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CONTEXTO



A presente pesquisa, realizada em 2016, teve como objetivo verificar aspectos relacionados à formação 
e à implementação do Ensino Híbrido a partir de entrevistas que foram realizadas com: 

    Participantes do Grupo de Experimentação em Ensino Híbrido, professores-autores do livro “Ensino 
Híbrido: personalização e tecnologia na educação”.

    Participantes do curso de mesmo nome, disponível em diferentes plataformas, entre elas o Coursera 
e o Instituto Singularidades.

Os resultados apresentados nesta pesquisa apoiam as reflexões atuais que são 
realizadas sobre a temática do Ensino Híbrido, indicando recomendações para a 

implementação e para a formação de professores.

Dra Lilian Bacich
Organizadora do livro “Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação”



DIAGNÓSTICO:  
QUALITATIVO E QUANTITATIVO



PESQUISA QUALITATIVA

1 - Grupo focal: 
ocorrido em 25/07/2016 com 11 dos 13 professores que implementaram 
a proposta de Ensino Híbrido no Brasil em 2014, em um projeto que 
contou com a parceria do Instituto Península, Fundação Lemann e 
apoio do Instituo Clayton Christensen e que contou com os educadores 
Lilian Bacich, Fernando de Mello Trevisani e Adolfo Tanzi Neto no 
grupo de gestão.

2 - Entrevistas em profundidade:
com os 2 outros professores que não puderam comparecer ao grupo 
focal.

Nesta pesquisa, foram obtidos os seguintes dados:
    Pontos de atração do Ensino Híbrido
    Resultados em diferentes etapas da Educação Básica e em diferentes redes



Aspectos do Ensino Híbrido pontos de atração

    Personalização do processo de aprendizagem 
/ ensino individualizado.

    Desenvolvimento da autonomia e do 
protagonismo do aluno.

    Utilização das tecnologias.

    Bons resultados na aprendizagem dos alunos.

    Mistura do tradicional com a tecnologia.

    Adequado às habilidades e competências do 
século XXI.

    Proposta flexível:
    Os modelos podem ser aplicados em  

diversas realidades escolares;
    A abordagem atinge os mais variados  

perfis de alunos;
    As metodologias permitem misturar o 

tradicional com a tecnologia de modo inovador.

    Estímulo à criatividade de professores e alunos.

    Enriquecimento do planejamento de aulas, 
atividades e avaliações.

    Professores fora da zona de conforto.



Ensino Híbrido em diferentes etapas da educação básica

EFAI EFAF EM

Menos professores por turma e tempo de 
aula maior:

 O professor tem mais autonomia para 
desenvolver atividades e reorganizar a 
grade.

 O professor conhece melhor os alunos, o 
que facilita a personalização.

 Os alunos ainda estão receptivos a 
atividades menos expositivas.

 Alunos mais maduros para usar 
tecnologias dentro e fora da escola.

 Flexibilidade no currículo: eventualmente, 
podem deixar correções de conteúdos 
para o EM.

 Muitos alunos estão acostumados com 
aulas expositivas pela experiência 
escolar.

 Maior cobrança de gestores, pais e alunos 
por causa do Enem e de vestibulares.

 A proposta compete com soluções 
prontas, focadas em volume de conteúdo 
e vestibular (sistemas de ensino, 
apostilas, etc.).

Quanto mais básica a etapa de ensino, mais fácil aplicar o Ensino Híbrido

Vários professores de EFAF e EM relataram ser mais fácil trabalhar com alunos que tiveram experiências 
com o Ensino Híbrido em anos anteriores.



Ensino Híbrido em diferentes redes de ensino

PRIVADAS PÚBLICAS

 Menos problemas de infraestrutura (o que não 
significa ser inexistente).

 Mais fácil promover mudanças de cima para 
baixo: por meio dos gestores, que conseguem 
maior adesão dos professores.

 Na maior parte das escolas, segue o modelo de 
laboratório.

 Problemas de infraestrutura (manutenção e 
aquisição de equipamentos).

 Mais fácil promover mudanças de baixo para 
cima: por meio dos professores, individualmente, 
que têm mais autonomia com suas turmas. 
Coletivamente, por outro lado, a mobilização é 
mais difícil.

Quanto mais básica a etapa de ensino, mais fácil aplicar o Ensino Híbrido



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Em geral, os educadores têm uma visão bastante positiva sobre o Ensino Híbrido e as possibilidades que ele oferece.

