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Um breve contexto: as escolas no Brasil começaram a fechar em março de 2020.
Em alguns casos, a implementação de propostas para chegar até os alunos teve início em junho, com adiantamento de férias
e recessos no período de março a maio. A
implementação de propostas de Ensino Remoto Emergencial [1] teve início com foco
na entrega de conteúdo via rádio, televisão,
redes sociais, materiais impressos e ambientes virtuais de aprendizagem, com ou
sem o uso de plataformas adaptativas. Os
formatos, digitais ou “analógicos”, foram os
mais variados e sua organização partiu por
vezes da curadoria das redes e em outras
da gravação/transmissão independente dos
docentes. De fato, os professores foram
fundamentais para evitar que os alunos ficassem completamente alijados do contato
com a escola. Eles avançaram rapidamente
ao longo desse período de isolamento social, aprenderam novas formas de usar recursos digitais, buscaram estabelecer conexões com os estudantes e se reinventaram.
No entanto, um problema atravessou essas
iniciativas, afetando as avaliações das prá-

ticas adotadas: a dificuldade de se fazer
registros regulares e representativos de evidências que permitam mensurar se houve
ou não impacto na aprendizagem dos estudantes, bem como utilizar as evidências
para redesenhar planejamentos durante o
período de ensino remoto.

1. O que esperar da educação
pós-pandemia?
O Conselho Nacional de Educação
(CNE) considera, em pareceres publicados
em 2020 e nas orientações sobre os modelos de retorno às aulas, que, em muitos
casos, não teremos a totalidade dos estudantes presentes na escola e, portanto,
um dos modelos de retorno será o híbrido,
definido como “utilização de mais de uma
estratégia de retorno” (Parecer 19/2020).
Vemos, assim, que as definições de Ensino Híbrido são as mais variadas.
Porém, ao contrário do que vimos em
diferentes situações, alguns autores o descrevem como uma integração fundamentada na prática das abordagens online e
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presenciais; a primeira, mediada pelos recursos digitais e a segunda, pelas interações face a face na escola. As práticas são
entendidas como complementares e igualmente significativas. A escolha deve ser
feita de forma cuidadosa, buscando atender às necessidades educacionais dos estudantes. Sob este prisma, o Ensino Híbrido está relacionado à conexão entre o que
é realizado por meio de recursos digitais e
aquilo que é realizado face a face, em uma
sala de aula física, dentro das instituições
de ensino [2; 3; 4; 5; 6], possibilitando a
personalização. Ao integrar a comunicação verbal, presencial e síncrona com a
comunicação textual, online e assíncrona,
pode-se desafiar academicamente os alunos de maneira que não seria possível somente em modelo presencial ou somente
online, possibilitando uma experiência de
aprendizagem de maior qualidade ao estudante [7]. Essa integração de práticas tem
como foco a personalização, entendendo
que o aluno controlará o ritmo, o tempo,
e a forma em que poderá aprender, ampliando a compreensão de que não há
uma forma única de aprender, tampouco
de ensinar. A personalização está relacionada à oferta de experiências de aprendizagem que considerem as características
e as formas de aprender dos estudantes,
tendo uma dimensão intrínseca de equidade. Porém, quando consideramos que há
lacunas de acesso aos recursos digitais,
faz-se necessário uma ampliação da definição de Ensino Híbrido. Neste texto, defendemos a ideia de uma Educação Híbrida, que considere as definições do Ensino
Híbrido, enfatize a participação de todos os
atores envolvidos e o redesenho das combinações possíveis de espaços, tempos e
metodologias para oferecer melhores experiências de aprendizagem, e contemplar
as diferentes realidades do nosso país,
considerando propostas com e sem o uso
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de tecnologias digitais. No Ensino Híbrido,
o digital é essencial. Na Educação Híbrida, as possibilidades são variadas e, em
alguns momentos, um material impresso
pode cumprir a função de ampliação das
possibilidades de experiências de aprendizagem, em uma proposta de transição.
Cabe ressaltar, porém, que manteremos
a definição original, em que para termos o
Ensino Híbrido é fundamental a presença
dos estudantes no espaço físico das instituições de ensino e a integração dos recursos digitais no processo de aprendizagem.

