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RESUMO 

 

O tema central deste estudo é a prática pedagógica como referência de um programa de 

educação formal que traz como problema de pesquisa “Quais percepções emergem quando os 

professores da educação básica, redes privada e pública, promovem a aprendizagem com foco 

na personalização utilizando o ensino do ensino híbrido?” A pesquisa aqui conduzida tem 

como objetivo geral refletir sobre a experiência dos docentes a partir da mediação que integra, 

com o uso da metodologia, a tecnologia ao currículo. Em relação aos objetivos específicos, e 

tendo por base as experiências narradas e o entrelaçar das histórias (participantes e 

pesquisadora), analisam-se quais são os pontos de interconexão com os desafios, as aflições e 

as descobertas da docência em vista do uso da TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação) na promoção da construção do conhecimento. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de cunho investigativo elaborada na modalidade narrativa autobiográfica e 

amparada na abordagem hermenêutico-fenomenológica para a interpretação das narrativas, 

considerando que a descrição dos fenômenos conduz à essência da experiência vivida. Com 

inspiração na pesquisa narrativa de Clandinin e Connelly (2011), este estudo apoia-se tanto 

nos princípios teóricos da abordagem biográfica de Delory-Momberger (2012), Passeggi 

(2011) e Larrosa (1999), quanto na formulação hermenêutico-fenomenológica de M. Freire 

(2012). Os aportes teóricos se fundamentam nos seguintes autores: Horn e Staker (2015); 

Zabala (1998); Mizukami (1986); Moran (2015); Costa (1989); Almeida e Valente (2011); 

Perrenoud (2013); Santos (1994); Vieira Pinto (2005) e Vygotsky (1997). A investigação 

ainda apresenta um breve recorte histórico da escola tradicional e das aprendizagens ativas, 

além de citar estratégias didáticas de reconfigurações dos espaços de aprendizagem e desafios 

da docência na contemporaneidade. A tecnologia, o conhecimento e a personalização são aqui 

contextualmente abordados nas qualidades de conceito, de instrumento, de linguagem e de 

apoio, sem perder de vista as narrativas das experiências dos participantes. Ao fim, 

identificaram-se as percepções – por exemplo, em relação à prática docente e à tecnologia – 

de professores da educação básica, das redes pública e privada, com relação ao uso dos meios 

digitais em práticas pedagógicas e à promoção da aprendizagem personalizada com a 

utilização da metodologia do ensino híbrido. 

 

Palavras-chave: ensino híbrido, tecnologias digitais de informação e comunicação, 

personalização do ensino, currículo, educação básica 

 

 

  



 12 

 

ABSTRACT  

 

The central theme of this research is the pedagogical practice as reference of a formal 

education program. The research has as general objective to reflect on the insertion of blended 

learning from the angle of the teacher that acts as mediator and focuses on personalization and 

on technology integration to the curriculum. In relation to specific objectives, and regarding 

both experiences here narrated and the interlacing of the stories (participants and researcher), 

we analyze the points of interconnection with the challenges, the afflictions and the 

discoveries of a teacher in view of the use of DICT (Digital Information and Communication 

Technologies) in the promotion of knowledge construction. This is a qualitative investigative 

research elaborated in the autobiographical narrative modality and supported by hermeneutic-

phenomenological approach for interpretation of learning narratives, considering that the 

description of phenomena leads to the essence of lived experience. With inspiration in the 

narrative research of Clandinin and Connelly (2011), this study is based on the theoretical 

principles of the biographical approach of Delory-Momberger (2012), Passeggi (2011) and 

Larrosa (1999), as well as on the hermeneutic-phenomenological formulation of M. Freire 

(2012). The theoretical contributions are based on the following authors: Horn and Staker 

(2015); Zabala (1998); Mizukami (1986); Moran (2015); Costa (1989); Almeida and Valente 

(2011); Perrenoud (2013); Santos (1994); Vieira Pinto (2005) and Vygotsky (1997). The 

research also presents a brief historical review of traditional school and active learning, 

besides covering didactic strategies of learning spaces reconfiguration and teaching 

challenges in the contemporary world. Technology, knowledge and personalization are 

contextually addressed as concept, instrument and support for the efficient use of data in 

blended learning, without losing sight of the application of intelligence technologies. Finally, 

we seek to identify the perceptions of teachers of basic education 
__  

for example, in relation to 

teaching practice and technology 
__ 

from public and private networks, regarding the use of 

digital media in pedagogical practices and the promotion of learning using blended learning. 