 A proposta do Ensino Híbrido é atrativa, e quem trabalha com ela enxerga positivamente seus resultados, 
incorporando-a definitivamente em seu repertório. Ela agrega, e não substitui o que o professor já utiliza / conhece.

 O melhor aproveitamento do Ensino Híbrido ocorre com sua aplicação ao longo do tempo: assim, alunos e professores 
conseguem compreender melhor as dinâmicas e enxergar com maior clareza seus resultados positivos.

 Sem o apoio de políticas públicas consistentes, a implementação de novas propostas na rede pública de ensino é 
mais possível de baixo para cima (professores -> cultura escolar). 

 Na rede privada, a implementação de novas propostas é mais possível de cima para baixo (gestão  -> cultura 
escolar).

 No EF II e no EM a demanda de atividades sistematizadas é maior.

 O ponto mais vulnerável do Ensino Híbrido é no Ensino Médio, onde são necessárias mais melhorias internas: 
sistematização e sugestão de práticas e abordagens mais direcionais.



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

 Por outro lado, para os outros níveis de ensino há maior permeabilidade para o desenvolvimento da proposta, 
considerando a realidade das escolas.

 É importante que a proposta do Ensino Híbrido seja divulgada de maneira clara para comunicar sua solidez e 
explicitar sua acessibilidade / flexibilidade e seu potencial para a aprendizagem e a autonomia dos alunos.

A comunicação deve enfatizar:

 Que a proposta do Ensino Híbrido permite desenvolver atividades para os mais variados perfis de turmas e de 
culturas escolares.

 Que a proposta do Ensino Híbrido não substitui o ensino tradicional, mas o enriquece e o atualiza de acordo 
com a sociedade da informação. O Ensino Híbrido não exclui outras metodologias ou linhas pedagógicas, pelo 
contrário: tem flexibilidade para coexistir com elas e aprimorá-las.

 A divulgação dos modelos que os professores cursistas mais utilizam, como o rotacional por estações e o 
rotacional individual, aproximando o Ensino Híbrido da realidade que os professores encontram em sala de aula.

 Exemplos de resultados positivos em atividades que desenvolvem autonomia e protagonismo dos alunos.



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Para aprimorar a formação de professores no Ensino Híbrido, é importante:

 A constante atualização e compartilhamento de resultados na formação de professores sugerida pelo Ensino 
Híbrido.

 Uma plataforma on-line que disponibilize repertório vasto de atividades que deram certo, estimule o 
compartilhamento de experiências entre os professores e a criação coletiva de conteúdos e abordagens.



PESQUISA QUANTITATIVA

Ocorrida com educadores que realizaram cursos online de formação docente apoiados na produção “Ensino Híbrido: 
personalização e tecnologia na educação”, disponível em diferentes plataformas. A pesquisa foi organizada me 
duas fases. A partir das respostas da Fase 1, os educadores que manifestaram disponibilidade após as respostas 
ao questionário online, foram contatados por telefone para responderem ao questionário com aprofundamento 
das questões da fase 1.

  Fase 1 – questionário online: 
8367 e-mail enviados, 633 respondentes

  Fase 2 – questionário aplicado por entrevista telefônica: 
270 respondentes



FASE 1
Perfil da amostra 

A maioria dos participantes é da região Sudeste (mais especificamente da cidade de São Paulo) e atua no 
Ensino Fundamental Anos Finais ou Médio. A proporção de profissionais que atuam no Ensino Superior 
também é relativamente alta (17%).
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Mais da metade dos participantes que atuam em escolas (57%) trabalham na rede estadual de ensino. 

O curso de formação para o Ensino Híbrido consegue atrair profissionais que não atuam em escolas (25%) e também 
outros atores da área de educação: estudantes de graduação e pós-graduação, gestores, profissionais da área de 
tecnologia educacional e até funcionários das Secretarias de Educação, potenciais disseminadores da proposta.

Professor Estadual57% 57%

18% 16%
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31% 36%

25% 3%
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a essa pergunta do questionário (485)
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Ocupações na escola Redes de ensino onde trabalha

FASE 1
Perfil da amostra 



Quase 1 a cada 10 participantes que atuam como professores leciona disciplinas voltadas à informática.

Muitos lecionam disciplinas fora do currículo da educação básica.
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Em acordo com os resultados da fase qualitativa da pesquisa, os modelos favoritos dos professores são a sala de 
aula invertida e a rotação por estações.