2. Reflexões essenciais para uma
educação híbrida
Para uma reflexão sobre uma educação híbrida, identificamos alguns pontos
essenciais.
1. O primeiro se refere aos aspectos
fundamentais para que a educação
híbrida atinja todo o seu potencial,
colocando o estudante e as relações
que ele estabelece com o conhecimento no centro do processo.
2. O segundo ponto está relacionado
aos modelos de implementação que
podem ser organizados em diferentes cenários.
3. O terceiro ponto diz respeito à formação dos educadores para que a

educação híbrida possa ser organizada de forma equilibrada, coerente
e abrangente.
A seguir, discutiremos sobre cada uma
dessas categorias:
O estudante no centro do processo
Para que o estudante esteja no centro
do processo, é necessário considerar diferentes aspectos que possibilitem o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo.
Para isso, as experiências de aprendizagem
devem ressignificar o papel dos estudantes
e do professor; incluir diferentes espaços
(digitais ou físicos, na escola); considerar
uma avaliação formativa e que repercuta
em novas trilhas de aprendizagem ou redirecionamento de trilhas já existentes; contar
com uma gestão que ampare escolhas e esteja aberta aos erros construtivos inerentes
a processos inéditos e inovadores; entender
os recursos digitais como potencializadores
das ações de investigação, troca entre pares
e construção de conhecimentos capazes de
repercutir nas concepções de toda a comunidade escolar e, consequentemente; contribuir para a adoção de uma mentalidade de
crescimento que impacte na transformação
de uma cultura escolar centrada no professor para uma visão de construção coletiva e
redesenho de papéis [5].
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Graham et al. [8] ressaltam que as pesquisas sobre ensino híbrido são recentes na
educação básica e que há a necessidade do
desenvolvimento de modelos e teorias que
orientem a prática. Os autores apresentam
suas reflexões acerca da aprendizagem
personalizada, partindo das ideias de Horn
& Staker [9], distinguindo personalização de
diferenciação. Para os autores, ambos têm o
objetivo de colocar no centro do processo a
experiência de aprendizagem estudantil, entretanto, na personalização, a tomada de decisões é do estudante e requer certo grau de
autonomia, enquanto na diferenciação essa
decisão é do professor ou de um software.
Em uma Educação Híbrida, as diferentes
experiências de aprendizagem, que partem
da diferenciação, em que o desenho é feito
pelo professor inicialmente, avançam para a
personalização, quando os estudantes, ao
vivenciarem diferentes experiências, podem
identificar aquelas que fazem mais sentido e
a partir das quais aprendem melhor.
Diferente do que foi feito agora no Ensino Remoto Emergencial, em que as aulas
presenciais foram literalmente transpostas para o online, para os alunos que têm
acesso a elas, no Ensino Híbrido, o papel
das tecnologias digitais é outro. Na coleta
de dados, elas favorecem a personalização,
através da identificação de quem são esses
alunos, quais são suas dificuldades e facilidades, e como as experiências de aprendizagem podem melhor apoiar o desenvolvimento de habilidades e competências.
Assim, as tecnologias digitais não têm o papel de levar uma aula expositiva a um grupo
de alunos que não está presente na escola.
O que as pesquisas consultadas [5; 10; 11;
12] têm afirmado nesse momento é que se
as tecnologias digitais forem utilizadas para
reproduzir um sistema de ensino centrado
na explicação do professor, perderemos a
oportunidade de usá-las para desenvolver
pensamento crítico, argumentação, comu-

