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RESUMO 

  

Com o passar dos anos as mudanças que as sociedades estão vivenciando ocorrem 

de forma cada vez mais rápidas e em praticamente todas as áreas. Para suprir as 

novas demandas a educação necessita, de modo urgente, de profundas 

transformações para que possa continuar a exercer o seu papel, pois com a evolução 

tecnológica alteram-se também os modos de aprender e ensinar. Nesse sentido, 

abordagens de educação híbrida vêm conquistando a atenção de pesquisadores da 

área educacional (e de outras igualmente) e apresentando potencial de melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, surgiu a questão de ser possível 

encontrar argumentos que pudessem descrever a educação híbrida à luz da literatura 

especializada da área. Portanto, o presente trabalho buscou analisar como a temática 

educação híbrida vem sendo tratada pela literatura científica no Brasil. Logo, esta 

pesquisa também teve o propósito de contribuir para a sistematização da literatura 

referente as áreas de educação e tecnologias e de educação a distância, em geral, e 

em particular para o âmbito da educação híbrida. Em termos metodológicos o 

presente estudo se embasou em referências que permitiram estabelecer uma 

classificação em relação à sua natureza, quanto aos objetivos, quanto à abordagem 

e quanto aos procedimentos técnicos que foram utilizados para realização do trabalho. 

Desse modo, esta pesquisa se classifica, respectivamente, como uma pesquisa 

básica, exploratória, qualitativa e bibliográfica. Diante dos resultados da presente 

pesquisa constatou-se que é possível descrever as características da educação 

híbrida, bem como seus principais elementos e áreas com as quais a mesma 

estabelece conexões. Vale destacar, entretanto, que com base nas produções 

científicas da literatura especializada, observou-se que a educação híbrida se trata de 

uma temática que ainda apresenta lacunas e, portanto, necessita e merece ser melhor 

investigada e discutida, com vistas a gerar novas reflexões e maior conhecimento 

sobre o assunto. 

 
Palavras-chave: Educação híbrida. Metodologias ativas. Inovação educacional. 

Blended learning. 

  

 

 



 

ABSTRACT 

 

Along the years the changings that societies have been experiencing take place in an 
increasingly rapid way and in practically all areas. In order to meet the new demands, 
education urgently needs profound changes so that it can continue to play its role, as 
technological changes also changing the ways of learning and teaching. In this sense, 
hybrid education approaches have attracted the attention of educational researchers 
(and others alike) and presenting potential for improvement in the teaching and 
learning process. Thus, the question arose of being possible to find arguments that 
could describe the hybrid education in the light of the specialized literature of the area. 
Therefore, the present research sought to analyze how the thematic hybrid education 
has been treated by the scientific literature in Brazil. Therefore, this research also had 
the purpose of contributing to the systematization of the literature regarding the areas 
of education and technologies and distance education, in general, and in particular for 
hybrid education. In methodological terms the present study was based on references 
that allowed to establish a classification in relation to its nature, the objectives, the 
approach and the technical procedures that were used to perform the work. Thus, this 
research is classified, respectively, as a basic, exploratory, qualitative and 
bibliographic research. In view of the results of the present research, it was possible 
to describe the characteristics of hybrid education, as well as its main elements and 
areas with which it establishes connections. It is worth noting, however, that based on 
the scientific productions of the specialized literature, it was observed that hybrid 
education is a topic that still presents gaps and therefore needs and deserves to be 
studied more and discussed, with a view to promote new reflections and greater 
knowledge on the subject. 

Keywords: Hybrid education. Active methodologies. Educational innovation. Blended 
learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Viver em uma sociedade na qual o processo de mudanças – em praticamente 

todas as áreas – ocorre de forma cada vez mais veloz, exige de seus membros um 

comportamento dinâmico em relação à aquisição de conhecimentos. Tal atitude se faz 

necessária para que seja desenvolvida a capacidade de acompanhar as 

consequentes e complexas evoluções que acontecem hoje no mundo. Nesse sentido, 

o papel exercido pela educação se torna, também cada vez mais, de fundamental 

importância para que as pessoas possam responder às atuais e futuras demandas de 

uma nova ordem de desafios frente à todas essas mudanças. A principal instituição 

relacionada à educação continua sendo a escola, em todos os seus níveis. Entretanto, 

por força dos efeitos das mudanças em curso, para que essa escola consiga continuar 

exercendo suas funções ela necessita de urgentes transformações. 

 Corroborando as características descritas, Kenski (2012a, p. 64) menciona que 

a escola deve empenhar a conduta de formar os cidadãos com vistas à complexidade 

do planeta bem como às adversidades por ele impostas nesse novo cenário. Portanto, 

para a autora, a escola precisa 

 
preparar cidadãos conscientes, para analisar criticamente o excesso de 

informações e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as 

transformações sucessivas dos conhecimentos em todas as áreas. A escola 

precisa, enfim, garantir aos alunos-cidadãos a formação e a aquisição de 

novas habilidades, atitudes e valores, para que possam viver e conviver em 

uma sociedade em permanente processo de transformação (KENSKI, 2012a, 

p. 64). 

 

 Parece ser consensual entre os pesquisadores da área educacional – e de 

outras igualmente – que a educação neste país, em muitos casos, ainda é do século 

passado. Assim, o atual modelo educacional vem demonstrando ser extremamente 

antagônico em relação às exigências do mundo moderno. Em contrapartida, muitas 

pesquisas vêm apontando que existe luz no fim do túnel. Ultimamente, muito se ouve 

falar em inovações educacionais em virtude dos avanços, principalmente, das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Realmente observa-se que, 

“desde que as TDIC começaram a se expandir pela sociedade, aconteceram muitas 

mudanças nas maneiras de ensinar e aprender” (KENSKI, 2012a, p. 85). 

 Nesse sentido, vem conquistando a atenção dos pesquisadores da área de 

educação e tecnologias a denominada educação híbrida. Em função da atual fase de 
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aprimoramento das TDIC e adoção de metodologias mais ativas para o processo de 

ensino e aprendizagem, são possíveis novas configurações educacionais. Com 

planejamento e novas estruturações, torna-se viável pensar em maior flexibilização 

do processo educacional, chegando ao ponto de personalização do ensino. 

 Por isso, o presente estudo buscou investigar de que forma a literatura 

especializada, no Brasil, vem tratando a temática educação híbrida. Com efeito, surgiu 

a seguinte questão:  encontrar, na literatura científica brasileira, argumentos 

suficientes para descrever o status da educação híbrida nesta época atual. Vale 

destacar que a educação híbrida apresenta abundante potencial para melhorar a 

qualidade educacional. Seja hibridizando os benefícios das modalidades presencial e 

a distância ou por tornar o processo de ensino e aprendizagem da sala de aula 

tradicional mais rico pedagogicamente com apoio das inúmeras tecnologias 

disponíveis (MILL; CHAQUIME, 2017, p. 15). 

 Esses elementos revelam interessantes possibilidades para a educação a partir 

do que existe disponível hoje. Para Kenski (2012a) o processo de ensino e 

aprendizagem é prevalecentemente uma relação híbrida, e não é prudente imaginar 

que todos os procedimentos pedagógicos aconteçam de modo exclusivo no espaço 

físico da escola, ao lado de um docente. “Os exercícios e atividades realizadas como 

tarefas domiciliares já expõem o caráter semipresencial das atividades de 

aprendizagem” (KENSKI, 2012a, p. 86). 

Em decorrência dos argumentos apresentados e também “como as tecnologias 

estão permanentemente em mudança, o estado permanente de aprendizagem é 

consequência natural do momento social e tecnológico que vivemos” (KENSKI, 2012b, 

p. 26). Nesta mesma direção, Litto (2010) contribui com suas reflexões ao afirmar que: 

“aprender como aprender será a habilidade mais importante a ser adquirida por todas 

as pessoas no futuro” (LITTO, 2010, p. 23). 

 

 

1.1 Objetivos 

 
Ainda que recentemente, tem-se observado um aumento na frequência com 

que as abordagens educacionais em modo híbrido vêm sendo trazidas ao debate na 

área de educação e tecnologias. Assim, a temática encontra-se ganhando destaque 

principalmente nos cenários que tratam de contextos inovadores para a educação, 
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seja esta de modalidade tradicional (presencial) ou de educação a distância (virtual, 

online), entre outras. 

Portanto, o objetivo geral do presente trabalho foi analisar como a temática 

educação híbrida vem sendo tratada pela literatura científica brasileira. Com base no 

objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 
 Identificar os termos mais utilizados pelos autores para definir e 

conceituar a educação híbrida, buscando relacionar suas principais 

características; 

 Descrever as tecnologias e metodologias envolvidas com a hibridização 

da educação, segundo a visão e experiência dos pesquisadores; 

 Mapear contribuições da educação híbrida para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem, como promotora de efetiva inovação 

educacional, conforme resultados já publicados na área. 

 

 

1.2 Hipóteses 

 

Apesar de muito se ouvir falar em educação híbrida em tempos atuais, este 

estudo partiu da hipótese de que a literatura científica no Brasil (ainda) é incipiente em 

relação à essa temática. Assim, houve a preocupação se seria possível encontrar 

argumentos suficientes que pudessem descrever o status no qual se encontra a 

educação híbrida no presente momento. 

 

 

1.3 Justificativas 

 

O resultado de um estudo, como o presente trabalho, pode apresentar 

contribuições para a sistematização da literatura referente as áreas de educação e 

tecnologias e de educação a distância, em geral, e em particular para o âmbito da 

educação híbrida. Nessa direção, seus efeitos podem subsidiar, de modo introdutório, 

aqueles que estiverem iniciando seus estudos nas referidas áreas ou simplesmente 

se interessarem pela temática. Assim, pode-se conhecer os principais conceitos e 
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características da educação híbrida, bem como algumas de suas possibilidades 

pedagógicas. Buscou-se alcançar isso por meio de uma descrição tecnicamente 

embasada, uma vez que investigou como a literatura científica brasileira vem tratando 

e discutindo as peculiaridades e possíveis desdobramentos para as aplicações 

híbridas na educação. 

O presente estudo considera, ainda, a importância do papel inovador da 

educação híbrida em tempos contemporâneos, onde novas habilidades são 

requisitadas tanto aos profissionais – de todas as áreas – quanto aos cidadãos 

comuns. Todos, imersos em uma sociedade onde os processos digitais se fazem cada 

vez mais presentes no cotidiano de cada um e, portanto, necessários para uma 

participação efetiva e emancipada na cibercultura. Então, para que essa sociedade 

possa responder às demandas educacionais de toda ordem deste início de século XXI 

de modo eficaz, será preciso que se planeje e se pratique uma educação que seja 

mais adequada aos novos cenários. Para isso, urge que todos – governo, instituições, 

gestores, docentes e estudantes – reconheçam a crucial e emergente necessidade de 

uma educação continuada, híbrida, mais flexível, de boa qualidade e que possa 

ocorrer em qualquer espaço e a qualquer tempo. 

 

 

1.4 Estrutura da monografia 

 

 O presente trabalho monográfico tem sua estrutura composta por quatro 

seções primárias: 1. Introdução; 2. Metodologia; 3. Educação híbrida: múltiplas 

facetas de uma nova abordagem educacional; e 4. Considerações finais. Vale 

observar que na seção 3 estão descritos os resultados e as discussões da presente 

pesquisa. Ao final, constam as referências que foram utilizadas ao longo deste 

relatório. 

 A introdução procurou contextualizar o assunto, explicitar os objetivos e propor 

a hipótese e as justificativas deste trabalho. Em metodologia encontram-se 

fundamentação e percurso metodológicos utilizados para embasamento teórico-

científico do estudo. A seção 3, como já mencionado, abrange os resultados e 

discussões e foi dividida em subseções, visando facilitar leitura e compreensão do 

texto. Concluindo o trabalho são sintetizadas as considerações finais, mencionadas 

as limitações do trabalho e sugeridos os desdobramentos futuros do mesmo. 
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2 METODOLOGIA 

 

 Nesta seção procurou-se explicitar a metodologia adotada para o 

desenvolvimento e classificação do presente trabalho, assim como descrever suas 

etapas de execução. Para isso, inicialmente foram identificados os fundamentos de 

metodologia científica que embasariam o estudo, seguido de um delineamento da 

trajetória das atividades. Prossegue-se, assim, com uma apresentação detalhada 

desses componentes. 

 

 

2.1 Fundamentação metodológica 

 

 Para ser considerada científica, uma pesquisa necessita seguir algum método 

científico que balize e confira credibilidade ao trabalho que será realizado. Como 

destaca Ruiz (2011, p. 137), “a palavra método é de origem grega e significa o 

conjunto de etapas e processos a serem vencidos ordenadamente na investigação 

dos fatos ou na procura da verdade”. Nesse sentido, Caseli (2011, p. 27) menciona 

que o desenvolvimento do trabalho científico deve ser guiado por um método que 

descreva, etapa por etapa, aquilo que deve ser realizado, por meio de técnicas, para 

a conquista do objetivo. Assim, quando finalizada, uma pesquisa estará respaldada 

por um método científico e poderá permitir que os mesmos procedimentos sejam 

replicados por outros pesquisadores. 

 Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 24) o método científico se revela como 

um conjunto de procedimentos e um caminho a ser seguido, cuja finalidade é a 

obtenção de conhecimento, razão da ciência. Já para Silva e Menezes (2005), em 

função da complexidade das investigações que existem hoje, não existe um modo 

único de raciocínio em pesquisa científica. Nesse sentido, contribuem com a 

discussão quando recomendam, então, a utilização de mais de um método, pois isso 

permite incrementar as oportunidades de análise e alcance de soluções do problema 

com o qual se está lidando (SILVA; MENEZES, 2005, p. 28). 

 Existem diversos modos de classificar os diferentes tipos de pesquisa científica 

existentes. O presente trabalho, do ponto de vista de sua natureza, é classificado 

como uma pesquisa básica. Prodanov e Freitas (2013, p. 51) apontam que o intuito 
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da pesquisa básica é a geração de novos conhecimentos que contribuam para o 

avanço da ciência. Ainda segundo esses autores, o conhecimento gerado pela 

pesquisa básica não possui finalidade imediata, entretanto, pode auxiliar as pesquisas 

aplicadas e/ou tecnológicas (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 Em uma classificação quanto aos objetivos, a presente pesquisa se enquadra, 

adequadamente, como uma pesquisa exploratória. Conforme Prodanov e Freitas 

(2013, p. 51-52), a pesquisa exploratória objetiva proporcionar aos pesquisadores 

maior quantidade de informações acerca do assunto investigado. Assim, permite 

facilitar a delimitação temática e a definição dos objetivos da pesquisa. Possui 

planejamento flexível, característica que propicia estudar sob diferentes aspectos o 

tema escolhido. 