Os modelos de rotação por estações e o laboratório rotacional são mais citados quanto menor é o nível de ensino, 
enquanto a sala de aula invertida é mais citada quanto maior o nível de ensino (ainda que em menor escala).

Não há grandes diferenças de preferência por algum modelo na leitura públicas x privadas, com exceção da sala de 
aula invertida, que é mais citada entre os que atuam em instituições particulares (16 p.p. de diferença).

MODELOS  
FAVORITOS TOTAL

Dependência administrativa Dependência  
administrativa

Fund I Fund II Médio Superior Pública Privada

Sala de aula invertida 61% 58% 61% 63% 80% 57% 73%

Rotação por estações 50% 63% 54% 43% 36% 49% 52%

Laboratório rotacional 21% 34% 34% 22% 16% 24% 20%

Rotação individual 13% 19% 18% 15% 18% 12% 14%

Outro 4% 3% 3% 3% 10% 3% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FASE 1
Aplicação do Ensino Híbrido

Base Aplicaram o Ensino Híbrido (365)



Enquanto alguns recursos tecnológicos são quase universalizados entre as redes de ensino, como Powerpoint, 
laboratório de informática e videoaulas, outros, como softwares educacionais, plataformas de ensino, aplicativos 
para smartphone/tablet, lousa digital e computadores para os alunos, são menos disponíveis na rede pública de 
ensino do que na particular.
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Todos os participantes afirmaram utilizar tecnologias digitais para realizar ao menos uma das atividades listadas na pergunta, e a 
maioria utiliza tecnologias digitais para planejamento e aplicação de aulas expositivas.

As atividades que implicam uso de computador ou internet pelos alunos, por outro lado, apresentam menor incidência, principalmente 
entre os profissionais que atuam no Ensino Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio e na rede pública de ensino.

USO DE TECNOLOGIA PARA  
A PRÁTICA PEDAGÓGICA TOTAL

Dependência administrativa Dependência  
administrativa

Fund I Fund II Médio Superior Pública Privada

Planejamento das aulas 92% 93% 93% 93% 87% 92% 94%

Elaboração de atividades que serão impressas 91% 88% 94% 92% 85% 93% 90%

Exposição do conteúdo em sala de aula 89% 88% 89% 89% 90% 87% 92%

Elaboração de atividades realizadas pelos alunos no computador (off-line) 69% 71% 62% 67% 80% 66% 77%

Elaboração de atividades de que os alunos participam pela internet 66% 70% 61% 65% 72% 62% 75%

Correção de atividades ou avaliações 54% 48% 50% 47% 72% 52% 55%

Outras atividades 6% 4% 8% 6% 8% 6% 7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FASE 2
Uso de tecnologias 

Base amostra (270)



Motivo para não aplicar o EH TOTAL

Falta de infraestrutura 34%

Estou em planejamento/ 
faltou planejar/estou implantando 25%

Resistência 16%

Falta de tempo 10%

Não estou dando aula/estou de licença 8%

Total 100%

A adesão à proposta é alta: cerca de 3 em cada 4 professores afirmam já terem aplicado o Ensino Híbrido e quase todos 
os coordenadores pedagógicos estimulam os professores de suas escolas a aplicar o Ensino Híbrido.

A não aplicação da proposta é justificada principalmente pela falta de infraestrutura nas escolas.

Professores Coordenadores Pedagógicos
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prática pedagógica?

Estimulou os professores 
a aplicarem o EH?

Professores  
aplicaram o EH?
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Não Não
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Base professores e coordenadores que não aplicaram o EH (67)
Base questionário de professores (211)

FASE 2
Aplicação do Ensino Híbrido



Os principais benefícios da aplicação do Ensino Híbrido que os cursistas citaram espontaneamente envolvem a maior 
atratividade das aulas, o estímulo ao protagonismo dos alunos e a melhora no aprendizado.

FASE 2
Aplicação do Ensino Híbrido
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Confirmando os outros resultados da pesquisa, as barreiras para aplicação do Ensino Híbrido que a maioria dos 
professores citou espontaneamente referem-se à infraestrutura das escolas, seguida da dificuldade em envolver 
outros educadores nas atividades.