nicação e colaboração. Entender os alunos
como entes que não só consomem, mas
também produzem no ambiente digital, é
fundamental ao elaborar o papel das tecnologias digitais nesse momento. Elas deixam
de funcionar como um recurso para entregar conteúdo, aulas expositivas, e passam
a funcionar como mais um elemento mediador da aprendizagem. Assim, as experiências digitais passam a ser construídas como
possibilidades de buscar a personalização
da aprendizagem.
O online apresenta excelente espaço
para o “expositivo”, quando no formato de
aulas gravadas, as videoaulas. As aulas
gravadas podem transformar-se em um repositório assíncrono de explicações sobre
conceitos e podem ser reaproveitadas na
recuperação das lacunas que, eventualmente, alguns alunos apresentarão durante o retorno. O síncrono, seja no online ou
no presencial, não deve ser espaço para o
expositivo, mas sim para o contato com o
humano, com a troca entre pessoas, com
luz para questões tão relevantes como empatia, argumentação e pensamento crítico.
O foco desse momento deveria ser a resolução de problemas e experimentação com
base nos aprendizados construídos previamente, não a transmissão de conteúdo.
Tal foco dá sentido ao que denominamos
como ensino híbrido, que é mais do que a
união do presencial com o online, mas é a
possibilidade de personalização de aprendizagens. Tomando Cesar Coll [13] como
referência: “A personalização da aprendizagem é concebida como um conjunto de
estratégias pedagógicas e didáticas orientadas a promover e reforçar o sentido das
aprendizagens escolares para os estudantes. […] O ponto não é se devemos ou não
avançar para a personalização, mas como
fazê-lo. ”
Em pesquisas anteriores, Kaput [14]
identificou e descreveu sete princípios para
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a aprendizagem centrada no estudante,
com a intenção de que se tornassem um
recurso para os educadores na implementação e prática da aprendizagem centrada
no aluno. Os princípios não possuem uma
ordem específica e foram organizados da
seguinte maneira:
1 - relacionamentos positivos, em que os
estudantes se relacionam com adultos
e colegas que se preocupam, acreditam e apoiam uns aos outros;
2 - necessidades fundamentais atendidas, onde os alunos têm suas necessidades físicas, psicológicas e de segurança atendidas;
3 - identidade positiva, na qual os estudantes são integralmente aceitos por
quem são e desenvolvem um senso
positivo de pertencimento;

4 - apropriação e protagonismo do aluno, em que há a liberdade para o estudante exercitar a escolha e perseguir
interesses, com os professores como
facilitadores e guias do processo;
5 - relevância no mundo real, onde os
estudantes resolvem questões e problemas reais e aprendem habilidades
que irão usar em suas vidas;
6 - embasamento em competências, em
que os estudantes avançam ao dominar objetivos de aprendizagem claramente definidos e recebem o apoio
que precisam;
7 - aprendizado em qualquer tempo e lugar, em que os estudantes aprendem
em comunidade, em ambientes flexíveis e com opções de aprendizado a
qualquer hora e lugar.

Considerando estes aspectos, fica
evidente que uma Educação Híbrida deve
partir dos pressupostos de uma aprendizagem ativa. É na e pela prática que os
estudantes constroem conhecimentos em

um novo ecossistema de aprendizagem
que avança para o desenvolvimento de
habilidades e competências contempladas na Base Nacional Comum Curricular
e que fazem parte da formação integral
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dos estudantes. Nessa ótica, mais do que
pensar nos modelos de implementação,
que podem ser flexíveis e intercambiáveis,
como será visto a seguir, é importante que
o pano de fundo seja sempre a aprendizagem ativa, para não corrermos o risco de
perder as oportunidades de inovação desencadeadas pelo momento de crise em
que vivemos.
Modelos de implementação
Os modelos híbridos se combinam, se
integram e ganham relevância com o foco
na aprendizagem ativa dos estudantes. As
metodologias ativas envolvem um percurso metodológico que possibilita a ação do
estudante envolvendo-o na aprendizagem
por descoberta, por investigação, por resolução de problemas e por projetos. Elas
procuram criar situações de aprendizagem
nas quais os aprendizes possam produzir,
pensar e conceituar o que fazem, construir
conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades, bem como desenvolver a capacidade crítica, refletir sobre as
práticas que realizam, oferecer e receber
feedback, aprender a interagir com colegas e professores e explorar atitudes e valores pessoais.
Ao tratarmos de uma educação híbrida, alguns modelos considerados nas referências de ensino híbrido [5; 9] podem
ser utilizados. Eles serão apresentados a
seguir, mas outros podem ser combinados,
oferecendo oportunidade para que as escolhas sejam feitas de acordo com a necessidade de cada escola ou rede, sendo
impossível pensarmos em uma homogeneização das escolhas. Podemos considerar, segundo os autores, modelos sustentados e disruptivos. Sustentados são os
modelos que não mexem na estrutura curricular da instituição, mas buscam integrar
os espaços e atividades presenciais com
os online, enquanto os modelos disruptivos

propõem maior flexibilidade e inovação no
currículo, nas metodologias, nos espaços
e na avaliação. Nele, os estudantes podem
realizar alguns cursos online dentro ou fora
da sua instituição e podem frequentar menos vezes a sala de aula presencial. Discutiremos, a seguir, um modelo sustentado
– a sala de aula invertida – e dois modelos
disruptivos – o virtual aprimorado (ou enriquecido) e à la carte.

