceito muito importante é a zona de 

desenvolvimento proximal, que se refere à “região” ou “distância” entre aquilo que o 

aluno já sabe que já foi assimilado, isto é, aquilo que ele consegue fazer sozinho, 

daquilo que o indivíduo pode vir a aprender ou a fazer com a ajuda de outras 

pessoas, denominado desenvolvimento potencial. De acordo com Vygotsky (1998, p. 

112): 

a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) da criança é a distância 
entre seu desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas e o nível de seu desenvolvimento 
potencial, determinado através de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

Pensar no processo de desenvolvimento cognitivo do indivíduo, nos dias 

atuais pressupõe a necessidade de considerarmos a presença das tecnologias 

informáticas no contexto o qual o mesmo está inserido. Desta forma, é necessário 

compreender a função que este tipo de instrumento exerce no respectivo processo. 

 

Esse tipo de comportamento deve ser motivado pelo professor para que a 

troca de conhecimento flua da forma mais natural possível. Também merece 

destaque o fato de que uma vez motivados a pesquisar, os alunos serão mais 

questionadores e buscarão por respostas, mesmo fora do ambiente escolar. Isso faz 

com que o senso crítico fique mais apurado e irá aos poucos influenciando a forma 

como o aluno se posiciona e age em sociedade e o professor poderá acompanhar o 

aluno na sua aprendizagem, sendo um mediador. Ampliando possibilidades e 

diversificando os instrumentos de aprendizagem, aproveitando o conhecimento que 

cada um possui e vivencia todos os dias, seja através de computadores, tablets ou 

mesmo através de smartphones, que a cada dia dia possuem maior amplitude 

tecnológica e que estão presentes na vida dos jovens que dominam facilmente 

esses instrumentos tecnológicos. 
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O professor, como já foi dito, também assume uma nova atitude. Embora, 
vez por outra, ainda desempenhe o papel do especialista que possui 
conhecimentos e/ou experiências a comunicar, no mais das vezes 
desempenhará o papel de orientador das atividades do aluno, de 
consultor, de facilitador da aprendizagem, de alguém que pode colaborar 
para dinamizar a aprendizagem do aluno, desempenhará o papel deu em 
trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os mesmos objetivos; 
numa palavra, desenvolverá o papel de mediação pedagógica 
(MASETTO, BEHRENS 2000, p.142). 

 
Nesse contexto, o que se percebe é que aspectos como colaboração, 

autonomia e compartilhamento de conhecimento são otimizados nesse tipo de 

abordagem metodológica, isto porque a interação entre alunos, professores e 

recursos tecnológicos de acesso à informação são propiciados de forma muito mais 

intensa e significativa, principalmente nas dinâmicas, como por exemplo, a rotação 

em grupo (BRANCO, 2017). 

 

No modelo híbrido, a ideia é que educadores e estudantes ensinem e 

aprendam em tempos e locais variados. Esse modelo de ensino está atrelado a uma 

metodologia de ensino a distância (EaD), semipresencial, em que o modelo 

tradicional, presencial, se mistura com o ensino a distância e, em alguns casos, 

algumas disciplinas são ministradas na forma presencial e, outras, ministradas 

apenas a distância (BRANCO, 2017). 

A educação é uma das áreas que ainda não passou pela inovação 

tecnológica em grande escala, como demonstra o autor Valente (2015): O foco ainda 

está no professor, que detém a informação e “serve” seu aluno; A aprendizagem do 

aluno ainda está centrada na sala de aula; e a responsabilidade pela aprendizagem 

ainda é do professor (VALENTE, 2015). “Crianças e jovens estão cada vez mais 

conectados às tecnologias digitais, configurando-se com uma geração que 

estabelece novas relações com o conhecimento que, portanto, requer que 

transformações aconteçam na escola” (BACICH, TANZI NETO; TREVISANI, 2015, 

p.47). Entretanto, precisamos pensar na integração das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TICs) de forma criativa, crítica e que possam ser usadas 

no seu potencial oportunizando para os alunos um ensino mais personalizado e 

colaborativo. 