FASE 2
Avaliação do curso
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CONCLUSÕES



Ainda que mais da metade dos entrevistados trabalhe como professores e atuem na educação básica e na rede 
pública, o perfil dos entrevistados é relativamente heterogêneo:

Há uma proporção significativa de profissionais com demandas específicas de formação, que devem ser levados 
em consideração na elaboração do programa de formação e nas ações de comunicação:

 Um quarto dos participantes não atua diretamente em escolas: funcionários da Secretaria de Educação, 
estudantes de pós-graduação e profissionais da área de TI ou tecnologias em educação.

 Entre os profissionais que atuam em escolas, cerca de 2 em cada 5 (36%) atuam em instituições privadas; 
quase 1 em cada 5 (17%) atuam no Ensino Superior.

São profissionais que já utilizam tecnologias digitais em sua prática pedagógica, mas principalmente para 
planejamento de atividades ou aplicação de aulas expositivas.

Contudo, as condições das escolas em que trabalham são diferentes: a maior parte dos entrevistados pode 
contar com projetores ou laboratórios de informática nas escolas em que trabalham, mas apenas uma parcela - 
principalmente de instituições particulares – tem disponíveis equipamentos que permitem um uso mais avançado 
de tecnologia com os alunos, como jogos educacionais, lousa digital e computadores fornecidos aos alunos pela 
escola.



As etapas da pesquisa revelam uma visão bastante positiva dos entrevistados sobre o Ensino Híbrido e seu potencial 
de melhoria no aprendizado dos alunos e da educação em geral.

Os princípios preconizados pela proposta – uso de tecnologias, personalização do ensino, mudança no papel do 
professor – são atrativos para os educadores, mas o interesse pela formação é motivado principalmente pelo 
aprendizado de novas metodologias e práticas pedagógicas seguido do uso de tecnologias em educação, motes 
que podem ser enfatizados em ações posteriores de comunicação.

A possibilidade de aplicação do Ensino Híbrido em contextos com pouca infraestrutura tecnológica ou em 
coexistência com os métodos tradicionais de ensino não é clara para muitos entrevistados. A disponibilização de 
experiências e atividades nessas circunstâncias devem ajudar a tangibilizar a aplicação da proposta para muitos 
educadores.

A falta de infraestrutura tecnológica nas instituições de ensino é a principal barreira encontrada em aplicar o 
Ensino Híbrido para cerca de metade dos que já o fizeram (proporção que é maior entre os que atuam em escolas 
públicas), assim como a principal justificativa para não aplicarem a proposta.



RECOMENDAÇÕES
FORMAÇÃO PROFESSORES



INTERAÇÃO

PLANEJAMENTO

Aprimorar a interação nas formações, promovendo a troca de experiências e a criação coletiva de conteúdos e 
abordagens:

 On-line, por meio de alguma plataforma, site ou de redes sociais.

 Off-line, viabilizando encontros presenciais. 

Em geral, os entrevistados concordam que as atividades do Ensino Híbrido exigem mais tempo de planejamento, mas 
alguns relataram que, passado o momento inicial de adaptação, esse planejamento fica até mais dinâmico. 

Essa transição pode ser menos “traumática” caso o programa de formação contemple instruções ou assistência para 
o planejamento de atividades e aulas envolvendo a proposta.



COMUNICAÇÃO

Ações de comunicação e esclarecimento sobre a proposta podem aumentar sua permeabilidade na comunidade 
escolar, e devem enfatizar:

 Que a proposta do Ensino Híbrido permite desenvolver atividades para os mais variados perfis de turmas e 
de culturas escolares.

 Que a proposta do Ensino Híbrido não substitui o ensino tradicional, mas o enriquece e atualiza de acordo 
com a sociedade da informação. O Ensino Híbrido não exclui outras metodologias ou linhas pedagógicas, 
pelo contrário: tem flexibilidade para coexistir com elas e aprimorá-las.

 A divulgação dos modelos que os professores mais utilizam, como a sala de aula invertida e a rotação por 
estações, aproximando o Ensino Híbrido da realidade que os professores encontram em sala de aula.

 Exemplos de resultados positivos em atividades que desenvolvem autonomia e protagonismo dos alunos.

 Direcionar ações específicas de comunicação e parceria com instâncias que atingem grande quantidade de 
educadores, como Secretarias de Educação e Instituições de Ensino Superior.

 Também é importante dinamizar a comunicação entre os participantes da formação, seja através das 
plataformas existentes, seja por outros meios, como redes sociais.