3. Sala de aula invertida
Entre os modelos sustentados, o mais
difundido é a Sala de aula Invertida, uma
modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as instruções são estudados online
antes de o aluno frequentar a sala de aula.
A escola passa a ser o local onde os conteúdos já estudados são trabalhados através de atividades práticas como resolução
de problemas e projetos, discussão em
grupo, laboratórios etc. A inversão ocorre
uma vez que no ensino tradicional a sala
de aula serve para o professor transmitir
informação para o aluno que, após a aula,
deve estudar o material transmitido e realizar alguma atividade de avaliação para demonstrar os conhecimentos construídos.
Na abordagem da sala de aula invertida,
o aluno estuda antes da aula e a aula se
torna o lugar de aprendizagem ativa, onde
há perguntas, discussões e atividades práticas. O professor trabalha as dificuldades
dos alunos, ao invés de apresentações sobre o conteúdo da disciplina [15]. O tipo de
material ou atividades que o aluno realiza
online e na sala de aula variam de acordo
com a proposta sendo implantada, criando
diferentes possibilidades para essa abordagem pedagógica.
As regras básicas para inverter a sala
de aula, segundo o relatório Flipped Classroom Field Guide (2014) citado por Valente
[16], são: 1) as atividades em sala de aula
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envolvem uma quantidade significativa de
questionamento, resolução de problemas
e de outras atividades de aprendizagem
ativa, obrigando o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material com que interagiu
online; 2) Os alunos recebem feedback
imediatamente após a realização das atividades presenciais; 3) Os alunos são incentivados a participar das atividades online e das presenciais, sendo que elas são
computadas na avaliação formal do aluno,
ou seja, valem nota; 4) Tanto o material a
ser utilizado online quanto os ambientes
de aprendizagem em sala de aula são altamente estruturados e bem planejados.

4. Virtual aprimorado ou
enriquecido
Modelos disruptivos híbridos como o
Virtual aprimorado ou enriquecido podem trazer mais inovação para as escolas.
Nele, a presença dos estudantes na escola
acontece, usualmente, uma vez na semana
e com fins específicos. É um modelo que
combina a aprendizagem invertida com um
processo de maior personalização. Os estudantes realizam os estudos sobre todos
os componentes curriculares no formato
online e frequentam a escola para sessões
presenciais obrigatórias com um professor, uma ou mais vezes por semana. Nesses encontros com o professor, discussões
são aprofundadas, dúvidas esclarecidas, e
o acompanhamento para auxiliar nos próximos passos é feito, como uma mentoria
personalizada. Os encontros podem envolver ainda outros alunos, para compartilhamento em grupos maiores, debates ou resolução conjunta de problemas que aplicam
as aprendizagens estudadas previamente
no formato individual. As propostas online
ocorrem por meio de vídeos e textos para
explanação de conceitos sob diferentes ângulos. Elas permitem desdobramentos de

forma que os estudantes possam se aprofundar nos aspectos que gerem, individualmente, maior engajamento. Neste modelo,
ampliar os instrumentos de coleta de dados torna-se essencial, principalmente para
possibilitar esse acompanhamento personalizado. Para que faça sentido como personalização das aprendizagens, a coleta de
dados é essencial, e os encontros presenciais estão apoiados nessas informações.