Para Gil (2010, p. 27) as pesquisas exploratórias visam clarear o problema com 

o qual o pesquisador se depara, pois intentam conferir o máximo de contato com o 

mesmo. Esse autor afirma também que as pesquisas bibliográficas podem ser 

destacadas como estudos exploratórios. Na perspectiva de Severino (2007, p. 123) o 

objetivo da pesquisa exploratória é tão somente gerar informações acerca de um 

objeto de estudo específico com fins de demarcar seu espaço de trabalho. Em 

complemento, Andrade (2010) cita que “a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

todo trabalho científico” e que por meio dela “avalia-se a possibilidade de desenvolver 

uma boa pesquisa sobre determinado assunto” (ANDRADE, 2010, p. 112). 

 Com relação à abordagem, este trabalho é categorizado como qualitativo. Na 

visão de Silva e Menezes (2005, p. 20), a pesquisa qualitativa considera a existência 

de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, uma 

indissociabilidade entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Por essa 

característica, a pesquisa qualitativa se torna, portanto, impossível de conversão 

numérica. Essas autoras observam, ainda, que na abordagem qualitativa a análise 

dos dados pelos pesquisadores tende a ser realizada de modo indutivo. E finalizam 

mencionando que os focos principais de abordagem são o processo e seu significado 

(SILVA; MENEZES, 2005). 

 Ainda em relação à pesquisa qualitativa, Prodanov e Freitas (2013, p. 70) 

também seguem nessa mesma direção quando apontam para a importância da 

atribuição de significados e a interpretação dos fenômenos no processo qualitativo. 

Os referidos autores ainda acrescentam indicando que na abordagem qualitativa não 
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há a utilização de procedimentos estatísticos como fator chave para análise do 

problema. 

 Por sua vez, do ponto de vista de seus procedimentos técnicos, este estudo 

assumiu a técnica de pesquisa denominada pesquisa bibliográfica. Uma técnica 

compreende, conforme afirma Andrade (2010, p. 123), mecanismos mais específicos, 

enquanto um método se refere a um processo global. A técnica de pesquisa 

bibliográfica é classificada como documentação indireta, de fonte secundária.  Assim, 

difere-se da pesquisa documental, pois ambas são indiretas – baseiam-se em fontes 

de dados que foram selecionados por terceiros –, porém, a documental é de fonte 

primária (ANDRADE, 2010, p. 123; MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 43). 

 Para definir pesquisa bibliográfica, muitos autores da área de metodologia 

científica, tais como Mattar (2005), Severino (2007), Gil (2010), Ruiz (2011), Prodanov 

e Freitas (2013), Marconi e Lakatos (2016) e tantos outros, têm utilizado 

denominações de modo bastante similar em suas descrições sobre esta técnica de 

pesquisa. Nesse sentido, pesquisa bibliográfica é aquela que é apoiada por inúmeros 

tipos de materiais que já foram publicados e englobam: livros, revistas, jornais, artigos 

científicos, relatórios técnicos, publicações em periódicos, monografias, boletins, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, materiais cartográficos, mídias como 

CDs, gravações de rádio e TV, filmes, materiais digitais da internet, entre outros (GIL, 

2010, p. 29-30; MARCONI; LAKATOS, 2016, p. 57; MATTAR, 2005, p. 154; 

PRODANOV; FREITAS, 2013 p. 54; RUIZ, 2011, p. 58; SEVERINO, 2007, p. 122). 

 Como mencionam Martins e Lintz (2012, p. 15), a pesquisa bibliográfica é um 

excelente meio para uma formação científica, quer realizada de modo independente 

ou como etapa para pesquisas experimentais. E declaram, ainda, que “a pesquisa 

bibliográfica busca conhecer e analisar contribuições científicas sobre determinado 

tema”. Nesse sentido, também afirma Gil: 

 

Praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a 

realização de trabalho que pode ser caracterizado como pesquisa 

bibliográfica. Tanto é que, na maioria das teses e dissertações desenvolvidas 

atualmente, um capítulo ou seção é dedicado à revisão bibliográfica, que é 

elaborada com o propósito de fornecer fundamentação teórica ao trabalho, 

bem como a identificação do estágio atual do conhecimento referente ao tema 

(GIL, 2010, p. 30). 
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Sobre o fato de toda atividade científica e acadêmica pressupor e requerer uma 

pesquisa bibliográfica preambular, outros autores também já abordaram essa 

característica, como (ADRADE, 2010, p. 13; RUIZ, 2011, p. 57). Outra consideração 

bastante interessante sobre a pesquisa bibliográfica pode ser verificada em Marconi 

e Lakatos, quando destacam que “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do 

que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob 

novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI; 

LAKATOS, 2016, p. 57). 

 Finalizando, esta descrição sobre o suporte metodológico utilizado para o 

desenvolvimento da presente pesquisa procurou propiciar ao leitor uma abordagem 

simples e objetiva acerca dos procedimentos empregados na mesma. Portanto, com 

base nas discussões apresentadas nesta seção, o presente trabalho apresenta, em 

termos metodológicos, a seguinte classificação: é uma pesquisa básica, exploratória, 

qualitativa e bibliográfica. 

 

 

2.2 Percurso metodológico 

 

A primeira tarefa foi decidir qual seria o tema a ser estudado, neste caso, a 

educação híbrida. A etapa seguinte envolveu um levantamento bibliográfico inicial 

acerca do referido tema e também sobre os aspectos de metodologia da pesquisa 

científica. Ainda sobre a temática do trabalho, seguiu-se com a sua delimitação, o que 

permitiu calibrar o foco da investigação. 

Na sequência partiu-se, então, para a descrição e contextualização do 

problema, definição da questão de pesquisa e previsão da hipótese. Em continuidade, 

foram estabelecidos os objetivos da pesquisa e esclarecidas as justificativas da 

mesma. 

 Uma vez especificados seus objetivos, o trabalho avançou para a coleta de 

dados, que foi realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre a educação 

híbrida – agora, mais aprofundada –, em contexto científico e nacionalmente 

abordada.  A estratégia utilizada para efetuar a pesquisa bibliográfica contou com 

visitas a bibliotecas universitárias e buscas por meio da internet para encontrar 

referências ao tema. As investigações digitais visaram as principais bases de dados 
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de periódicos científicos, como SciELO, Google Acadêmico, entre outros, assim como 

uma coletânea de e-books do curso de Especialização em Educação e Tecnologias 

da UFSCar, para o qual o presente trabalho será apresentado. Desse modo, foram 

selecionados livros, artigos científicos, e-books e dicionários. 

Para alcançar os objetivos que foram definidos no presente trabalho e constatar 

como a educação híbrida vem sendo discutida à luz da literatura científica brasileira, 

foi preciso investigar, também, obras que abordam outros temas correlatos. Essa 

necessidade se justifica principalmente por dois motivos. Primeiro porque a educação 

híbrida, como modalidade de ensino discutida e planejada, é nova1. Trata-se, portanto, 

de uma temática que dispõe, ainda, de poucos estudos sistematizados que a abordam 

com exclusividade. Segundo, porque muitos dos textos e pesquisas sobre educação 

a distância (EaD), educação e tecnologias, e metodologias ativas de aprendizagem, 

relatam, com frequência, suas relações com educação híbrida. 

No passo seguinte, já de posse dos dados, os mesmos foram analisados e 

discutidos os resultados encontrados. Como estratégia de análise durante o processo 

reflexivo, buscou-se identificar quais são os elementos e as características mais 

comumente utilizados pelos pesquisadores para definir e conceituar a educação 

híbrida. Logo, foram detectadas algumas categorias de análise cujas reflexões 

apoiaram as discussões desenvolvidas. Essas categorias são: definição do termo 

educação híbrida; a forte relação da educação híbrida com as TDIC e a convergência 

midiática; a integração de metodologias ativas e disruptivas no processo de ensino e 

aprendizagem, posicionando o estudante como o foco desse processo; os modelos e 

níveis de educação híbrida e, por fim, experiências de hibridização na educação. 

Findadas as discussões e reflexões deste trabalho, prosseguiu-se com a 

descrição das considerações finais, com indicações para alguns desdobramentos 

futuros. Na última etapa, finalmente, foi escrito o relatório do presente estudo. 

 

 

 

 

                                                
1 Apesar de a educação híbrida não ser, conceitualmente, uma novidade exclusiva de tempos 
contemporâneos, o termo “nova”, empregado no texto, admite como nova a educação híbrida 
proporcionada pela adoção de mais de uma modalidade de ensino ou pela integração de diferentes 
tecnologias educacionais e metodologias disruptivas.  
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3 EDUCAÇÃO HÍBRIDA: MÚLTIPLAS FACETAS DE UMA NOVA ABORDAGEM 

EDUCACIONAL 

 

Ao estudar sobre a educação híbrida, logo de início é possível notar que o 

assunto não é trivial. Existem muitas minúcias envolvidas com esse tema e, por isso, 

algumas categorias de análise – as consideradas mais relevantes e já elencadas na 

seção anterior – podem auxiliar no estabelecimento das relações existentes entre 

suas características e conceitos. Logo, é possível observar que a diversidade dessas 

relações é oriunda da abrangência de diferentes áreas e assuntos com as quais a 

educação híbrida faz interface. 

Dessa forma, fica evidente também que a propriedade ora descrita sobre a 

educação híbrida, é uma característica própria de sua condição híbrida. Por isso, 

destacam-se estudos sobre: Metodologias ativas, disruptivas e inovação educacional 

(CHAQUIME; MILL, 2018; CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013; MILL; 

CHAQUIME, 2017; MORAN, 2015a, 2017; SCHLEMMER, 2016; TORI, 2016; 

VALENTE, 2014; VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017); Convergência digital - 

TDIC e Cibercultura (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015; JENKINS, 2009; KENSKI, 

2008; MAGALHÃES; MILL, 2013; MILL, 2016; TORI, 2009, 2015); Flexibilização e 

personalização do ensino (BACICHI; NETO; TREVISANI, 2015; MILL, 2014, 2016; 

MILL; CHAQUIME, 2017; SPINARDI; BOTH, 2018; TORI, 2009; VALENTE, 2014); 

Modelos e níveis de educação híbrida (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013; 

TORI, 2009). Assim, as próximas páginas pretendem apresentar o resultado da 

análise dos dados obtidos com o material coletado para o presente trabalho, bem 

como algumas reflexões acerca da educação híbrida e seus contextos. 

 

 

3.1 Definição de educação híbrida 

 

Diante de um termo novo ou não compreendido de modo satisfatório, é muito 

natural que se efetue, como uma primeira ação, a procura de uma definição do mesmo 

para conhecer o seu significado. Nesse sentido, a primeira intenção desta seção é 

apresentar quais ideias e conceitos os pesquisadores vêm utilizando para definir o 

termo educação híbrida e seus correlatos. 
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Uma das maneiras mais frequentemente utilizadas para encontrar uma 

definição de um termo é recorrer a um dicionário, não importando qual seja o seu 

formato – livro, digital (e-book) ou online. Em recente obra lançada no mês de julho 

do corrente ano, Daniel Mill como seu organizador (e autor também) e centenas de 

outros pesquisadores da área educacional, criaram um dicionário crítico de educação 

e tecnologias e educação a distância, inédito, e que tem muito a contribuir, por meio 

de seus 180 verbetes, com a literatura das áreas em questão. 

Portanto, uma definição inicial de educação híbrida – também conhecida na 

literatura por seu equivalente em inglês, blended learning – é proposta no referido 

dicionário por Moreira e Monteiro (2018) como 

 
[...] um termo em língua inglesa, que emerge como um dos conceitos 
pedagógicos mais populares no início do século XXI. [...] conceito de 
educação caracterizado pelo uso de soluções combinadas ou mistas, 
envolvendo a interação entre as modalidades presencial e a distância, a 
interação entre abordagens pedagógicas e a interação entre recursos 
tecnológicos (MOREIRA; MONTEIRO, 2018, p. 86). 

 

Para Tori (2009), cursos híbridos ou de blended learning, são os termos mais 

utilizados para associar o uso combinado de atividades de ensino-aprendizagem 

presenciais com atividades virtuais de EaD. Dessa combinação, os cursos híbridos 

procuram “aproveitar o que há de vantajoso em cada modalidade, considerando 

contexto, custo, adequação pedagógica, objetivos educacionais e perfis dos alunos” 

(TORI, 2009, p. 121). Já para Valente (2014, p. 82), a integração das tecnologias 

digitais de informação e comunicação em atividades presenciais na sala de aula define 

o que é denominado por blended learning ou ensino híbrido. Em outra obra esse autor 

também declarou que o ensino híbrido “é uma abordagem pedagógica que combina 

atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs) ” (VALENTE, 2015). 

A educação híbrida, na percepção de Mill e Chaquime (2017), vai aos poucos 

sendo revelada, mais por meio da compreensão de duas importantes perspectivas – 

não excludentes – do que propriamente uma definição. Para eles, então, a educação 

híbrida pode ser entendida: 

 
Como “blended learning”, marcada pela convergência dos ambientes de 
ensino-aprendizagem da Educação a Distância (EaD) e da educação 
presencial; e/ou 
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Como processo educacional enriquecido pelas possibilidades pedagógicas 
decorrentes do atual estágio de desenvolvimento das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) (MILL; CHAQUIME, 2017, p. 5). 

 

Baseando-se nessas duas formas de abordagem da educação híbrida, esses 

autores vão, em seu texto, desvelando as diferentes características e abordagens 

pelas quais a hibridização na educação pode encontrar contextualização, 

classificação e respaldo. Algumas de suas ideias voltam a ser apresentadas e 

discutidas em outros tópicos desta seção. Já Spinardi e Both (2018, p. 102) referem-

se à ensino híbrido, e o definem como o ensino que une múltiplas tecnologias 

educacionais com as tecnologias de informação e comunicação, oportunizando aos 

estudantes atuarem tanto em atividades presenciais como a distância. 

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 52) apresentam, não propriamente 

uma definição de educação híbrida, mas a descrevem como um processo constante 

de aprendizado oriundo de diferentes maneiras e que podem acontecer em diferentes 

espaços. Os autores mencionam também que na literatura existem diversas 

definições para educação híbrida, mas que, em geral, todas apontam-na como sendo 

a convergência dos modelos presencial e online de ensino. 

Para Schneider et al. (2014, p. 4), o blended learning, também denominado 

pela sigla b-learning, é definido como sendo uma solução mista a partir da junção das 

aprendizagens a distância e presencial. Interessante observar que esses autores 

fazem referência, numa mesma página de seu texto, além do já citado blended 

learning, a outros dois termos para tratar do mesmo tema, como: modalidade 

semipresencial e ensino híbrido, o que corrobora com a afirmação de Bacich, Tanzi 

Neto e Trevisani no parágrafo anterior. Nesse mesmo norte, ao questionarem se a 

modalidade de educação presencial já estaria superada e a modalidade puramente a 

distância seria insatisfatória, Angeluci e Cacavallo (2017, p. 231) apontam para a 

propensão do advento de um modelo híbrido para a educação, o qual mistura essas 

duas modalidades. Esses autores associam o conceito de e-learning também com um 

sistema híbrido de ensino, no qual há uma mistura de atividades presenciais e não 

presenciais, sendo estas últimas apoiadas pelas tecnologias digitais possibilitadas 

pela internet (ANGELUCI; CACAVALLO, 2017, p. 239). 