Na visão do autor Valente (2015), nota-se que não se trata apenas da 

inserção de determinados aparelhos e dispositivos tecnológicos no espaço escolar, 

mas da necessidade de mudança de postura e atitude que, em outros segmentos da 
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sociedade foi em grande escala, é justamente isso foi possível com a disponibilidade 

das ferramentas digitais. Novas práticas no espaço escolar não estão associadas 

somente com a compra de um novo recurso, mas também, e não menos importante, 

da construção de uma metodologia que adote esse recurso de forma didática e 

possa ser útil ao cotidiano escolar (VALENTE, 2015). 

 

A reflexão advinda dessa pesquisa é a consciência de que a inserção da 

tecnologia no espaço escolar necessita de propostas aliadas uma perspectiva 

integrada aos recursos digitais. Se utilizadas apenas em substituição às práticas 

tradicionais, as ferramentas tecnológicas causam pouco impacto numa mudança de 

postura e atitude, mantendo uma abordagem passiva do processo de aprendizagem. 

A essência desse método é o foco em manter o aluno engajado, tirando ele da 

passividade pertinente às técnicas que se concentram em transmitir conteúdo em 

detrimento da construção de conhecimento. No que se relaciona à educação e ao 

processo de aprendizagem. 

Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias 
digitais, configurando-se como uma geração que estabelece novas 
relações com o conhecimento e que, portanto, requer que 
transformações aconteçam na escola. (BACICH; TANZI NETO; 
TREVISANI, 2015, p. 47). 

 

Os autores notam uma mudança de mentalidade dos alunos, bem como suas 

relações com as tecnologias, e dependem essencialmente da utilização destes 

recursos para possibilitar a aprendizagem e a detenção de conhecimentos úteis à 

realidade em se encontram, e que possam auxiliar futuramente na escolha 

profissional de cada um. Não se pode pensar que os professores serão substituídos 

por computadores ou por máquinas, existem diversas maneiras de inverter a sala de 

aula, para desenvolver essa metodologia. 

 

As salas de aulas invertidas não substituem os professores por  

computadores. Os professores são essenciais e realizam tarefas muito semelhantes 

às que faziam nos outros métodos de ensino, tais como auxiliar a aprendizagem dos 

estudantes, selecionar conteúdos e avaliar o desempenho dos estudantes. Verifica-

se que a diferença mais importante é que em uma sala de aula invertida as 

competências do professor são aproveitadas de outras formas, dentro e fora do 

ambiente escolar (CASTRO et al., 2015).  As novas tecnologias e os recursos 

digitais podem ser uma ferramenta muito útil ao professor e aos alunos, se bem 
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aproveitadas e direcionadas ao contexto educacional como relata Moran (2015): o 

que os recursos digitais podem oferecer a esta parceria é a possibilidade de propor 

desafios e atividades que possam ser dosados, planejados, acompanhados e 

avaliados pela tecnologia. 

 

Há uma necessidade real de que os educadores comprometidos com o 

processo educativo se lancem à produção ou a assimilação crítica de inovações de 

caráter pedagógico, podendo assim, aproveitar o estreito espaço de movimento 

existente no campo educacional para gerar mudanças. 

 

Como prática didático-pedagógica, a adoção da metodologia híbrida tem 

como finalidade a promoção da aprendizagem autônoma relacionada à experiência e 

ao incentivo à educação permanente por meio de um ensino de qualidade. 

Somando-se às explicações sobre educação híbrida. 

 

O Ensino Híbrido também enfrenta dificuldades e desafios. Dentre eles, talvez o 

mais difícil seja superar a resistência de professores e alunos, que por muitos 

motivos, nem sempre querem inovar suas posturas em sala de aula, seja pelo 

comodismo, seja pelas dificuldades relacionadas às estruturas oferecidas pelos 

ambientes escolares que, na maioria das vezes não atendem às necessidades de 

uma metodologia mais ousada. Esse fator é muito problemático, tendo em vista que 

a atuação de ambos é peça fundamental nessa proposta de ensino. Diante de tal 

contexto, fica claro que: 

Esta distância entre o mundo da informática e da comunicação com o 
mundo da educação é muito grande, induzindo-nos a pensar na quase 
existência de um impasse. Tem sentido continuarmos investindo neste 
sistema escolar que não consegue dar conta destas transformações? 
Está claro que necessitamos de muito mais do que simplesmente 
aperfeiçoar o sistema educacional. O momento exige a profunda 
transformação estrutural deste sistema (PRETTO, 1999, p.78). 