5. Modelo à la carte
Modelo disruptivo em que, de acordo
com a definição dos autores [4] , a aprendizagem de uma disciplina é feita completamente no modelo online. Ainda segundo
os autores, é mais eficiente nas disciplinas
eletivas no Ensino Médio, podendo ser adequado, aos itinerários formativos de cada
estudante. Algumas disciplinas podem ser
feitas no formato online, com atividades assíncronas, acompanhadas de perto pelos
professores e síncronas para discussão e
aprofundamento, com entrega de conteúdos no formato online. As avaliações podem ser feitas com atividades diagnósticas
e formativas (grupos, projetos e portfólios),
incluindo momentos presenciais.
Comum a todos os modelos apresentados, temos que a Educação Híbrida
oferece aos estudantes um ambiente de
aprendizagem mais flexível, em que sejam estimulados no desenvolvimento da
autonomia e do protagonismo. Assim, os
alunos que não têm experiência de aprendizagem online e híbrida ou habilidades de
autorregulação precisarão de suporte para
se envolverem totalmente nas atividades
de aprendizagem [17]. Para isso, cada aluno terá uma necessidade diferente de suporte, a depender do seu nível de interesse
(dimensão afetiva), da sua capacidade de
autorregulação (dimensão comportamental) e das suas habilidades metacognitivas
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(dimensão cognitiva). Além disso, o engajamento do estudante poderá depender do
componente curricular ou da atividade específica a ser realizada.
Os modelos híbridos precisam ser planejados levando em consideração a diversidade de condições de acesso dos estudantes fora da escola. Em muitas instituições
educacionais, os docentes precisam planejar
os modelos híbridos para os que têm acesso regular ao digital, para os que têm acesso parcial e para os que não têm acesso, ou
enfrentam severas dificuldades para tê-lo.
Isto implica que, a partir do conhecimento da
situação de cada estudante, é preciso desenhar roteiros que mantenham o essencial:
aprendizagem ativa em contextos híbridos
diferentes para diferentes níveis de acesso,
que é a premissa de uma Educação Híbrida.

6. Papel das comunidades de
apoio à aprendizagem
Borup et al. [17] adequaram e refinaram
o framework das Comunidades Acadêmicas
de Engajamento (ACE) para uma nova estrutura adaptada para a aprendizagem online e híbrida, que se aplica a todos os contextos e níveis de ensino da aprendizagem
formal. A reflexão sobre este framework teórico (Figura 1) visa chamar a atenção para
as comunidades de apoio à aprendizagem

que podem ajudar no envolvimento acadêmico dos alunos em um curso, fornecendo
uma compreensão mais clara sobre os atores que podem promover o envolvimento do
aluno com sua aprendizagem. Na Figura 1,
o triângulo preto representa o envolvimento
do aluno independente do apoio de outros,
o envolvimento resultante do suporte da comunidade do curso é representado em amarelo e o envolvimento resultante do suporte
da comunidade pessoal é representado em
vermelho. A borda externa do modelo demonstra o nível de engajamento necessário
para o sucesso acadêmico do estudante e
está distribuída em três dimensões de engajamento: afetiva, comportamental e cognitiva. A dimensão afetiva envolve a energia
emocional associada ao envolvimento nas
atividades de aprendizagem do curso, a dimensão comportamental representa a energia e comportamento físicos associados à
conclusão dos requisitos das atividades de
aprendizagem do curso e a dimensão cognitiva é a energia mental exercida para o
envolvimento produtivo com as atividades
de aprendizagem do curso. A ordem do
apoio recebida pelo estudante não tem uma
sequência necessária e é intercambiável, e
o objetivo das comunidades de apoio é representado pela linha pontilhada, demonstrando o nível de engajamento necessário
para o sucesso acadêmico.

Figura 1: Framework das Comunidades Acadêmicas de Engajamento (ACE)
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Esse modelo tem como princípio o
conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky, em que o apoio
dos outros propicia que o estudante avance
em sua aprendizagem e se envolva plenamente nas atividades. Ambas as comunidades incluem diferentes atores que podem
ser categorizados de acordo com seu relacionamento com o aluno, bem como habilidades e experiência, apoiando o estudante em interações que podem ocorrer
pessoalmente, online ou em ambos. O suporte cognitivo pode conter dois elementos:
a instrução e a colaboração. A instrução
ocorre quando o conhecimento é compartilhado por alguém mais experiente do que o
aluno em relação ao tema, permitindo que
ele melhor compreenda o conteúdo. A colaboração permite que os indivíduos trabalhem juntos na construção de conhecimentos que nenhum dos dois possuíam ou no
desenvolvimento de um produto que não
poderiam criar individualmente.
No suporte comportamental, três elementos ajudam no envolvimento no processo de aprendizagem: (a) solução de
problemas e orientação, (b) organização
e gerenciamento e (c) monitoramento do
progresso. O suporte para solução de problemas e orientação apoiam o aluno a se
sentir confortável com as ferramentas, plataformas, expectativas e procedimentos do
curso, ajudando-o a se familiarizar com as
questões tecnológicas e evitando sua evasão. O suporte na organização e gerenciamento fornece ao aluno a compreensão
sobre o aprendizado online, bem como
estratégias que podem apoiá-lo a melhorar seu envolvimento comportamental na
aprendizagem online e híbrida. O sucesso
do estudante nesses ambientes altamente flexíveis dependerá de sua capacidade
de gerenciar o tempo, o ambiente, priorizar
tarefas e evitar as distrações digitais. Já o
monitoramento do progresso oferece su-