Garrison e Vaughan (2008, apud Matheos, 2014, p. 60) definem a educação 

híbrida como “a integração orgânica da abordagens e tecnologias presenciais e on-

line meticulosamente selecionadas e complementares”. Para Tori (2009), foi graças 
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às dificuldades de interação e acompanhamento de estudantes em modalidades a 

distância que se impulsionou o desenvolvimento de eficientes soluções para os cursos 

em EaD. Hoje, segundo esse autor, tais soluções podem – e devem – ser aplicadas 

para o aprimoramento da educação presencial, aliando-as aos benefícios da presença 

física do estudante dessa modalidade. Assim, diante do aperfeiçoamento dos 

sistemas virtuais de aprendizagem houve um momento em que se deu a aproximação 

destes com as metodologias presenciais, fato que, ainda segundo Tori, originou o 

chamado blended learning (TORI, 2009, p. 121-122). De modo complementar, Valente 

(2014, p. 85) afirma que o resultado da combinação do que acontece em atividades a 

distância com aquilo que ocorre na sala de aula presencial, pode se mostrar um modo 

pedagogicamente rico de propiciar, por inúmeros aspectos, ganhos ao processo de 

aprendizagem dos estudantes. 

Já para Christensen, Horn e Staker (2013), o ensino híbrido é 

 
um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em 
parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do 
estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em 
parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência 

(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013, p. 7). 
 

 Ainda para esses autores, o ensino híbrido apresenta uma característica 

comum ao ocorrer uma parte online e outra parte através de modalidades diversas, 

que é o fato de, normalmente, existir uma conexão entre tais modalidades. Em suas 

pesquisas observaram também que, ao alternarem de uma modalidade a outra, os 

estudantes seguem com seus estudos do ponto onde pararam anteriormente. Por esta 

razão, os referidos autores recomendam o seguinte complemento na definição 

anterior de ensino híbrido: “as modalidades ao longo do caminho de aprendizado de 

cada estudante em um curso ou matéria são conectadas para oferecer uma 

experiência de educação integrada” (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013, p. 7). 

 

 

3.2 Educação híbrida como inovação educacional 

 

No texto de Mill (2013), intitulado “Mudanças de mentalidade sobre educação 

e tecnologia: inovações e possibilidades tecnopedagógicas”, há um interessante 

questionamento, assim descrito: “no atual estágio de desenvolvimento tecnológico, 



 

 

 

 

24 
 

como preparar o ‘novo’ ser humano para o exercício da cidadania e qualificá-lo para 

o trabalho em sentido pleno? ” (MILL, 2013, p. 12). Para o autor, a resposta para a 

citada pergunta prescinde de uma busca que norteie para o entendimento das novas 

perspectivas para o processo de ensino e aprendizado, visando o perfil do cidadão 

que se deseja formar. Nesse sentido, parece estar claro que as inovações no campo 

educacional são imprescindíveis para se lograr êxito não apenas em responder à 

pergunta proposta como efetivamente colocar em prática as soluções encontradas 

como resposta. 

Para o professor Moran o compartilhamento de informações em tempo real e 

as conciliações de metodologias ativas com as TDIC são cruciais no processo de 

ensino e aprendizagem. E isso, em tempos atuais, é condição estratégica para a 

promoção de inovação pedagógica. Nessa direção, ainda segundo o autor, as 

tecnologias que podem ser utilizadas em prol da educação hoje permitem a integração 

de todos os espaços e tempos. Com isso, as práticas de ensinar e de aprender 

ocorrem de modo profundo e constante, em uma dualidade entre os espaços físicos 

e os espaços virtuais (MORAN, 2015b, p. 16; MORAN, 2017, p. 27). E arremata: 

 
Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de 
aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação 
formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só 
no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, 
que incluem os digitais (MORAN, 2015b, p. 16). 

 

Em seus estudos sobre processos inovadores em diferentes áreas do 

conhecimento, os pesquisadores do Instituto Clayton Christensen, em San Mateo, 

Califórnia, investigam também a inovação em educação. Nessa área, demonstram 

particular interesse na relação existente entre a teoria dos sistemas híbridos2 e os 

processos de inovação no campo educacional. Desse modo, em um artigo envolvendo 

esses temas, antes mesmo de uma definição de educação híbrida, os autores 

apresentam uma discussão sobre os tipos de inovação existentes e a teoria dos 

híbridos. Assim, as inovações, segundo Christensen, Horn e Staker (2013, p. 6) são 

de dois tipos: sustentadas e disruptivas; cada uma imprimindo marcas bem diferentes 

por onde passam. Entretanto, seus respectivos padrões contribuem para poder prever 

os efeitos produzidos em diversos setores da indústria e da sociedade. Dessa forma, 

no campo educacional, para esses autores, 

                                                
2 Mais detalhes em: (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013; SCHLEMMER, 2016). 



 

 

 

 

25 
 

[...] o ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em 
relação à sala de aula tradicional. Esta forma híbrida é uma tentativa de 
oferecer “o melhor de dois mundos” – isto é, as vantagens da educação online 
combinadas com todos os benefícios da sala de aula tradicional. Por outro 
lado, outros modelos de ensino híbrido parecem ser disruptivos em relação 
às salas de aula tradicionais (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013, p. 3). 

 

Conhecer a diferença entre inovação sustentada e inovação disruptiva é um 

saber muito interessante para uma melhor compreensão da educação híbrida que já 

ocorre em algumas instituições e daquela que ainda está por vir. Essa afirmação pode 

encontrar corroboração em Moran (2015a, p. 29), o qual indica que as instituições 

educacionais que estão dedicando atenção para as mudanças optam por duas vias 

quando decidem inovar. O autor menciona que por uma via mais suave as alterações 

ocorrem paulatinamente, enquanto que pela via mais abrangente se dão as mudanças 

mais radicais. Detalhando um pouco mais esses diferentes caminhos, Moran assim 

os descreve: 

No caminho mais suave, elas [instituições] mantêm o modelo curricular 
predominante – disciplinar –, mas priorizam o envolvimento maior do aluno, 
com metodologias ativas, como o ensino por projetos de forma mais 
interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended e a sala de aula invertida.  
Outras instituições propõem modelos mais inovadores, sem disciplinas, que 
redesenham o projeto, os espaços físicos e as metodologias com base em 
atividades, desafios, problemas e jogos, e em que cada aluno aprende no seu 
próprio ritmo e de acordo com sua necessidade, além de aprender também 
com os outros estudantes em grupos e projetos, sob supervisão de professo-
res orientadores (MORAN, 2015a, p. 29). 

 

Da perspectiva desse autor, os modelos educacionais que são propostos pelas 

instituições que procuram ser mais inovadoras mostram-se mais integrados, com 

currículos sem o estabelecimento de disciplinas. Ainda segundo o autor, a 

estruturação do projeto pedagógico parte da definição dos valores e das competências 

que almejam para seus estudantes, planejando problemas e projetos e buscando 

equilíbrio para o processo de ensino e aprendizagem, dosando aprendizagem 

individual e colaborativa. Com isso, passam a existir atividades bem mais 

diversificadas e ativas, harmonizando percursos individuais e coletivos, em ambientes 

redimensionados que levam em consideração os espaços físicos e as oportunidades 

dos espaços virtuais (MORAN, 2015a, p.34). 

Fica fácil perceber que as características institucionais ora mencionadas 

convergem com algumas propriedades inerentes do ser humano, particularmente 

pertencente a esta sociedade contemporânea. Talvez seja por isso que Tori (2016) 

afirma que “a curiosidade e motivação para conhecer e evoluir são óbvias 
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características de seres inteligentes que passaram por longo processo de seleção 

natural” (TORI, 2016, p. 48). Fica evidente que para o autor o processo de evolução 

da espécie humana passou e passa por correspondentes processos de inovação, e 

que a escola exerce papel fundamental nessa seara. Por isso, Tori recomenda que a 

escola deve proporcionar um ambiente lúdico para o processo de ensino e 

aprendizagem, aproveitando o poder que as tecnologias oferecem atualmente junto 

às condições motivadoras que são inatas nos jovens. Esse cenário favorece muito a 

educação, e por meio das organizações inovadoras que estão sendo empreendidas 

por jovens estudantes ou recém-formados – que estão ameaçando o mercado 

convencional – é possível observar a motivação e a criatividade de grande parte dos 

estudantes (TORI, 2016, p. 48). 

Não por acaso, Moran aponta que o cerne do planejamento pedagógico das 

escolas inovadoras está voltado para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

socioemocionais, bem como na formação de importantes valores para todos os 

envolvidos no processo. O autor complementa elucidando que para o atendimento 

das demandas de um mundo complexo, como o de hoje, a escola necessita de uma 

visão ampla, sistêmica e plural em seus modos de abordar distintas maneiras de viver, 

trabalhar e conviver socialmente. Assim, a aprendizagem precisa ser abrangente, 

integrada e desafiadora, promovendo evolução que contribua para melhores práticas 

em termos emotivos, de ética, liberdade e cognição (MORAN, 2015a, p. 32). 

Em torno dessas discussões nota-se a existência de pontos em comum entre 

os textos e estudos de grande parte dos autores presentes na literatura especializada 

no campo educacional. Dois desses pontos facilmente observados – e de fundamental 

importância – são as questões: do significado da educação para o aprendiz e o 

contexto social no qual o mesmo está inserido. Assim, como descreve Moran (2015a), 

 
a comunicação aberta, em múltiplas redes, é um componente-chave para a 
aprendizagem significativa, pelas possibilidades de acesso, troca, re-
combinação de ideias, experiências e sínteses. O desafio da escola é capaci-
tar o aluno a dar sentido às coisas, compreendê-las e contextualizá-las em 
uma visão mais integradora, ampla, ligada à sua vida (MORAN, 2015a, p.32). 

 

Contribuindo com essas reflexões, Tori (2016) argumenta que a escola não 

pode ficar distante da realidade social dos estudantes, pois tal realidade, segundo o 

autor, é uma realidade tecnológica. E alerta que, onde a realidade ainda não seja 
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tecnológica, inevitavelmente virá a ser (TORI, 2016, p. 49). Por esta razão, o autor 

ainda afirma que 

não há, portanto, como modelos antiquados de educação sobreviverem 
nesse cenário. Se as escolas não levarem a tecnologia para a sala de aula, 
seja ela virtual ou real, serão os alunos que a levarão. 
Mas é preciso entender o papel coadjuvante da tecnologia, ainda que 
essencial, na escola do futuro. Tecnologia é suporte para a mídia que, por 
sua vez, é apenas um instrumento de comunicação. Uma mídia, por si só, 
não tem poder de educar, ou mesmo, de produzir melhora na aprendizagem. 
A adequada metodologia, que faz uso de mídia apropriada, é a chave para 
uma educação de qualidade (TORI, 2016, p. 49). 

 

 Litto (2010) também colabora com esta discussão quando indica que diante das 

possíveis configurações que revolucionam a educação em tempos atuais, é 

possibilitada a reestruturação da prática de seleção das tecnologias a serem utilizadas 

no processo de ensino e aprendizagem. O autor menciona que em tempos de outrora 

a escolha das tecnologias que iam ser oferecidas aos estudantes cabia à instituição 

de ensino – em uma decisão do tipo top-down (de cima para baixo) – e que hoje já 

são os estudantes que detém as tecnologias e determinam, em decisão bottom-up (de 

baixo para cima), como as instituições de ensino deverão abordar o processo de 

ensino e aprendizagem (LITTO, 2010, p. 76). 

 Com relação à recomendação anteriormente feita por Tori (2016) sobre a 

importância de compreender o papel coadjuvante da tecnologia e dedicar maior 

importância às metodologias, Mill e Chaquime (2017) também demonstram igual 

preocupação. Neste aspecto, os autores ressaltam que 

 
[...] a Educação Híbrida não é simplesmente a junção de Educação 
Presencial com EaD. É necessário que haja organicidade nessa articulação 
entre as atividades presenciais e virtuais, com clara combinação das 
vantagens pedagógicas das modalidades. Ou seja, a associação de 
elementos da EaD com as atividades em sala de aula deve ser guiada por 
preocupações pedagógicas ou adoção de metodologias que explorem mais 
a autonomia e liberdade dos estudantes (MILL; CHAQUIME, 2017, p. 10). 

 

Prosseguindo ainda no sentido sobre inovação educacional, voltada aos níveis 

de graduação e pós-graduação, Matheos (2014, p. 57) afirma que a educação híbrida 

é uma tendência inovadora e promissora no ensino superior. Sua implementação 

apresenta possibilidades de melhoria do ensino, uma vez que promove mudanças por 

meio do processo de ensino e aprendizagem diferenciados, pela flexibilidade, 

facilidade de acesso e otimização da estrutura. Segundo a autora, a educação híbrida 

também contribui para o estabelecimento dos letramentos digitais, tão necessários ao 
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estudante e profissional globalizado inserido na sociedade do conhecimento. Ainda 

no campo da inovação, Matheos destaca que 

 
[...] a educação híbrida é uma inovação muito significativa por exigir uma 
educação presencial e on-line cuidadosamente integrada, que repense 
fundamentalmente o design do curso para otimizar o engajamento do 
estudante e que reestruture e substitua as horas de contato na aula 
tradicional. Comparada à aprendizagem on-line, a educação híbrida, 
propriamente dita, ainda é nova e emergente (MATHEOS, 2014, p. 60). 

 

Já para Moran (2015a, p. 27) a educação sempre foi híbrida, misturada, porque 

sempre foi o resultado de uma combinação de diferentes métodos, públicos, 

atividades, tempos e espaços. A diferença para esse autor é que, diante das melhorias 

e possibilidades de interação oferecidas pelas tecnologias de informação e 

comunicação, o processo educacional se mostra muito mais aberto, criativo e 

propenso a inovações. Por isso, em sua percepção Moran ainda complementa que 

 
podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, 
em múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado. 
Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os mesmos 
ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores muito diferentes 
(MORAN, 2015a, p. 27). 

 

Como já descrito, Moran (2015b) destaca as potencialidades de se integrar 

todos os espaços e tempos na educação, o que é possibilitado por tudo aquilo que as 

tecnologias podem oferecer hoje em dia. Ainda em torno de aspectos sobre inovação 

na educação, o autor afirma também que os projetos pedagógicos que são inovadores 

estruturam o currículo de modo a associar espaços, tempos e projetos, buscando um 

equilíbrio entre comunicações individualizadas e coletivas, pessoais e colaborativas, 

ou, ainda, presenciais e virtuais (MORAN, 2015b, p. 26). 