 

Sem que haja o engajamento entre a proposta metodológica e as intenções de 

professores e alunos, dificilmente os resultados serão positivos. Ainda nesse 

contexto, o olhar do aluno é de extrema importância. É preciso que ele perceba e 

aceite o seu papel como protagonista na sua construção cognitiva pessoal. Essa 

tomada de posição exige responsabilidade, comprometimento e autonomia. (SILVA, 

CLARO 2007). 
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Algumas dificuldades podem ser encontradas de acordo com a realidade 

escolar de cada unidade. Na escola podem ser os laboratórios e o acesso à internet, 

podem ser considerados pontos problemáticos determinantes, para conseguir 

estabelecer recursos materiais e conseguir estabelecer o uso de recursos on-line 

para os alunos, hoje é essencial possuir conexão com a rede mundial de 

computadores. Outro fator a ser levado em consideração é o apoio técnico do 

responsável pela conexão, o que muitas vezes pode deixar sem a possibilidade de 

acesso plataformas como o YouTube, onde podem ser encontrados muitos materiais 

educacionais. Ainda a realidade dos alunos que podem ter dificuldades de acessar 

outros dispositivos e a internet em suas residências. Tendo em vista essas e outras 

dificuldades o papel da escola é possibilitar cada vez mais acesso as tecnologias aos 

seus alunos para que desse modo contribuir ainda mais na formação dos indivíduos 

que estarão inseridos numa mesma sociedade. A escola tem o papel de formar 

cidadãos conscientes, por isso é imprescindível que os professores acompanhem as 

mudanças, como relata Perrenaud (2000, p. 128): 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso 
crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de 
memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a 
representação de redes, de procedimentos e de estratégias de 
comunicação. 

 

Verifica-se que as propostas do Ensino Híbrido não são completas novidades e 

não estabelecem uma mudança em apenas um dos aspectos da dinâmica de ensino, 

oferecem a conexão entre o real e o virtual. Para Moran (2015), o termo híbrido em 

sua versão original, blended, pode ser associado a todo tipo de mistura comum ao 

campo da educação: a integração de saberes e valores, de metodologias, do 

presencial e do virtual, assim como a integração entre um currículo básico e 

fundamental e um flexível e que dê caminhos personalizados às necessidades dos 

alunos. No entanto, fica evidente que o modelo de Ensino Híbrido e suas estações 

podem contribuir com as práticas escolares com a formação dos seus alunos. 

 
5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente trabalho, demonstrou-se algumas formas de utilização do 

modelo de ensino híbrido. A necessidade de utilização da tecnologia, inserindo parte 

dessa dinâmica na sala de aula e na forma como os alunos estudam. A essência 

desse método é o foco em manter o aluno engajado e motivado a construir sua 
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autonomia de estudos com auxílio das tecnologias, descentralizando o foco do 

professor como único meio de acesso à informação, fazendo com o que ele seja o 

interventor do processo. 

A importância do tema é a consciência de que a inserção da tecnologia no 

espaço escolar depende de propostas que tragam uma perspectiva conectada aos 

recursos digitais. Não devem ser utilizadas apenas em substituição às práticas 

tradicionais, tendo em vista que as ferramentas tecnológicas causam pouco impacto 

numa mudança de postura e atitude, mantendo uma abordagem passiva do 

processo de aprendizagem. É preciso quebrar as barreiras internas do ensino 

tradicional, para que haja a possibilidade de implantação do ensino híbrido. Os 

docentes precisam de incentivo para fazer as experiências de sala de aula invertida 

e juntamente com isso investigar as reações e os resultados destas práticas. 

 

Os modelos de Ensino Híbrido apresentados são algumas formas de ampliar 

as possibilidades dos educadores e educandos vivenciar novas experiências dentro 

e fora de sala de aula, essas modalidades de ensino possibilita, sem dúvida, uma 

aprendizagem autônoma, tendo o aluno como agente de sua própria aprendizagem, 

tornando-a mais expressiva e propiciando expandir as habilidades do pensar. Neste 

estudo buscou-se evidenciar a importância do ensino híbrido como uma nova 

perspectiva pedagógica, que pode auxiliar positivamente no processo de ensino-

aprendizagem. 
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