porte para que o estudante evite procrastinar e garanta a conclusão do curso no
prazo estabelecido – quanto maior a flexibilidade do ritmo, mais suporte os estudantes precisarão para monitorar seu progresso. Por fim, o suporte afetivo pode facilitar
a comunicação e o desenvolvimento de
relacionamentos, apoiando o envolvimento
afetivo do aluno. Esse apoio pode incluir a
ajuda na compreensão da etiqueta necessária em ambientes virtuais e o incentivo
à comunicação, ajudando os alunos a desenvolver relacionamentos interpessoais
com os colegas e professores.
Em outro estudo, Borup et al [18] apresentam a perspectiva dos estudantes do
ensino médio sobre propostas em que puderam interagir e aprender com seus colegas em ambiente virtual. Um dos benefícios relatados pelos estudantes é o apoio
entre eles na compreensão do material e
para a realização de atividades. Muitas vezes os alunos buscavam seus pares para
tirar uma dúvida antes de falar com o professor. Outro benefício foi a motivação:
além de desejarem aprimorar seus trabalhos antes de apresentá-los aos colegas,
os estudantes incentivavam explicitamente
uns aos outros, encorajando-se quando
não tinham confiança.
Outra vantagem relatada pelos estudantes é a colaboração entre os pares,
que lhes permitiu ajudar uns aos outros
e se envolver de maneira significativa,
conectando-se a um projeto de implementação como o virtual aprimorado ou o flex
em que a participação com os pares, nos
momentos presenciais, para a realização
de projetos pode ser apoiado pelos resultados obtidos nesses estudos de Borup et
al. [17; 18].
Quando pensamos em uma educação
híbrida, as comunidades de aprendizagem não só apoiam as relações entre os
estudantes para a construção de conheci-
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mentos, como também a relação entre os
educadores no planejamento de experiências de aprendizagem que atendam às necessidades dos estudantes, com o apoio
de uma gestão que ofereça espaço para
essas construções coletivas.
Formação docente
Aspectos centrais da formação docente precisam ser considerados. Entre
eles, podemos destacar as competências
digitais dos docentes, alinhadas ao conhecimento do conteúdo e ao conhecimento
pedagógico do conteúdo. Isto tem por obje-

tivo fazer com que a inserção das tecnologias digitais, ou outros recursos, amplie as
possibilidades dos estudantes interagirem
com as habilidades e competências que se
pretende desenvolver - preferencialmente
com, mas também sem o uso de recursos
digitais.
Mishra e Koehler [19] já indicavam que
o modelo que considera a inserção entre
os conhecimentos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos é o que mais pode
surtir efeito na implementação com intencionalidade pedagógica das tecnologias e
dos recursos digitais.

Pulham et al. [20] apresentam competências dos docentes da educação básica
para o ensino híbrido e ensino online. Os
pesquisadores revisaram a literatura sobre
as competências docentes, buscando identificá-las e organizá-las em quatro categorias: (a) ensino online/digital, (b) ensino presencial, (c) ensino híbrido, e (d) genéricas.
Nas competências digitais (a), os documentos enfatizam aspectos relacionados com a
logística e o uso das tecnologias digitais tais
como: organização de materiais e interação
online, incluindo discussões síncronas e as-