 

 

3.3 Educação híbrida pela integração de metodologias ativas no processo de 

ensino-aprendizagem e as mudanças nos papéis do estudante e do professor 

 

Segundo Litto (2010), o termo “ensino” já quase não é mais adotado na 

literatura. O motivo, na visão do autor, se deve pelo fato de que essa nomenclatura 

atribui maior relevância à postura ativa por parte do professor, o qual detém o 

conhecimento e o comunica ao estudante de modo unilateral. Por isso, Litto esclarece 
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que as pesquisas vêm afirmando que quem deve ser responsável por uma conduta 

ativa no processo de aprender é o estudante, com o professor exercendo mais o papel 

de orientador desse processo (LITTO, 2010, p. 16). 

Mediante a referida mudança de paradigma, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani 

(2015) citam que é possível notar como a sociedade já mudou, com base em 

observações sobre as práticas sociais dos jovens brasileiros. Entretanto, os autores 

indicam que o cenário educacional do Brasil ainda está alicerçado na visão descrita 

por Lankshear, onde o docente e sua instituição de ensino são os referenciais de 

conhecimento. Por outro lado, com as TDIC sendo aos poucos incorporadas à rotina 

do ambiente escolar, vários educadores estão se motivando para uma transformação 

de suas posturas (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 48). 

É nesta direção que Santos et al. (2017) também indicam a importância do 

conceito de curador atribuído ao professor. Na perspectiva dos autores, essa 

abordagem prima pela troca de uma educação baseada na transmissão de 

conhecimento no sentido professor-estudante, para uma tônica mais construtivista na 

qual o estudante seja o criador de sua aprendizagem (SANTOS et al., 2017, p. 49).  

Assim, esse tratamento com uma ênfase maior ao aspecto construtivista do 

processo de ensino e aprendizagem faz com que, atualmente, estejam em destaque 

as denominadas metodologias ativas de ensino. Sobre estas, Valente, Almeida e 

Geraldini (2017) colaboram esclarecendo que a literatura brasileira as tratam como 

 
[...] estratégias pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e 
aprendizagem no aprendiz, contrastando com a abordagem pedagógica do 
ensino tradicional, centrada no professor, que transmite informações aos 
alunos. O fato de elas serem caracterizadas como ativas está relacionado 
com a aplicação de práticas pedagógicas para envolver os alunos, engajá-los 
em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua 
aprendizagem (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017, p. 463). 

 

Na visão de Moran (2017) as metodologias de ensino são as grandes 

norteadoras com a função de orientar os processos de ensino e aprendizagem e se 

tornam palpáveis quando se transformam em estratégias, formas de abordagem e 

técnicas peculiares e diversificadas. Então, para esse autor as metodologias ativas 

são 

estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na 
construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada, 
híbrida. As metodologias ativas num mundo conectado e digital se expressam 
através de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações. 
A junção de metodologias ativas com modelos flexíveis, híbridos traz 
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contribuições importantes para o desenho de soluções atuais para os 
aprendizes de hoje (MORAN, 2017, p. 25). 

 

São muito diferenciados, no entendimento de Moran (2017), os modos como 

as pessoas aprendem, e isso se dá por meio de diferentes técnicas e processos que 

podem ser, em alguns casos mais e em outros menos eficientes na conquista dos 

objetivos de cada um. Para o autor, aprender de modo ativo faz com que a flexibilidade 

cognitiva seja incrementada, melhorando habilidades para alternância ao realizar 

diferentes atividades, operações mentais e (re) adaptações diante de contextos 

inusitados, levando à superação de padrões mentais pouco eficazes. Em sentido 

complementar, em outra obra sua, Moran ainda afirma que “as metodologias ativas 

são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, de 

integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas” (MORAN, 

2015b, p. 18). 

Ainda que muito discutidas na atualidade as metodologias ativas não são 

técnicas educacionais contemporâneas. No entanto, fica evidente que a contribuição 

que as TDIC podem oferecer quando inseridas em propostas educacionais com 

metodologias ativas, permite tornar o processo de ensino e aprendizagem 

pedagogicamente muito mais interessante.  Corroborando com estas e também com 

outras características, Chaquime e Mill (2018) afirmam que as metodologias ativas 

 
[...] decorrem de propostas pedagógicas de teóricos como John Dewey, Paulo 
Freire e Carl Rogers, entre outros. Elas enfatizam que cada estudante deve 
aprender no seu ritmo, de acordo com suas necessidades, com base em 
situações contextualizadas e significativas. Além disso, as metodologias 
ativas também favorecem a aprendizagem em grupo, ao propor atividades 
em projetos coletivos [...]; 
[...] combinam tempos individuais e coletivos em projetos pessoais e de grupo 
e, com isso, buscam desenvolver competências cognitivas, pessoais e 
sociais, exigindo do estudante características como proatividade e 
colaboração. Baseiam-se em atividades como desafios, problemas e jogos, 
que permitem experienciar diferentes situações e contextos [...]; 
A incorporação das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs) no processo de ensino-aprendizagem, seja em sala de aula 
presencial, seja na educação a distância, potencializou o desenvolvimento de 
metodologias ativas mais enriquecidas (CHAQUIME; MILL, 2018, p. 442). 

 

Apesar do reconhecido incremento às metodologias ativas que o uso integrado 

das TDIC pode oferecer, é interessante resgatar nesse momento uma importante 

observação que esses mesmos autores fazem em outra obra. Sobre a referida 

questão, Mill e Chaquime (2017, p. 13) enfatizam, no entanto, que apesar de as 
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tecnologias digitais de informação e comunicação potencializarem as metodologias 

ativas, estas não ficam restritas a nenhuma tecnologia específica. Moran (2015b) 

também defende essa ideia quando propõe a necessidade de as metodologias 

seguirem na mesma direção dos objetivos educacionais almejados. Por isso, o autor 

reforça que é preciso escolher metodologias que façam com que os estudantes se 

deparem com situações mais complexas e dinâmicas, envolvendo tomada de 

decisões e avaliações dos resultados de suas ações se o desejo for que eles se 

tornem estudantes mais proativos (MORAN, 2015b, p. 17). 

Essa característica também é defendida por Spinardi e Both (2018) quando 

mencionam que o processo de avaliação, quando adotadas as metodologias ativas, 

passa a ser uma ferramenta que auxilia os estudantes a alcançarem os seus objetivos 

de modo individualizado. Segundo os autores, isso permite que o estudante se torne 

cada vez mais o personagem principal na sua ação de aprendizagem, fazendo com 

que o mesmo reconheça o significado dos resultados de seus estudos. Portanto, 

diante desse cenário, o professor deixa de ser um simples comunicador dos 

conhecimentos que detém e deve passar a atuar como um agente que visa facilitar o 

processo de aprendizagem (SPINARDI; BOTH, 2018, p. 109). 

Diferentemente dos métodos convencionais de ensino, a adoção de 

metodologias ativas para a aprendizagem (re) configuram o processo de ensinar e 

aprender. As ações pedagógicas devem estar pautadas para propiciar uma 

experiência dos estudantes junto à contextos realísticos pelos quais os mesmos 

deverão vivenciar na carreira profissional. Para isso, demanda-se o planejamento de 

aulas dinâmicas, em que estejam presentes elementos e características como 

variadas tecnologias digitais, situações com necessidades interativas e colaborativas, 

entre outras. Complementando esse ambiente, o docente especialista, mais 

tarimbado, deve permear, com sua experiência, os passos da formação dos 

estudantes. Portanto, pode auxiliar os aprendizes com associações importantes por 

eles não observadas, contextualizando novas situações, entre outras. Assim, cabe ao 

professor a função de norteador, tutoreando os estudantes de modo individual ou 

coletivo, devendo sempre serem estes os protagonistas do processo (BACICH; TANZI 

NETO; TREVISANI, 2015, p. 52; MORAN, 2015a, p. 34; MORAN, 2017, p. 26). 

Parece estar claro que do ponto de vista do estudante, para que o mesmo tenha 

um bom desempenho em contextos de metodologias ativas, é necessário que haja 
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uma nova conduta discente. Segundo Valente (2014) isso “significa que além de reter 

a informação, o aprendiz necessita ter um papel ativo para significar e compreender 

essa informação segundo conhecimentos prévios, construir novos conhecimentos, e 

saber aplicá-los em situações concretas” (VALENTE, 2014, p. 81). É o que pensam 

também Schneider et al. (2014), quando descrevem algumas propriedades do ensino 

híbrido. Para os autores esse modelo promove etapas de estudo autodirigido, 

momentos em que o estudante, por meio de plataformas virtuais, tem acesso a 

conteúdos disponibilizados em diversos formatos e mídias. Logo, os objetivos desses 

estudos realizados de modo independente são o aprendizado de conceitos e teorias 

bem como a revisão destes quando necessário (SCHNEIDER et al., 2014, p. 3). Ainda 

com relação ao protagonismo dos estudantes frente ao processo de ensino e 

aprendizagem, Spinardi e Both (2018) associam-no à metodologia do ensino híbrido 

quando afirmam que sua implementação permite que 

 
[...] os alunos se tornem sujeitos da própria aprendizagem, pois são eles que 
definem onde, como, quando estudar e realizar as atividades on-line, 
aproveitando de forma mais eficaz tanto os momentos virtuais quanto os 
presenciais, com atividades práticas (SPINARDI; BOTH, 2018, p. 105). 

 

 Pelo que já foi abordado neste tópico e retomando algumas menções (LITTO, 

2010; MORAN, 2017; SANTOS et al., 2017), é notório que diante da adoção de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem não é só a postura do estudante que 

deve mudar. A conduta do professor também precisa ser objeto de profundas 

alterações para que o mesmo possa exercer uma atuação plena e efetiva em uma 

educação com cenários mais ativos. Para se tornar um curador do processo de ensino 

e aprendizagem, um orientador em propostas inovadoras, como as descritas 

anteriormente, o papel do docente deve ser muito mais abrangente. Esse professor 

precisa ser o projetista de itinerários de aprendizagem, com proposituras de trabalhos 

individuais e coletivos, evitando ser apenas um expositor de informações. Assim, a 

verdadeira função docente deverá estar cada vez mais voltada ao desafio de levar os 

estudantes a criarem seus próprios projetos, guiando-os os por diferentes caminhos 

de aprendizagem (MORAN, 2017, p. 27). Detalhando ainda mais essa relação, o autor 

afirma que 

o papel do professor é mais o de curador e de orientador. Curador, que 
escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a que os 
alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. 
Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, 
acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a 
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cada aluno. Ele tem que ser competente intelectualmente, afetivamente e 
gerencialmente (gestor de aprendizagens múltiplas e complexas). Isso exige 
profissionais melhor preparados, remunerados, valorizados. Infelizmente não 
é o que acontece na maioria das instituições educacionais (MORAN, 2017, p. 
28). 

 

Nesse sentido, Kenski (2008) também contribui ao destacar algumas 

habilidades exigidas dos professores para que possam atender às novas demandas. 

A autora indica que, como mediadores do processo de ensino e aprendizagem, os 

professores devem ser competentes na orientação das diretrizes do que há de ser 

feito e não em controlar as ações discentes. E reforça que proporcionar uma boa 

comunicação entre todos os membros envolvidos, permitindo correta análise e 

compreensão das propostas, é outra capacidade que o docente deve saber 

demonstrar (KENSKI, 2008, p. 654). Portanto, para a autora 

 
a participação desses mediadores no meio dos aprendizes se dá no sentido 
de orientar o grupo para o foco do processo que está sendo trabalhado, 
evitando a dispersão, a confusão. O papel de mediador se amplia no estímulo 
para que todos estejam conectados, atentos, participantes. Como educador, 
ele orienta o caminho, fornece trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a 
produção criativa. Como conciliador, o mediador procura integrar os 
dissidentes, aplacar os conflitos e estabelecer um clima profícuo de confiança 
ampliada entre todos, princípio básico para a atuação em conjunto e a 
colaboração (KENSKI, 2008, p. 654). 

 

Em face à essa nova postura que estudantes e professores devem apresentar 

diante de suas responsabilidades perante o processo de ensino e aprendizagem, 

várias propostas vêm sendo desenvolvidas nesse sentido. Esta afirmação pode ser 

confirmada em Valente (2014) ao indicar que muitas práticas pedagógicas têm 

emergido de modo alternativo para com a aprendizagem passiva e alicerçada na 

comunicação unilateral de conteúdo. Para o autor, diante das metodologias ativas o 

estudante se comporta de modo mais ativo, com maior participação, solucionando 

situações-problema, envolvendo-se em projetos e, assim, gerando oportunidades de 

construir conhecimento (VALENTE, 2014, p. 81-82). 

Com o propósito de apenas mencionar aquelas que vêm sendo denominadas 

metodologias ativas de aprendizagem, indica-se a seguir referências a autores os 

quais usualmente abordam o assunto. Tais autores apontam, em suas pesquisas, as 

estratégias que vêm sendo aplicadas com o objetivo de tornar o processo de ensino 

e aprendizagem em um modo mais ativo. Assim, as metodologias ativas encontradas 

com maior frequência na literatura são conhecidas como: Sala de aula invertida; 
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Aprendizagem baseada em problemas ou projetos (PBL - Problem Based Learning ou 

Project Based Learning); Gamificação; Aprendizagem por pares; Aprendizagem 

baseada em jogos (GBL - Game Based Learning); Método do caso ou Discussão e 

solução de casos (Teaching case); Aprendizagem em equipe (TBL - Team-Based 

Learning); Desafios e problemas; entre outros (CHAQUIME; MILL, 2018; MORAN, 

2015a; SCHLEMMER, 2016; TORI, 2016; VALENTE, 2014; VALENTE; ALMEIDA; 

GERALDINI, 2017). 

 Pelas limitações de prazos e do próprio escopo do presente estudo, as 

metodologias ativas ora citadas não foram abordadas. No entanto, dentre as que 

foram elencadas, por se tratar da metodologia ativa mais recorrente na literatura e sua 

estreita relação com a educação híbrida, a sala de aula invertida mereceu, mesmo 

que de forma muito breve, uma descrição de seu conceito. Assim, Moran (2015b) 

afirma que a sala de aula invertida é, na atualidade, uma das estratégias mais 

atraentes de ensino. Isso porque essa metodologia concentra conceitos básicos em 

plataformas digitais e a sala de aula presencial é reservada para desenvolver tarefas 

práticas e orientadas (MORAN, 2015b, p. 22). 

 Para Valente (2014), o cerne da abordagem da sala de aula invertida são os 

conteúdos que devem ser criados para constar no ambiente virtual e a preparação 

das atividades que devem ser desenvolvidas em sala tradicional. Como em muitos 

casos os docentes gravam vídeos de aulas presenciais para “rechear” o ambiente 

virtual, o autor chama a atenção para certo cuidado ao adotar essa tática. E adverte: 

 
[...] é preciso dosar o número de vídeos e o tamanho dos vídeos. A ideia não 
é substituir a aula presencial por vídeos, pois os alunos reclamam do fato de 
a aula expositiva ser “chata” e essa mesma aula transformada em vídeo pode 
ficar mais chata ainda! É importante o professor pensar que as TDIC 
oferecem outros recursos a serem explorados pedagogicamente, como 
animações, simulações ou mesmo o uso de laboratórios virtuais que o aluno 
pode acessar e complementar as leituras ou mesmo os vídeos mais pontuais 
que ele assiste. A ideia é realmente integrar as TDIC nas atividades 
curriculares (VALENTE, 2014, p. 90). 