 

 

Keywords: blended learning, digital information and communication technologies, teaching 

personalization, curriculum, basic education 
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  INTRODUÇÃO  

 

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
(Raul Seixas) 

 

A metamorfose
1
 é um processo de mudança de forma, de estrutura e de hábitos que 

ocorre durante o ciclo de vida de alguns seres. Metamorfose, nesta dissertação, 

simbolicamente se (re)configurará na prática docente, caracterizando-se como uma trajetória 

mutante que refaz o cálculo do voo profissional para polinizar, de forma personalizada, suas 

flores, que aqui chamarei de alunos.  

Com o objetivo de contextualizar a escolha, eu ainda não era nascida quando o 

compositor baiano Raul Seixas compôs Metamorfose Ambulante, no ano de 1973. Eu nasci 

logo após, em 1974, e tempos depois ouvi essa música muitas vezes.  

Ao iniciar a escrita deste texto, refleti sobre como as produções humanas, tal como a 

composição de Raul, tornaram-se atemporais. E, ao pensar em uma metáfora que 

encapsulasse o tema de minha pesquisa, busquei naquela canção a licença poética para 

analisar o processo de metamorfose da docência na educação básica.  

É fato, entretanto, que, após quatro décadas, a composição de Raul serve de objeto de 

estudos para alguns pesquisadores e de inspiração para outros 
__

 de minha parte, enquadro-me 

na segunda opção.  

Cito como exemplo a análise crítica feita por Bruno Lanferdini (2010), que, em uma 

interpretação pessoal da letra da música, teceu comparações entre a História da Filosofia e o 

pensamento ocidental. Para ele, “a metamorfose ambulante” é diferente do conceito de 

evolução, que, a seu ver, muda de forma para alcançar uma estrutura melhor e mais bem 

desenvolvida.  A metamorfose de Raul, ao contrário, simplesmente prefere mudar de forma e 

de lugar sem se preocupar com melhorias. 

Voltando à produção desta dissertação, pensei no processo da metamorfose da 

profissão e na possibilidade de coletar narrativas docentes. Narrativas sobre planos de voo que 

descrevessem o que seria "essa metamorfose ambulante", sobre as possibilidades de ter ou 

                                                
1 Significados. Significado de Metamorfose. Disponível em http://migre.me/vfXzY. Acesso em 7 jul 2016.  

http://migre.me/vfXzY
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não "aquela velha opinião formada sobre tudo", sobre o "chegar a um objetivo num instante" 

e, ainda, sobre narrar "o oposto do que eu disse antes”.  

Pesquisar e escrever esta dissertação trouxe-me a oportunidade de refletir e de narrar a 

minha própria metamorfose.  

Eu cresci ouvindo as histórias de superação da minha mãe e das minhas tias, que 

saíram da Paraíba, num "pau de arara", para tentar uma vida melhor no interior de São Paulo 

– histórias não muito diferentes, afinal, da dura realidade de muitos neste país –, e que 

terminaram por abandonar os estudos para trabalhar. Naquele tempo, o estudo não era 

prioridade. O objetivo era colocar comida na mesa e sobreviver por mais um dia.  

As vidas de Maria da Paz, minha mãe, e das minhas tias Rita e Francisca, são histórias 

de muitas mulheres cuja profissão docente veio muito tempo depois do casamento já 

estruturado, com filhos pequenos e uma casa cheia de demandas para gerenciar. 

Eu tinha uns oito anos quando minha mãe voltou a cursar o 9
o
 ano do Ensino 

Fundamental (antiga 8
a 

série). Ela saía por volta das 18h30, e eu tinha a responsabilidade de 

ficar sozinha com meus irmãos, de 5 e 4 anos respectivamente, esperando meu pai, que, 

quando o trânsito colaborava, chegava perto das 20h00. Lembro-me da sensação de 

insegurança que eu sentia quando ela saía e da sensação de alívio quando ele chegava.  

Hoje, sendo mãe de um casal (uma menina de 11, um menino de 9 anos), fico pensando 

com que sentimento ela saía depois de repetir todos os dias as inúmeras recomendações sobre 

não mexer com fogo, não abrir a porta para estranhos e cuidar bem dos pequenos. Muitas 

noites, quando ela retornava da escola, eu já havia adormecido.  

Minha mãe concluiu o ensino médio, o curso de magistério e chegou a ingressar no 

curso de Pedagogia. Lecionou, assim como as minhas tias, na rede pública. Lembro-me de 

que, durante a sua carreira docente, ela lecionou para adultos e de quantas histórias de 

superação ela contava emocionada sobre seus alunos recém-alfabetizados. Uma mistura de 

histórias de vida entre uma professora e seus alunos. 