síncronas, habilidades relacionadas ao uso
de softwares e o uso dos dados gerados
pelos estudantes. As competências docentes para o ensino presencial (b) estão relacionadas com a gestão do espaço físico
escolar para a realização das propostas. Já
as competências para o ensino híbrido (c)
estão relacionadas com a preparação do
professor para lidar com ambientes híbridos
[20], visando integrar o ambiente virtual e
presencial, utilizar ferramentas online que
promovam a colaboração (wikis, fóruns de
discussão) e garantir que as atividades vir-
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tuais se relacionem com as da sala de aula
[20]. A maior parte das competências docentes são genéricas (d), pois podem ser evidenciadas tanto no ambiente online quanto
no presencial, e envolvem a colaboração, a
abertura para mudanças, o desenvolvimento
da autonomia dos estudantes e a comunicação imediata do docente com o estudante.
Os autores ressaltam que os documentos
não fornecem orientações específicas para
“o planejamento de um desenvolvimento
profissional para o ensino híbrido” [20] e
argumentam sobre a importância de que
uma proposta híbrida de ensino contemple
competências específicas para o desenvolvimento profissional docente.
Nesse sentido, é possível identificar
os desafios da formação docente para,
mais do que incluir o uso de recursos digitais, característica do ensino híbrido,
considerar a necessidade de repensar os
espaços de aprendizagem para a organização de atividades que conectem o que
é feito de forma online, ou remota, com
aquilo que será feito presencialmente em
sala de aula. Desenvolver experiências de
aprendizagem com foco na colaboração e
na comunicação, além de repensar a coleta de evidências, são pontos que avançam
em direção à educação híbrida, que defendemos neste texto.

Estágios de implementação do
híbrido
Para Yeigh [21], a liderança escolar
é fundamental para o sucesso na gestão
de mudanças. Além disso, é preciso levar
em consideração o contexto escolar em
que os profissionais estão inseridos, bem
como promover a formação dos professores, a inclusão de formas para a aplicação
prática e a colaboração entre os docentes, aumentando progressivamente sua

confiança em relação à implementação
do Ensino Híbrido. Considerando que não
há duas escolas iguais, é importante encontrar o “ponto ideal” de envolvimento da
escola com o Ensino Híbrido, avaliando o
alinhamento entre sua implementação e a
melhoria da aprendizagem e respeitando o
estágio em que se encontra.
Muitas escolas se encontram em um
estágio inicial: utilizam os modelos híbridos e as metodologias ativas de forma
pontual, isolada, dependendo da iniciativa
de alguns docentes e gestores, sem uma
discussão institucional nem interferência
na atividade de outros docentes, mais focados em conteúdos e com foco na presencialidade física. O foco principal é na
mudança das práticas dos docentes, para
que envolvam os estudantes na aprendizagem mais personalizada, por projetos, e integrando melhor os momentos presenciais
e os online.
Outras escolas avançam de forma um
pouco mais articulada, com grupos de docentes desenvolvendo projetos integrados,
aula invertida e um maior avanço do uso
de plataformas e recursos digitais no presencial e no online. Mas o uso não é generalizado e estrutural. A integração tende a
evoluir, mas ainda há resistências e setores que trabalham de forma convencional
e isolada.
Um terceiro grupo redesenha a escola
de forma inovadora, onde o híbrido é pensado para apoiar um currículo organizado
por projetos e competências, em espaços
e tempos flexíveis. Neste, modelos híbridos com metodologias ativas contribuem
para redesenhar as formas de ensinar e de
aprender, a organização da escola, dos espaços, da avaliação, do currículo, da certificação.
A implementação de modelos híbridos
ativos depende urgentemente de políticas
públicas de aceleração do acesso à Inter-
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net e à plataformas digitais inteligentes e
adaptativas – tanto nas escolas quanto
nas residências dos estudantes – para que
todos possam aprender de forma personalizada e intensamente colaborativa, seja
de forma assíncrona como síncrona, nos
momentos presenciais e nos online.
A título de fechamento, cabe ressaltar que algumas análises quantitativas e
pontuais são possíveis, porém, ocasionam
uma visão superficial das mudanças que
são identificadas quando toda a gestão da
sala de aula é realmente impactada pelos
elementos que foram descritos neste ensaio. É importante a reflexão de que esses
resultados se apoiam em mudanças estruturais e virão com o tempo. Elas dizem
respeito a um sistema educacional que

deveria possibilitar o desenvolvimento da
autonomia intelectual dos estudantes do
século XXI, para os quais as informações
estão a um clique, mas desenvolver a capacidade de transformar informações em
conhecimentos requer mais do que a mera
exposição de conteúdo, seja ela mediada
ou não por recursos digitais. A Educação
Híbrida, ao incluir a personalização e o redesenho das experiências de aprendizagem, apresenta-se como uma possibilidade de impulsionar a escola para o que se
espera do século XXI, fazendo com que a
comunicação, a criatividade, o pensamento crítico, a colaboração e a resolução de
problemas, tenham um papel ainda maior
que uma lista de conteúdos distribuídos
em um planejamento anual.
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