 

 Com a sala de aula invertida, “após realizar seus estudos em um AVA, o aluno 

irá para uma aula presencial, na qual o professor poderá aplicar os conhecimentos já 

adquiridos” (SPINARDI; BOTH, 2018, p. 102). Na 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” (BACICH; MORAN, 2015, p. 46). 
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 Schneider et al. (2014, p. 2) tratam, por exemplo, a sala de aula invertida como 

ensino semipresencial. Nesse cenário, mencionam os autores, o estudante adquire 

conhecimentos por meio de plataformas virtuais. Em outros momentos (presenciais) 

estarão as oportunidades de se colocar em prática os conceitos desenvolvidos e 

complementar seu aprendizado. Assim, o professor “precisa ser capaz de enxergar as 

interfaces com outras áreas, a aplicabilidade, a relação com fatos do dia a dia e com 

as demandas da produção na atualidade” (SCHNEIDER et al., 2014, p. 4-5). 

Como em qualquer situação de mudança, a implantação de cenários 

inovadores no seio educacional gera muitos desafios. Algumas das dificuldades 

relacionadas com as metodologias ativas são relatadas por Valente (2014, p. 82), 

quando aponta a necessidade de adequação dos problemas e situações criados para 

as atividades, que devem ser baseados na matriz curricular e com o grau de 

conhecimento que os estudantes possuem. O autor ainda revela que o trabalho com 

projetos pode elencar uma quantidade muito grande de temas, oriundos das escolhas 

dos estudantes e que podem tornar o processo de mediação pelo professor um tanto 

complicado. Outro fator que merece atenção é que em turmas que contenham uma 

grande quantidade de estudantes a implantação dessas metodologias é mais 

laboriosa (VALENTE, 2014, p. 82). Entretanto, o autor menciona que 

 
essas dificuldades têm sido superadas à medida que as tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDIC) estão sendo utilizadas na educação e 
passam a fazer parte das atividades de sala de aula. Essas tecnologias têm 
alterado a dinâmica da escola e da sala de aula como, por exemplo, a 
organização dos tempos e espaços da escola, as relações entre o aprendiz e 
a informação, as interações entre alunos, e entre alunos e professor 
(VALENTE, 2014, p. 82). 

 

Pelo que se percebe com a investigação sobre as metodologias ativas, uma 

das fortes razões para a adoção de suas práticas e conceitos é que o atual modelo de 

educação – que ainda prevalece em muitos casos – já é incompatível com as 

demandas atuais da sociedade. Nesse sentido, com atenção voltada ao ensino 

superior, Valente (2014) afirma que o ensino superior passa, em tempos 

contemporâneos, por duas questões desafiadoras. Uma delas é sobre salas de aula 

com cada vez menos estudantes e que ainda, quando presentes, estes estão fazendo 

algo diferente do que foi proposto na aula; a outra questão é que a universidade, tal 

como está configurada, é incapaz de atender a atual demanda para ingresso em 

cursos de graduação (VALENTE, 2014, p. 80). 
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3.4 Educação híbrida: relação com as TDIC e a Convergência digital 

 

A criação e evolução dos aparatos voltados ao tratamento digital da informação 

ao longo do tempo vem, paulatinamente, alterando com significativa relevância o 

comportamento do ser humano em quase todos os contextos. Para Silva (2013), a 

partir do desenvolvimento das primeiras máquinas eletrônicas-digitais oriundas do 

final da década de 1940, passando pelo aprimoramento dos dispositivos de 

comunicação nos computadores pessoais e o suporte a diversificadas mídias, é 

alcançado o patamar da então rede global de computadores (internet). Desse modo, 

constata-se o impacto que essas tecnologias vêm exercendo na vida das pessoas e 

que, em tempos atuais, estão sendo denominadas de TDIC – tecnologias digitais de 

informação e comunicação (SILVA, 2013). 

Em se tratando das influências de todas essas tecnologias, com a área 

educacional não poderia ser diferente, pois, segundo Silva (2013), tais recursos estão 

contribuindo fortemente para a ocorrência de profundas alterações tanto na 

modalidade presencial quanto na educação a distância. Por isso, o autor afirma que 

 
as novas formas de aprender requerem novas formas de ensinar, reforçando 
o desafio da superação dos paradigmas das fórmulas prontas, das teorias 
absolutas e determinantes. Nesse contexto, a sociedade e a escola devem 
se voltar para a multiplicidade e a interdisciplinaridade para que haja uma 
educação realmente comprometida com o ser humano, com a sociedade 
planetária, com conhecimentos capazes de modificar comportamentos por 
meio do pensamento crítico (SILVA, 2013, p. 19). 

 

Nesse mesmo sentido, Mill (2013) aponta que “a cultura educacional está 

diretamente relacionada com as tecnologias disponíveis, e o uso que se faz destas no 

campo educacional relaciona-se, portanto, às suas potencialidades pedagógicas” 

(MILL, 2013, p. 11). Com isso, cada vez mais pode ser observada a influência que a 

cultura digital vem exercendo em praticamente todas as atividades humanas, em 

especial nos processos educacionais. 

Para Mill (2016), nos dias de hoje as pessoas estão vivenciando um contexto 

tecnológico que se baliza na virtualização de muitas das experiências humanas, assim 

como no fato da possibilidade de se obter informações em qualquer espaço e a 

qualquer tempo. O autor, no entanto, alerta que isso representa aspectos positivos, 

mas pode, em algumas situações, apresentar certas desvantagens e até 

perversidades. Nota-se, portanto, que surge um novo cenário no qual essa cultura 
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digital é quem estabelece muitas das relações pessoais, educacionais entre outras 

tantas, e que cada vez mais as delimitações entre o concreto e o virtual vão se 

dissipando (MILL, 2016, p. 442-443). 

No texto de Tori (2009) também é possível encontrar respaldo sobre a 

confluência entre o uso das tecnologias interativas e os impactos culturais. Com o 

tempo é sempre mais difícil a diferenciação – principalmente para os jovens – do que 

é virtual daquilo que é real, na visão do autor. Paulatinamente, essa não-percepção 

vai ficando mais sutil, provocando mudanças nos contextos de tempo e espaço em 

cenários como a cultura, o trabalho, os relacionamentos sociais (TORI, 2009, p. 121). 

Por isso, 

é bastante previsível, pois, que essa convergência entre real e virtual na 
educação seja fato inexorável. 
Compreender o aluno que vive essa nova realidade, suas necessidades e 
especificidades, inseridas em um contexto socioeconômico e cultural, e assim 
atende-lo e formá-lo adequada e eficazmente, é um grande desafio da escola 
contemporânea (TORI, 2009, p. 121). 

 

Esses apontamentos sobre as influências das tecnologias digitais sobre 

aspectos culturais (MILL, 2016; SILVA, 2013; TORI, 2009) refletem muito daquilo que 

há quase uma década Jenkins (2009) havia proposto sobre a convergência digital. Na 

avaliação do autor, por meio dos diferentes meios de comunicação disponíveis, o 

conhecimento produzido pelo coletivo popular está provocando alterações em 

inúmeras instituições e organizações, inclusive na área educacional. Essa inteligência 

coletiva, muitas vezes entendida como um empoderamento alternativo, vem fazendo 

com que as pessoas utilizem essa força quando de seus relacionamentos cotidianos 

inseridos numa cultura de convergência (JENKINS, 2009, p. 30). Reforçando esse 

conceito da convergência digital e cultural, o autor ainda enfatiza que 

 
a cultura de convergência representa uma mudança no modo como 
encaramos nossas relações com as mídias. Estamos realizando essa 
mudança primeiro por meio de nossas relações com a cultura popular, mas 
as habilidades que adquirimos nessa brincadeira têm implicações no modo 
como aprendemos, trabalhamos, participamos do processo político e nos 
conectamos com pessoas de outras partes do mundo (JENKINS, 2009, p. 50-
51). 

 

 Todas essas possibilidades de conexões, interatividade e diferentes formas de 

se obter informações são embasadas nos importantes aspectos do campo da 

comunicação, que se torna bastante relevante em muitos contextos. Desse modo, 

vários autores abordam essa questão em seus trabalhos, e para registrar alguns 
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poucos exemplos, seguem algumas menções. “Vivemos num início de século XXI em 

que a cultura digital está incorporada ao dia a dia de todos nós. Aparelhos que 

comunicam, aparelhos que agora são smart, inteligentes, que mudam a todo instante 

as nossas vidas” (ANGELUCI; CACAVALLO, 2017, p. 242). “[...] a incorporação de 

novas tecnologias nos processos educacionais atende operacionalmente a 

viabilização de melhor comunicação e de ensino-aprendizagem mais efetivo[...]” 

(MAGALHÃES; MILL, 2013, p. 331).  “Educação e comunicação são necessidades 

exigidas em todos os campos em que prevalecem as relações humanas e técnicas” 

(KENSKI, 2008, p. 648). 

 Observando a relação estabelecida entre comunicação, aprendizado e os 

anseios do ser humano em poder exercer estas duas ações, Kenski (2008) afirma que 

a criação e o aprimoramento dos diversos suportes midiáticos contribuíram muito 

neste aspecto. Nesse sentido, a autora complementa mencionando que 

 
os diferenciados meios comunicacionais – da escrita à internet – deram 
condições complementares para que os homens pudessem realizar mais 
intensamente seus desejos de interlocução. Possibilitam que a aprendizagem 
ocorra em múltiplos espaços, seja nos limites físicos das salas de aula e dos 
espaços escolares formais, seja nos espaços virtuais de aprendizagem. 
Como tecnologia de síntese, a internet viabiliza a convergência entre os 
diferentes formatos midiáticos existentes e altera as maneiras como as 
mensagens são veiculadas ou apreendidas (KENSKI, 2008, p. 651-652). 

 

 Todas essas possibilidades de agregar as TDIC ao fazer pedagógico têm, 

segundo (Mill e Chaquime, 2017), propiciado diversificada valorização a tal processo, 

provocando mudanças nos modos de intermediar a correlação entre professores, 

estudantes e conteúdo. Por isso, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) propõem que 

a integração das TDIC no processo educacional deve levar em consideração os 

aspectos de criatividade e criticidade diante das tecnologias. Desse modo, em termos 

de definições no projeto político-pedagógico da instituição que deseje encampar essas 

questões, é preciso “ponderar como fazer essa integração das tecnologias digitais 

para que os alunos possam aprender significativamente em um novo ambiente, que 

agora contempla o presencial e o digital” (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, 

p. 47). Assim, “mais recentemente, começam a ser explorados aspectos como a 

convergência das mídias e das tecnologias, incorporação do mundo virtual no seio 

educacional, [...] de modo mais coerente com a vida cotidiana [...]” (MILL; CHAQUIME, 

2017, p. 5). 



 

 

 

 

39 
 

 Nesse sentido, Moran (2017) também destaca a influência que a tecnologia 

exerce na educação de hoje. Assim, aponta que as tecnologias que podem ser 

utilizadas junto aos processos educacionais representam possibilidades muito 

abrangentes de atuação. Para o autor, tais recursos 

 
ampliam as possibilidades de pesquisa, autoria, comunicação e 
compartilhamento em rede, publicação, multiplicação de espaços, de tempos; 
monitoram cada etapa do processo, visibilizam os resultados, os avanços e 
dificuldades. As tecnologias digitais diluem, ampliam e redefinem a troca 
entre os espaços formais e informais através de redes sociais e ambientes 
abertos de compartilhamento e coautoria (MORAN, 2017, p 27). 

 

 Ainda discutindo e analisando o terreno da confluência das tecnologias digitais 

e suas consequências em termos culturais e comportamentais, é interessante trazer 

ao debate a visão de mais autores. Valente, Almeida e Geraldini (2017) observam que 

muitas alterações nas maneiras de comunicar ideias, criar e partilhar conhecimento, 

entre outras ações humanas, são efeitos das experiências vividas em ambientes 

híbridos e multimodos. Tais hábitos permitem o desenvolvimento de novas 

possibilidades educacionais, fazendo com que o processo de ensino e aprendizagem 

se torne pedagogicamente mais rico mediante diferentes contribuições e desafios. “As 

mudanças na sociedade e na cultura, advindas da disseminação das práticas sociais 

midiatizadas pelas TDIC, são de tal envergadura que suscitam estudos gerados em 

distintas áreas do conhecimento” (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017, p. 458). 

 Para Schneider et al. (2014, p. 8) a relevância das tecnologias digitais aos 

novos modelos educacionais está na ótima integração entre as abordagens presencial 

e a distância. Na opinião dos autores, isso possibilita aos modelos contemporâneos e 

hibridizados usufruírem daquilo que de melhor existe nas duas formas de ensino. Faz-

se necessário, no entanto, pelo que já foi exposto até o momento acerca das TDIC e 

o processo de convergência digital e cultural – implicado pelo aprimoramento evolutivo 

destas próprias tecnologias – reforçar de certas precauções. Tais cuidados, segundo 

alguns estudos (KENSKI, 2012a; MAGALHÃES; MILL, 2013), devem estar voltados a 

situações como exclusão e outros aspectos indesejáveis em processos educacionais. 

Nesse sentido, é válido retomar a argumentação de Magalhães e Mill: 

 
[...] vale observar que a sociedade cibercultural incorpora intensamente 
mídias diversas, num complexo e dinâmico processo de convergência 
midiática. Assim, como discutem diversos críticos das mídias-comunicação, 
há aspectos perniciosos e subliminares das mídias, relacionados a poder, 
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hegemonia, dominação, massificação e outros empecilhos à emancipação 
(MAGALHÃES; MILL, 2013, p. 333). 

 

 No bojo das discussões apresentadas sobre os efeitos das TDIC e da 

convergência digital e cultural em processos educacionais contemporâneos, foram 

deixadas, em alguns trechos, certas pistas que aludem à associação destes dois 

fatores com a educação híbrida. Desse modo, em estreita relação com a hibridização 

de processos de ensino e aprendizagem, os referidos fatores e as mudanças 

comportamentais e culturais geradas por eles representam papel de fundamental 

importância em sua viabilização. A verificação de tais percepções encontra respaldo 

nas próximas menções aos textos de alguns autores (ANGELUCI; CACAVALLO, 

2017; MILL; CHAQUIME, 2017; TORI, 2009; VALENTE, 2015) em particular; e de 

modo geral às ideias dos outros autores, já apresentadas neste tópico. 

 Corroborando o exposto, Mill e Chaquime (2017, p. 8) propõem a compreensão 

da educação híbrida como um processo educacional que faz o uso extensivo dos 

diversificados tipos de tecnologias digitais e que busca o aperfeiçoamento da 

educação. Portanto, para os autores, 

 
nesse cenário envolvendo educação, tecnologias e formação humana, 
emerge o conceito de Educação Híbrida. As tecnologias digitais e os 
ambientes virtuais emergem como indutores e propulsores dessas 
possibilidades. Como promoveram redimensionamentos espaço-temporais, 
com vistas à maior mobilidade, conectividade e interações entre sujeitos 
localizados em lugares e momentos distintos, as TDIC são geralmente 
associadas à ideia de híbrido (MILL; CHAQUIME, 2017, p. 7). 

 

 O professor e pesquisador Romero Tori utiliza, na maioria dos casos, o termo 

blended learning para se referir às diferentes possibilidades de hibridização do 

processo de ensino e aprendizagem. Esse autor estima que futuramente, devido à 

ubiquidade e queda dos preços das tecnologias digitais, os sistemas híbridos de 

educação vão ampliar sua participação nos cenários escolares. Logo, para Tori 

 
uma consequência do blended learning é que as atividades passam a se 
posicionar em espectros contínuos no espaço (real/virtual), no tempo 
(síncrono/assíncrono) e na interatividade (passivo/interativo). [...] Se até hoje 
a principal tendência foi a quebra da descontinuidade entre real e virtual, 
daqui para frente será vista uma busca pela intensificação da qualidade da 
mistura entre esses dois ambientes, tornando-os cada vez mais 
indistinguíveis entre si (TORI, 2009, p. 127). 
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 Indiferentemente de cursos presenciais, de EaD ou de educação híbrida, 

segundo Angeluci e Cacavallo (2017) educação e tecnologia sempre andaram de 

mãos dadas, histórica e atualmente. Por meio da convergência dos canais e mídias 

comunicacionais para o ciberespaço, os autores indicam que a incorporação das TDIC 

junto ao processo de ensino e aprendizagem agrega ainda mais pujança à educação 

híbrida. Reforçam, entretanto, que 

 
o sucesso do modelo de ensino híbrido só ocorre devido aos processos 
comunicacionais contemporâneos. Isso ocorre desde a forma híbrida de 
postar conteúdo educacional por meio das diversas plataformas digitais 
disponíveis, inclusive os chamados Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA), fazendo uso de vários tipos de mídias, até o processo de convergência 
dos meios de comunicação para dentro do ciberespaço, o que permite aos 
alunos estudarem com uma maior flexibilização de espaço e de tempo 
(ANGELUCI; CACAVALLO, p. 243). 

 

 Ao estabelecer uma relação em paralelo, considerando o que aconteceu de 

modo quase pleno com os processos produtivos e serviços que passaram a utilizar as 

TDIC em suas diferentes etapas, Valente (2015, p. 13) traça o caminho que é seguido 

pela educação híbrida. Comparada com sistemas como por exemplo o bancário, o 

comercial/empresarial, entre vários outros da sociedade contemporânea, nos 

apontamentos do referido autor a educação híbrida apresenta muitas propriedades 

em comum com eles. Para exemplificar, descreve algumas alterações ocorridas no 

sistema bancário, lojas, supermercados, e restaurantes que atendem no sistema self-

service a quilo (VALENTE, 2015, p. 14). 

 Em suas descrições, Valente observa que na rede bancária, há 30 anos, um 

correntista era oficialmente reconhecido apenas em sua agência de origem cadastral 

e pouco se poderia fazer por ele – e mesmo assim de modo muito burocrático – nas 

outras agências da mesma instituição. Com a conexão informatizada da rede 

bancária, caixas eletrônicos interligados digitalmente, cartões magnéticos e sistemas 

de home banking, o cliente conquistou sua independência diante das agências, 

podendo efetuar transações interagências e até do próprio domicílio ou trabalho. 

Assim, a responsabilidade pela administração dos procedimentos bancários foi 

transferida a ele; no entanto, essas mudanças não acabaram com as agências e sim 

modificaram-nas, passando a auxiliar o cliente em tarefas mais específicas e decisões 

financeiras. De modo semelhante é o que ocorre atualmente com lojas, 

supermercados e restaurantes a quilo, onde em tempos outrora o cliente desses 
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estabelecimentos é quem era servido, e hoje é ele o responsável por aquilo que põe 

no prato ou no carrinho de compras (VALENTE, 2015, p. 14). 

 Dessa forma, “todas essas transformações fizeram com que o foco das 

atividades, que anteriormente estavam nos agentes que promoviam esses serviços, 

passasse para os usuários (VALENTE, 2015, p. 14). 

 A narrativa desta compilação de Valente é um tanto extensa, porém, de grande 

relevância para melhor compreensão e contextualização perante os propósitos do 

presente tópico. Assim, com a intenção de continuar com o raciocínio executado pelo 

referido autor, cujo intuito é alcançar a educação híbrida no contexto da comparação 

que planejou, narra-se, a seguir, mais alguns aspectos e arremata-se a ideia. 

 Dentre as alterações de comportamentos dos usuários frente à relação de 

responsabilidade de atividades nos diferentes cenários descritos por Valente (2015), 

nota-se que em grande parte elas acabam se mostrando como facilidades, embora 

isso possa ser discutível. O que não entra em discussão, segundo o autor, é que as 

referidas facilidades, goste-se ou não, chegaram para permanecer. É totalmente 

inviável querer visualizar o sistema bancário funcionando como três décadas atrás, e 

idem com quase todos os sistemas desenvolvidos já neste começo de século 

(VALENTE, 2015, p. 14). 

 Alcançando o sistema educacional, Valente (2015) menciona que este seja um 

dos poucos, talvez o único, dos serviços que ainda não efetivou as inovações descritas 

nos outros sistemas recém narrados. Para o autor a atenção principal continua no 

docente, detentor do saber e quem fornece instrução ao aprendiz; a aprendizagem do 

estudante permanece focada na sala de aula; e o responsável por sua ação de 

aprender segue sendo o professor. Por estas razões, a educação híbrida é a busca 

de um modo de realizar no processo educacional, também o que já foi conquistado 

em outros segmentos da sociedade (VALENTE, 2015, p. 15). Pela perspectiva de 

Valente, então, a educação híbrida, em termos de avanços, almeja sua equivalência 

aos outros segmentos descritos porque nela 

 
a responsabilidade da aprendizagem agora é do estudante, que assume uma 
postura mais participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos e, 
com isso, criando oportunidades para a construção de seu conhecimento. O 
professor tem a função de mediador, consultor do aprendiz. E a sala de aula 
passa a ser o local onde o aprendiz tem a presença do professor e dos 
colegas auxiliando-o na resolução de suas tarefas e na significação da 
informação, de modo que ele possa desenvolver as competências 
necessárias para viver na sociedade do conhecimento (VALENTE, 2015, p. 
15). 
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Com relação aos inúmeros aspectos da influência exercida pelas TDIC na 

educação do futuro, Silva (2013, p. 77) traz à tona, entre outros tópicos para reflexão, 

um interessante questionamento sobre a quantidade de tempo em que os termos 

“educação presencial” e “educação a distância” ainda serão utilizados. Agora, em 

tempos de convergência digital, transição e melhores discussões e entendimentos 

sobre a educação híbrida, esta temática também parece se juntar aos outros dois 

termos mencionados por Silva em seu questionamento. Ou seja, por quanto tempo 

ainda serão utilizados os termos “educação presencial”, “educação a distância” ou 

“educação híbrida”?  

Em seus estudos, Kenski (2012a) e Tori (2009) não respondem esta questão 

em termos numéricos, isto é, com uma quantidade de tempo em anos ou décadas, 

por exemplo. Mas esses autores trataram do referido assunto quando propuseram 

suas opiniões a esse respeito em termos de possibilidades, ao afirmarem: 

 
A evolução tecnológica digital garante a interação dos membros de um 
mesmo grupo de estudos, com som e imagem, independentemente do local 
em que estejam. Isso muda, e muito, a concepção do ensino. Caem por terra 
as definições do que é ensino presencial ou a distância. Teremos, sim, alunos 
próximos, em conexão, independentemente do lugar em que estejam 
(KENSKI, 2012a, p. 121). 

 
No futuro, com a predominância de sistemas híbridos, é bem possível que os 
adjetivos ‘a distância’, ‘virtual’, ‘blended’, presencial’ e outros caiam em 
desuso e voltemos a ter simplesmente os substantivos ‘aprendizagem’, 
‘ensino’, ‘treinamento’ ou, o mais abrangente, ‘educação’ (TORI, 2009, p. 
122). 

 

 

3.5 Educação híbrida: flexibilização e personalização da formação 

 

Em plena sociedade do conhecimento e globalizada, não é raro nos dias de 

hoje ouvir dizer que a escola do presente momento ainda apresenta muito da escola 

do século passado. O problema é que a referência ao período alude ao seu início e 

não ao final. Esse assunto, de certo modo, já foi exposto próximo do final do item 

anterior a partir das observações de Valente (2015). Assim, para Bacich, Tanzi Neto 

e Trevisani (2015, p. 47) a escola de hoje não é muito diferente da escola do começo 

do século XX. E esta, por sua vez, carregava os reflexos de outra escola mais antiga 

ainda, a da revolução industrial. 
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No texto de Litto (2010) podem ser observados alguns desses reflexos. Diante 

de inúmeras mudanças provocadas à sociedade da época, pela introdução dos ideais 

e práticas da revolução industrial, foram criadas diversas fábricas que produziam 

enorme quantidade de produtos idênticos por meio de equipamentos que iam se 

tornando cada vez mais sofisticados. Nesse contexto, os trabalhadores precisavam 

de conhecimentos como leitura, escrita e cálculos para a operação das máquinas.  

Desse modo, as escolas foram, paulatinamente, moldando seus programas 

para a capacitação dos indivíduos, de modo a estarem aptos a atuar nas fábricas, 

seus escritórios e em lojas que foram surgindo para comercialização dos produtos. 

Com o tempo, as escolas desse período foram, gradativamente, tornando suas 

estruturas parecidas com as das fábricas, com horários e currículos fixos. Como em 

um processo de linha de montagem, com milhares de alunos estudando os mesmos 

conteúdos e avaliados de modo padronizado, era resolvido o problema da 

necessidade de mão-de-obra voltada para uma sociedade que ia se estruturando em 

função do desenvolvimento da indústria (LITTO, 2010, p. 13). 

É justamente nessa direção que Moran (2015b, p. 16) aponta quando se refere 

à padronização escolar. O autor afirma que ao ensinar e avaliar todos os estudantes 

igualitariamente, a escola estandardizada despreza que a sociedade do conhecimento 

exige de seus membros habilidades de socialização e cognição cujos métodos 

tradicionais de ensino já não dão suporte. Contribuindo com a discussão, Litto levanta 

uma questão importante: “é mais econômico e menos trabalhoso para a sociedade 

oferecer um único modelo de formação para os jovens; mas, então, como esperar que, 

posteriormente, surjam indivíduos criativos, capazes de inovar? ” (LITTO, 2010, p. 13). 

Esse questionamento fez com que o autor do presente trabalho recordasse 

uma passagem de Rubem Alves em um de seus poemas. Em “Laudate pueri” – na 

obra “A grande arte de ser feliz” – o poeta, dirigindo-se à sua netinha, escreveu: 

 
o que vou lhe dizer é um segredo, conversa entre avô e neta – os pais estão 
excluídos, não diga nada para eles. Aprenda: os adultos são uns tolos. E 
preciso que você não fique como eles. Claro que eles vão fazer de tudo para 
passar você na máquina de xerox chamada escola. Resista. Se eu ainda 
estiver por perto, eu a ajudarei. Palavra de avô (ALVES, 2014, p. 16-17). 

 

Ficou notório que tanto Litto quanto Alves, mesmo que por “caminhos” 

diferentes, chegam ao mesmo ponto em termos de padronização do ensino. 

Entretanto, da época da revolução industrial para os temos contemporâneos 
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ocorreram muitas mudanças no mundo. Imersa em um contexto de cibercultura, a 

atual juventude é bastante diferente de outras gerações. Hiperconectada, ela vem 

demonstrando um comportamento diferenciado e inovador em termos de criação, 

obtenção e compartilhamento do conhecimento, fato este que tem exigido mudanças 

em todo o contexto escolar (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015 p. 47). 

 
Aprender passo a passo, em coletivo e concomitantemente, tendo o professor 
como transmissor de conhecimentos, com sua explicação partindo da teoria 
para a prática, são algumas das formas pelas quais os imigrantes digitais 
aprenderam. Tais modelos podem não ser adequados para todos os 
estudantes que preferem aprender em paralelo, em seu próprio ritmo, 
solicitando ajuda individual quando necessário e, muitas vezes, tendo 
interesse em saber, por meio da prática, a teoria que está por trás dela 
(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 49). 

 

 As mudanças de postura sempre acompanham uma nova geração. Assim, 

lecionar para estudantes da geração X, razoavelmente disciplinada, obediente perante 

a hierarquia e midiaticamente influenciada apenas pela televisão, é uma missão 

bastante divergente de atuar junto à estudantes que mantém contato digital e virtual 

desde tenra idade. Estes, hoje, comportam-se de modo independente acerca do que 

e quando acessar (TORI, 2016, p. 47). 

 
Um jovem acostumado a interagir o tempo todo, e a procurar na internet as 
informações e conteúdo que deseja, certamente terá dificuldade em aceitar e 
aproveitar um modelo de ensino baseado em aulas expositivas e em fornecer 
todas as respostas ao aluno antes mesmo de ele sentir qualquer curiosidade 
em recebê-las (TORI, 2016, p. 47). 

 

Observando as diferentes necessidades de aprendizes que mesmo possuindo 

idades iguais apresentam modos distintos de aprender e de se relacionar com os 

elementos do contexto escolar, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 51) propõem 

o grande desafio de personalizar o processo de ensino e aprendizagem. Já foi 

constatado – e destacado também – que “existem diferentes maneiras de aprender e 

ensinar” (BACICH; MORAN, 2015, p. 45). Com relação às diferentes formas de 

aprender do ser humano, Litto (2010) faz a seguinte analogia: 

 
[...] da mesma forma que cada indivíduo tem impressão digital, timbre de voz 
e padrão de íris únicos, cada qual tem um “estilo de aprendizagem” diferente. 
Alguns lidam bem com números; outros com redação e interpretação de 
textos; outros ainda com música, ou com o uso do corpo em esportes e artes. 
Ou seja, todos nós temos certas habilidades mentais envolvidas na 
aprendizagem e nas atividades diárias, mas em “dosagens” ou configurações 
diferentes (LITTO, 2010, p. 19). 
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É nesse sentido ainda, que Litto (2010, p. 19) afirma que uma abordagem 

específica de aprendizagem pode satisfazer um determinado grupo de indivíduos, e a 

outros não. E menciona que para ser o mais apropriado que possa ao público 

contemporâneo, os objetivos de aprendizagem traçados devem ser planejados para 

serem “customizados” o máximo possível para cada estudante. 

Tratar de personalização e customização educacional envolve um elemento 

que é essencial para o assunto: a flexibilidade. Flexibilidade de horários, currículo, 

avaliação, espaços e tempos. Ultimamente muito se lê a respeito de flexibilização 

pedagógica, educacional. No entanto, na maioria dos casos os textos relacionam 

flexibilidade apenas ao uso das TDIC na educação e da EaD. E agora também com a 

educação híbrida. Sobre experiências mais maduras sobre flexibilidade e suas 

peculiaridades, ainda existem muitas lacunas na literatura especializada. 

 De todo modo, há um vasto campo a ser explorado em termos de flexibilidade 

na educação, com personalização do ensino, uso das tecnologias digitais, 

metodologias ativas e educação híbrida. Nesse sentido, Moran (2017) afirma que a 

integração de cenários mais formais com os não-formais – redes sociais, por exemplo 

– se realizada em uma estrutura planejada, pode se obter um arranjo inteligente e 

mais voltado à adaptação individual dos estudantes por meio de flexibilização do 

processo. O autor menciona também que é de fundamental importância associar a 

linguagem dos jogos, problemas do mundo real e sala invertida para que o estudante 

tenha experiências educacionais de aprendizagem prática, individual e em conjunto, 

e no ritmo de cada um (MORAN, 2017, p. 26, 28). 

 Para Kenski (2012a), a flexibilidade de manuseio na busca por informações e 

os modos de comunicação síncronos e assíncronos proporcionados pelo ambiente 

virtual, fazem com que os aprendizes possam estabelecer suas rotas de 

aprendizagem particulares, oportunizando um processo mais customizado. Dessa 

forma, se está diante de um novo cenário escolar, o qual permite transcender com os 

horários rígidos das disciplinas bem como com os ambientes formais das salas 

tradicionais. Com essa novidade cultural, é uma época de aprendizados cooperativos, 

que leve em consideração as divergências de opiniões, os modos díspares de 

aprender. É tempo de consolidar o comprometimento com o modo peculiar de 

aprendizado e também da maneira coletiva (KENSKI, 2012a, p. 95, 112). 
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 Nos entendimentos de Mill (2014, p. 120), a busca por propostas mais flexíveis 

para o ensino e a aprendizagem é o maior incentivo de professores e estudantes que 

almejam por formatos pedagógicos que sejam mais condizentes com os tempos 

atuais. Esses anseios permeiam pelo bojo da cibercultura, a qual tanto permite quanto 

reivindica proposições para o desenvolvimento de processos de ensino e 

aprendizagem mais versáteis e singulares, munidos da capacidade de assistir às 

necessidades individuais de cada estudante (MILL, 2014, p. 121). Por isso, a 

 
flexibilidade educacional pode ser entendida pelas possibilidades de 
(re)organização da educação, em função de diversos interesses ou 
necessidades. A capacidade de adaptação da proposta de formação aos 
perfis e interesses dos estudantes está, portanto, no centro da noção de 
flexibilidade educacional. 
[...] flexibilidade pedagógica representa grandes desafios aos educadores 
para pensar propostas de ensino-aprendizagem com momentos e lugares 
mais adequados aos estudantes, que terão maior liberdade para realizar as 
atividades em termos de quando, como e onde estudar (MILL, 2014, p. 101, 
103). 

 

 Parece estar claro que os dois conceitos que embasam o presente tópico – 

flexibilidade e personalização – em termos educacionais, estão imbricados e 

esclarecem os desdobramentos acerca do contexto em que são abordados. Esse 

excerto pode ser confirmado em Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), uma vez que 

os autores versam sobre elementos de interesse nessa discussão e compartilham das 

ideias já citadas por Mill (2014). Assim, 

 

um projeto de personalização que realmente atenda aos estudantes requer 
que eles, junto com o professor, possam delinear seu processo de 
aprendizagem, selecionando recursos que mais se aproximam de sua melhor 
maneira de aprender. Aspectos como o ritmo, o tempo, o lugar e o modo como 
aprendem são relevantes quando se reflete sobre a personalização do ensino 
(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 49). 

 

 De modo complementar, Mill expressa o desejo de se chegar a uma 

“configuração de um modelo pedagógico maleável em termos de onde (espaço), 

quando (tempo) e como (organização curricular) ocorre o ensinar e o aprender”, 

visando devida adequação educacional para o tempo presente (MILL, 2014, p. 120). 

Todas essas necessidades e desejos presentes nas reflexões deste tópico parecem 

estar relacionadas com o que Kenski (2012b) destacou em seus estudos quando 

dedicou atenção ao uso banal das tecnologias digitais por todas as organizações e 

espaços sociais assim como mudanças na educação. Para a autora, essa era da 
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informação é um momento em que, com constante e espantosa rapidez, ocorrem 

diversas mudanças sobre cultura, lazer, trabalho, comportamentos, práticas, 

informações, entre outros. Em sua visão, 

 
um saber ampliado e mutante caracteriza o atual estágio do conhecimento na 
atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as tradicionais formas de 
pensar e fazer educação. Abrir-se para novas educações – resultantes de 
mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela 
atualidade tecnológica – é o desafio a ser assumido por toda a sociedade 
(KENSKI, 2012b, p. 26, 27). 

 

 Uma vez abordadas as particularidades e possibilidades que flexibilização e 

personalização educacionais proporcionam à aprendizagem, busca-se, a partir deste 

ponto, outras correlações das mesmas. Como potenciais elementos de reestruturação 

e adequação de processos educacionais às atuais e futuras demandas desta 

sociedade em constante mudança, flexibilidade e personalização são averiguados em 

suas relações com a educação híbrida. As próximas linhas do presente tópico 

procuram, portanto, demonstrar evidências de tais relações. 

 Desse modo, a associação entre flexibilidade, personalização e educação 

híbrida encontra suporte nos estudos de Mill (2014), entre outros. Para o autor o 

conceito de educação híbrida está alicerçado na ânsia de uma flexibilidade mais 

abrangente para o processo de ensino e aprendizagem por meio de um viés que 

transite e permeie entre as abordagens de ensino tradicionais (presenciais) e 

totalmente virtuais (EaD) (MILL, 2014, p. 121). 

 São claras e objetivas as constatações encontradas entre autores que 

pesquisam a temática em questão. “O ensino híbrido proporciona ao aluno maior 

autonomia, disciplina, flexibilidade de horários em grande parte das atividades, mas, 

também, a interação com o grupo nos momentos presenciais” (SPINARDI; BOTH, 

2018, p. 104). Assim, “a integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes 

virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro 

da escola” (BACICH; MORAN, 2015, p. 45). Hoje, “podemos oferecer propostas mais 

personalizadas para cada estilo predominante de aprendizagem, monitorando-as e 

avaliando-as em tempo real, o que não era possível na educação mais massiva ou 

convencional” (MORAN, 2015, p. 34). Por isso, “são desejadas configurações de 

ensino-aprendizagem híbridas, mais flexíveis e integradas, com maior possibilidade 

de mobilidade e personalização da formação” (MILL, 2016, p. 442). Logo, “a Educação 

Híbrida ganha força no contexto escolar quando incorpora estratégias e tecnologias 
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capazes de promover aprendizagens mais significativas, contextualizadas, 

colaborativas e personalizadas” (MILL; CHAQUIME, 2017, p. 11). 

As tecnologias voltadas à mobilidade e interatividade online proporcionam 

conexões com diversos espaços e possibilidades diferenciadas de planejamento de 

estratégias para um ensino e uma aprendizagem mais apropriados a cada 

necessidade. Então, é possível atender àqueles que demonstram mais proatividade e 

aos mais passivos; aos que são mais rápidos e aos mais lentos; aos que carecem de 

mais monitoria e aos que conseguem aprender por si só (MORAN, 2015a, p. 34).  

Todas essas situações descritas, de abordagens mais flexíveis e 

personalizadas, apontam para inevitáveis mudanças na educação. Mais apropriadas 

para a presente época e propiciadas por tecnologias e metodologias pensadas para 

tais processos, elas conferem evidente necessidade de diferentes modos de tratar o 

ensino e a aprendizagem, tornando a educação um processo híbrido. É nesse sentido 

também que Bacich e Moran afirmam que “falar em educação híbrida significa partir 

do pressuposto de que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não 

há uma única forma de ensinar “ (BACICH; MORAN, 2015, p. 45). Assim, Moran prevê 

que 

conviveremos nos próximos anos com modelos ativos não disciplinares e 
disciplinares com graus diferentes de “misturas”, de flexibilização, de 
hibridização. Isso exige uma mudança de configuração do currículo, da 
participação dos professores, da organização das atividades didáticas e da 
organização dos espaços e do tempo (MORAN, 2015a, p. 34). 

 

 Uma vez que hoje é possível combinar os benefícios oriundos das modalidades 

presencial e a distância, Tori (2009, p. 122) enfatiza que, desse modo, passa-se a ter 

a possibilidade de um tratamento diferenciado a distintos estilos e ritmos de aprender, 

fortalecendo o processo tanto para o educador como para o educando. 

 
O blended learning possui, portanto, grande potencial para melhorar a 
qualidade e a eficiência da aprendizagem. No entanto, qualquer que seja o 
nível de blended learning que se adote, é essencial um planejamento sério e 
um design instrucional bem feito, considerando sempre os objetivos 
educacionais, os aspectos pedagógicos e cognitivos, o perfil do aluno e a 
avaliação constante. O modo de interação deve priorizar a autonomia tanto 
do docente quanto do discente e incentivar a cooperação mútua, seja 
aluno/aluno ou aluno/professor, em um cenário em que todos, alunos e 
professores, aprendam e ensinem (TORI, 2009, p. 122). 

 

 Retomando a definição de educação híbrida, descrita no item 3.1 deste trabalho 

e fornecida por Mill e Chaquime (2017), por meio do segundo modo de analisar a 
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mesma, esses autores relacionam a conciliação das TDIC ao processo de educar com 

o que se vem discutindo neste tópico. Assim, consideram que as TDIC favorecem o 

hibridismo e influenciam tempos e espaços da educação, promovendo também 

possibilidades de colaboração entre todos os envolvidos. 

 
Pela segunda vertente de análise temos a proposição de currículos mais 
flexíveis, com tempos e espaços integrados, combinados, com possibilidade 
de encontros presenciais e virtuais, em grupos e de acordo com a 
necessidade, de modo mais coerente com a vida cotidiana, por meio de 
práticas, atividades, jogos, problemas, projetos relevantes etc. Isto vem 
sendo explorado por meio da incorporação das TDIC no contexto 
educacional, com especial atenção ao processo de colaboração (aprender 
juntos) e personalização (incentivar e gerenciar os percursos individuais) 
(MILL; CHAQUIME, 2017, p. 5). 

 

 

3.6 Modelos e níveis de educação híbrida 

 

 Pelos resultados obtidos na busca de referências sobre modelos e/ou níveis de 

educação híbrida – dentro da literatura especializada no Brasil –, observou-se que são 

poucos os autores que tratam do assunto. Além disso, as discussões propostas por 

esses poucos autores geralmente são baseadas em autores estrangeiros. Assim, 

ainda existem poucas reflexões e, portanto, necessidade de maior amadurecimento 

desses itens. 

 Isto exposto, é possível verificar em Graham (2005, apud Tori 2009) que uma 

instituição educacional pode contar com o conceito de blended learning sendo 

desenvolvido em vários de seus níveis. Nas próximas linhas são apresentados os 

seguintes níveis: de uma atividade, da disciplina, do curso e, por último, o institucional. 

Nível de uma atividade: são planejados, para uma mesma atividade 

educacional, uma combinação de componentes presenciais com virtuais; 

Nível da disciplina: quando existe em uma disciplina a associação de atividades 

que devem ser realizadas presencialmente e atividades para serem desenvolvidas em 

ambiente virtual; 

Nível do curso: ao atingir o nível do curso, toda a matriz curricular foi elaborada 

para ter suas disciplinas desenvolvidas por meio de uma combinação de disciplinas 

com uma mescla de atividades desenvolvidas de modo tradicional, presencialmente 

na instituição, e outras virtualmente. O autor cuja obra foi consultada menciona que 

está se tornando frequente os cursos de nível superior no Brasil utilizarem esta 
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estratégia. Esclarece também que existem inúmeras formas de atingir este nível para 

um curso, com possibilidades em torno de disciplinas optativas para que os 

estudantes estabeleçam sua rota de disciplinas – virtuais e/ou presenciais – por meio 

de suas escolhas ou até uma matriz de curso com disciplinas predefinidas; 

Nível institucional: para alcançar o nível que englobe todo o âmbito da 

organização educacional, deve haver o estabelecimento de um modelo educacional 

com o qual o estudante possa aproveitar ao máximo os benefícios da condição híbrida 

ao seu dispor em todos os níveis descritos. É ressalvado, contudo, que não é porque 

em uma instituição de ensino exista a oferta de cursos presenciais e cursos em 

modalidade de EaD que a mesma tenha chegado a este nível (GRAHAM, 2005, apud 

TORI, 2009, p. 122). 

 Mill e Chaquime (2017) fazem uma observação sobre os níveis descritos 

anteriormente. Os autores descrevem a educação híbrida como um processo, uma 

escala que pode ser graduada a partir da hibridização de uma única atividade; de 

várias tarefas referentes a uma mesma disciplina; chegando a várias disciplinas de 

um curso e, finalmente, alcançar plenamente o nível institucional, onde todos os 

cursos são abordados de forma híbrida (MILL; CHAQUIME, 2017, p. 12). 

 Para a área educacional, Moran (2015b) defende a ideia de que o radicalismo 

não pode existir entre aqueles que pensam e fazem educação em uma época tão 

incerta. Para o autor, a melhor estratégia para se adotar na educação atualmente é 

equilibrar aprendizado com flexibilidade, personalização e colaboração entre todos. 

Entretanto, mesmo com tal equilíbrio, o ensino 

 
pode ser planejado e desenvolvido de várias formas e em contextos 
diferentes. Podemos ensinar por problemas e projetos num modelo disciplinar 
e em modelos sem disciplinas; com modelos mais abertos - de construção 
mais participativa e processual - e com modelos mais roteirizados, 
preparados previamente, mas executados com flexibilidade e forte ênfase no 
acompanhamento do ritmo de cada aluno e do seu envolvimento também em 
atividades em grupo (MORAN, 2015b, p. 25). 

 

 Ainda em relação sobre as constantes mudanças da atual sociedade da 

informação, do conhecimento, globalizada, Moran (2017) reitera que a educação deve 

ser cada vez mais planejada e desenvolvida com flexibilidade, misturas de modelos, 

virtualidade e sortimento de recursos e estratégias. Por isso, o autor afirma que 

 

os processos de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e 
informais, organizados e abertos, intencionais e não intencionais. Hoje há 
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inúmeros caminhos de aprendizagem pessoais e grupais que concorrem e 
interagem simultânea e profundamente com os formais e que questionam a 
rigidez dos planejamentos pedagógicos das instituições educacionais 
(MORAN, 2017, p. 24). 

 

 Outra maneira de relacionar a educação híbrida com o que podem ser 

considerados níveis da mesma, é a abordagem pela qual Moran (2017) argumenta 

sobre os diferentes momentos em que os estudantes podem desenvolver sua 

aprendizagem. Para o autor, na educação formalizada o aprendizado pode ser obtido 

por meio de um intrincado processo em que é possível haver uma distribuição 

harmônica de três ocasiões híbridas fundamentais: individualmente, de modo grupal 

e no momento tutoreado. Assim, numa aquisição de aprendizado individual cada 

estudante traça sua própria rota para produzir conhecimento; já por meio do grupo é 

possível que o estudante incremente sua aprendizagem através de diferentes 

interações com os demais colegas e orientação docente; e, por fim, com o mecanismo 

de tutoria, com o qual o estudante adquire saber pelo apoio recebido de profissionais 

com conhecimentos já desenvolvidos em diversas áreas (MORAN, 2017, p. 25). 

 Quanto à uma classificação em modelos que podem ser utilizados como 

educação híbrida, praticamente todos os estudos e discussões encontrados na 

literatura especializada brasileira recaem sobre os artigos publicados por Christensen, 

Horn e Staker. Dessa forma – e com base na observação já descrita no início deste 

tópico – para os propósitos do presente trabalho serão abordados, em termos de 

modelos de educação híbrida, apenas os argumentos destes autores. Por sua vez, 

suas contribuições ao classificar tais modelos são muito relevantes no sentido de 

diferenciá-los em inovações sustentadas e disruptivas. 

 Desse modo, segundo Christensen, Horn e Staker (2013) os modelos de ensino 

híbrido mais frequentemente encontrados em escolas americanas são: o modelo de 

Rotação (e suas variações), o modelo Flex, o modelo A La Carte e o modelo Virtual 

Enriquecido. Para os autores esta nomenclatura ainda não é perfeita, todavia a 

vislumbram em uma continuação evolutiva com o segmento, e também a consideram 

como um pontapé inicial para que se possa distinguir a que tipo de inovação se está 

referindo (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013, p. 27). Assim, os referidos 

modelos são apresentados a seguir, de uma forma bastante resumida. 

 No modelo denominado de rotação, ao participarem de um curso ou disciplina, 

os estudantes realizam atividades de forma alternada entre diferentes modalidades 
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de ensino – com roteiro fixo ou à escolha do docente –, desde que ao menos uma 

dessas modalidades seja a virtual online. Esse modelo admite quatro variações ou 

submodelos: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e 

rotação individual. No submodelo rotação por estações, também denominados 

rotação de turmas ou rotação em classe, os estudantes alternam atividades que 

ocorrem no ambiente da sala de aula tradicional. Já no submodelo de laboratório 

rotacional a rotação é realizada em atividades que variam entre a sala de aula 

tradicional e algum laboratório voltado para práticas virtuais online. Com o submodelo 

de sala de aula invertida a alternância é realizada entre atividades práticas, 

presenciais e apoiadas pelo docente, ocorrendo na instituição de ensino; e tarefas 

virtuais online que devem ser realizadas na casa do estudante ou em outro local 

diferente da instituição. Por fim, no submodelo rotação individual há uma diferença em 

relação aos outros submodelos de rotação. Isso se dá em função de que, no cerne 

deste, existe um plano individual e personalizado para cada estudante. Assim, não 

necessariamente os estudantes realizam a alternância entre todas as estações ou 

modalidades já oferecidas (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013, p. 27). 

 O próximo modelo a ser descrito é o modelo flex. A base do processo de ensino 

e aprendizagem desse modelo é o ensino virtual online, podendo em algumas 

situações ocorrer um planejamento para tarefas ou atividades não virtuais. Os autores 

ainda mencionam que no modelo flex os educandos realizam suas atividades guiadas 

por um plano fluido e customizado de modo individual, englobando as distintas 

modalidades de ensino e contando com a presença do docente no mesmo local 

(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013, p. 27). 

 O modelo chamado “a la carte” permite que aprendizes realizem um ou mais 

cursos integralmente na modalidade virtual online, tendo à disposição um docente que 

responda por este curso também de modo virtual e online. Nesse modelo, no entanto, 

os estudantes devem, de forma paralela, vivenciar outras experiências no ambiente 

tradicional das escolas. Podem, também, realizar atividades e cursos virtuais online 

dentro das instituições de ensino ou em outras localidades. O outro modelo – virtual 

enriquecido – trata-se de uma experimentação para uma escola que funcione em 

período integral, onde em um determinado curso seus estudantes alternam suas 

atividades entre as que são realizadas nos prédios da instituição escolar e as que são 

realizadas de modo virtual online (CHRISTENSEN HORN; STAKER, 2013, p. 27). 
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 Uma vez levantadas as características desses modelos (e submodelos), os 

autores os classificam, em relação ao tipo de inovação, da maneira descrita a seguir. 

O modelo de rotação, com suas três primeiras variações se mostram como inovações 

sustentadas em relação à sala de aula tradicional. Já os modelos flex, a la carte, virtual 

enriquecido e o de rotação individual apresentam potencial para inovações disruptivas 

em relação à sala convencional (CHRISTENSEN HORN; STAKER, 2013, p. 28, 31). 

 

 

3.7 Experiências com hibridização da educação 

 

 A descrição de experiências concretas de aplicação da educação híbrida é 

outro ponto também carente de divulgação em publicações científicas. Esta afirmação 

é corroborada por recente estudo realizado por Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), 

no qual os autores analisam a distribuição de artigos científicos pelas modalidades de 

ensino: presencial, a distância e semipresencial (ou híbrido). Nos resultados obtidos 

nesse estudo, nota-se que 35% dos textos que foram pesquisados referiam-se às 

práticas de ensino presencial. Esse percentual representou quase o dobro se 

comparado com os artigos sobre educação a distância, que se mostrou em torno de 

21%. Já a quantidade de artigos analisando o ensino híbrido foi muito menor, 

alcançando apenas 5% do total. Completando o percentual restante, ficaram os casos 

em que os artigos não se aplicavam ao objetivo do estudo (ROSADO; FERREIRA; 

CARVALHO, 2017, p. 219). 

 Relacionando a precariedade da institucionalização e a falta de respeito para 

com a autonomia da universidade pública, Mill (2016) cita a educação híbrida 

posicionando-a entre os modos de formação presencial e EaD. Mesmo a legislação já 

tendo autorizado as instituições de ensino superior a oferecer 20% da carga horária 

de seus cursos por meio da EaD e a literatura da área apontar os vários benefícios da 

implementação da conciliação das modalidades presencial e EaD, afirma o autor: “são 

poucas as experiências públicas de educação híbrida no Brasil” (MILL, 2016, p. 444). 

 Contribuindo também com essas reflexões, Moran (2015a) argumenta que a 

totalidade dos procedimentos para organizar os currículos, planejar as metodologias 

assim como os tempos e espaços educacionais, necessita de revisões. Na 

perspectiva do autor o referido excerto é “complexo, necessário e um pouco 
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assustador, porque não temos muitos modelos prévios bem-sucedidos dos quais 

aprender” (MORAN, 2015a, p. 42). Ainda segundo o autor, todos os envolvidos nos 

processos educacionais estão sofrendo certa pressão para realizar transformações 

na educação e, no entanto, não se dispõe de muito tempo para os testes necessários. 

Então, é de fundamental importância que se realize a propositura de um planejamento 

em nível estratégico por cada entidade educacional que desejar concretizar as 

evoluções almejadas (MORAN, 2015a, p. 43). 

 
A princípio, pode ser de forma mais pontual, apoiando professores, gestores 
e alunos – e também alguns pais – que estão mais motivados e têm 
experiências em integrar o presencial e o virtual. Podemos aprender com 
aqueles que estão mais avançados em compartilhar seus projetos, atividades 
e soluções. Depois, precisamos pensar mais estruturalmente em mudanças 

(MORAN, 2015a, p. 43). 

 

 De modo complementar, Moran (2015a) indica a necessidade que 

coordenadores de cursos, docentes e estudantes têm de ser capacitados, treinados a 

lidar de forma plena com os métodos ativos de aprendizagem, assim como ter à 

disposição conteúdos programáticos com maior flexibilidade e personalização. Vale 

destacar também que o autor acredita ser interessante inverter o processo de ensino 

e aprendizagem, com a ocorrência de acesso à informações e tarefas realizadas de 

modo virtual e online num primeiro momento. Depois, na sequência, devem acontecer 

as atividades práticas na sala de aula tradicional e de modo presencial. Finalizando, 

o autor considera viável que tais transformações ocorram de modo incremental, 

paulatinamente, e assim que possível, efetivar alterações mais impactantes, que 

rompam com os padrões definidos (MORAN, 2015a, p. 43). 

 A intenção de incluir este tópico foi mais no sentido de evidenciar a carência de 

produções científicas brasileiras voltadas a descrever experiências de efetiva 

implementação de hibridismo educacional. Entretanto, foram identificadas algumas 

poucas narrativas de experiências sobre o assunto, mas que por limitações de prazos, 

escopo e objetivos do presente trabalho, não coube trazer para reflexões os detalhes 

dessas experiências. Assim, sugere-se que tais experiências podem ser obtidas 

consultando os trabalhos dos seguintes autores: (MORAN, 2015b, p. 19-21; 

VALENTE, 2014, p. 87-89; VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017, p. 459; 

SCHNEIDER et al., 2014, p. 5, 6). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo principal de analisar o 

tratamento que vem sendo dado ao tema educação híbrida pela literatura científica no 

Brasil. Assim, pensar em educação híbrida requer relacionar elementos de algumas 

importantes categorias de análise, ou seja, componentes que se articulam entre si, 

caracterizando a educação híbrida. Essas categorias foram: a definição do termo 

educação híbrida; a educação híbrida como inovação educacional; educação híbrida 

pela integração de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem e as 

mudanças nos papéis do estudante e do professor; a relação da educação híbrida 

com as TDIC e a convergência digital; a flexibilização e personalização da formação 

por meio da educação híbrida; modelos e níveis da educação híbrida; e experiências 

da hibridização da educação. 

Desse modo, foi percebida a existência de uma relação entre as referidas 

categorias de análise e os objetivos específicos que foram definidos para este estudo. 

Nesse sentido, ao identificar os termos mais utilizados pelos autores para definir a 

educação híbrida foi possível conceituá-la e, assim, descrever suas principais 

características. Também foi possível, segundo a visão e experiência dos 

pesquisadores da área, descrever as principais tecnologias e metodologias que estão 

envolvidas com a educação híbrida. Com isso, diversos trechos desta pesquisa deram 

ênfase às possibilidades de contribuições que a utilização da educação híbrida 

oferece para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, visando promover 

inovações no campo educacional. 

Assim, o presente estudo também permitiu constatar que são muitas as 

questões envolvidas com a educação híbrida, revelando haver um emaranhado de 

assuntos de diferentes áreas que estabelecem estreitas conexões com a mesma. 

Destacam-se, nesse sentido, principalmente as tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) e as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, as quais 

conferem possibilidades de hibridização e inovação educacional. Suas utilizações 

(TDIC e metodologias ativas), combinadas e bem planejadas, propiciam o 

desenvolvimento de uma educação mais aprofundada, dinâmica, voltada a flexibilizar 

currículos, tempos, espaços e a proporcionar, inclusive, a personalização da 

educação para atender aos distintos interesses dos educandos. 
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Parece ter ficado claro, do mesmo modo, que quaisquer que sejam as 

tecnologias a serem implantadas, ao mesmo tempo que proporcionam novas 

oportunidades e contribuições à educação, as mesmas acarretam inúmeros desafios 

ao processo. Tais desafios surgem, principalmente, do impacto causado pelas 

mudanças trazidas pelas inovações e das imbricadas relações que são originadas 

entre os atores e elementos envolvidos com os novos aparatos e metodologias. 

Entretanto, com o passar do tempo nota-se que certas transformações vêm para ficar 

e, dessa forma, surge a necessidade de superar os obstáculos para as devidas 

adequações aos novos paradigmas, às novas tecnologias, às novas demandas e aos 

novos tempos. 

 Outro aspecto que se pôde averiguar com o presente trabalho é que o atual 

modelo educacional – ainda prevalecente em muitos casos – já se mostra 

incompatível diante das demandas contemporâneas da atual sociedade, seja em 

termos sociais, de cidadania ou do trabalho. São urgentes, portanto, as necessidades 

de ajustamento da educação às demandas atuais e futuras em praticamente todas as 

áreas dessa sociedade do conhecimento, globalizada e do século XXI. A educação 

híbrida pode, nesse sentido, se tornar um elemento essencial para tal ajustamento. 

 Entretanto, para obter o sucesso almejado com a educação híbrida será preciso 

mais amadurecimento e quantidade maior de reflexões acerca dessa temática. Isso 

se evidencia em função de serem observados alguns fatores quando se pesquisa 

sobre o assunto. Tais fatores incluem: a pluralidade de termos e de diferentes 

abordagens sobre educação híbrida, a carência de relatos de experiências bem-

sucedidas de implementação da mesma, as mudanças requeridas por parte de 

discentes, docentes e gestores, bem como o fato de a atual sociedade presenciar um 

momento de transição em torno desses aspectos. Sobre transição, vale destacar que 

 
vivemos cenários em transição, marcados particularmente pelo acelerado 
desenvolvimento tecnológico, pela expansão da sociedade do conhecimento 
e pela flexibilidade, fruto do redimensionamento espaço temporal 
proporcionados pelas tecnologias digitais. Tais cenários demandam das 
instituições de ensino a busca por soluções efetivas a fim de formar as novas 
gerações de maneira coerente com as exigências desses cenários 
(CIET:EnPED, 2018). 

 

As limitações do presente estudo, em função de barreiras de prazos, fizeram 

com que a investigação sobre a educação híbrida ocorresse apenas no âmbito da 

literatura científica brasileira. Dessa forma, é possível desenvolver em projetos 
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futuros, novas pesquisas com o intuito de apurar como a educação híbrida vem sendo 

tratada pela literatura científica de outros países. Por ser igualmente interessante, 

sugere-se ainda uma investigação mais aprofundada em busca de experiências de 

educação híbrida plenamente efetivadas, bem-sucedidas ou não, relatando os 

porquês do sucesso ou a falta dele. 

Portanto, a educação híbrida merece ser melhor pesquisada, analisada, 

testada e discutida.  Assim, cada vez mais terá potencial para contribuir com a 

melhoria da educação e lhe conferir um caráter inovador, auxiliando-a em sua missão 

de transformar e fazer evoluir a humanidade. 
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