O fato é que, embora eu estivesse cercada de professoras e relatos nos almoços de 

domingo sobre seus alunos, e às voltas com pacotes de provas e diários de classe pela casa, eu 

não queria ser professora. Queria ser jornalista.  

Quando eu concluí o ensino fundamental, tive de resistir à pressão familiar da tradição e 

não cursar o Magistério. Queria simplesmente cursar o ensino médio e pedi ajuda para uma 
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professora de Desenho Geométrico, que comprou a minha causa e chamou a minha mãe para 

conversar, e, como para minha mãe professor era uma autoridade, ela acatou e permitiu que 

eu seguisse com a minha escolha. 

Eu sempre estudei em escola pública e, na 3
a 

série do ensino médio (antigo 3
o
 colegial), 

com 16 anos, quis trabalhar. Minha mãe, meu anjo da guarda nesta vida, saiu comigo pelas 

ruas procurando emprego.  

Paramos na portaria de uma escola particular. Ela, corajosa e destemida, perguntou se 

havia alguma vaga para mim. Fiz um pequeno teste de datilografia e fui aprovada para ser 

auxiliar na biblioteca.   

Logo nos primeiros dias de trabalho, fui seduzida pela energia que emanava naquela 

escola, vida pulsando, e os meus olhos brilhavam a cada dia. De auxiliar da biblioteca passei a 

auxiliar de classe, trabalhei no marketing, fui professora de informática e saí como 

coordenadora de editoração do sistema de ensino criado pela escola, onde trabalhei por doze 

anos e pela qual tenho grande carinho. O primeiro emprego a gente nunca esquece... 

Ao concluir o ensino médio, prestei vestibular para Jornalismo e Ciências Sociais, 

passando na segunda opção. A decisão por cursar Ciências Sociais foi pura influência de um 

professor que conheci no último ano do ensino médio.
 

Pensem num encantador de alunos. Ele tinha a magia de contar histórias sobre o mundo 

e como vivíamos num grande sistema. Ter aulas com ele mudou o meu percurso de vida e 

minha visão de mundo.  

Cheguei a lecionar Geografia e Filosofia em duas escolas públicas. Por falar em 

professores inspiradores, lembro com saudade da querida professora Inês, minha professora 

da 2
a
 série do ensino fundamental. 

Eu cursei o 1
o
 ano do ensino fundamental (antiga 1

a
 série) com muitas dificuldades de 

aprendizagem, e tinha uma professora que fazia questão de deixar isso claro, pois eu não 

acompanhava a média da classe. Uma vez, pintei um gato de azul, caprichei e fui mostrar para 

a professora, ela por sua vez riu e disse que o meu gato estava doente, que não existiam gatos 

daquela cor, e o mostrou para a classe, que, em coro, caiu na gargalhada. Eu chorei.  

Minha mãe era constantemente chamada na escola, e eu fazia muitas lições de reforço 

em casa e ouvia sermões de que deveria prestar mais atenção na aula e na classe; não raro, 

recebia reforços negativos de que eu não teria jeito mesmo.  



 20 

Lembro-me do dia em que todos na classe receberam a notícia de que havíamos passado 

para o 2
o
 ano (antiga 2

a
 série). Festa geral até o momento em que a professora disse: “Todos 

passaram, mas a Verônica, o X e o Y foram os que passaram raspando, os mais fraquinhos da 

classe...” Eu queria chorar e sumir dali, mas, quando cheguei em casa, minha mãe fez festa 

por eu ter sido aprovada, e apenas muito tempo depois contei a ela o acontecido. 

Fui para o primeiro dia de aula do 2
o
 ano com medo e insegurança, mas, naquele ano, 

seria diferente, pois teria aula com a professora Inês. Ela era do tipo de professora que todo 

aluno merecia ter.  

Nas primeiras semanas de aula, minha professora do 1
o
 ano foi buscar algum material na 

nossa sala, e eu me encolhi na carteira para que ela não me visse. Isso, porém, de nada 

adiantou, pois ela teve a brilhante ideia de identificar seus ex-alunos e fazer comentários 

sobre eles. Imaginem a breve descrição que ela fez sobre mim. Para minha surpresa, a 

professora Inês veio até o meu lado, pôs a mão firme no meu ombro e disse: “Neste ano será 

diferente”. E de fato foi! 

Percebo hoje que a professora Inês já tinha a personalização do ensino inserida na sua 

prática docente, pois ela adaptava os exercícios e a atenção para cada tipo de aluno. Recebi 

muitos reforços positivos e cheguei a ser destaque na sala de aula.  

A professora Inês tinha uma estratégia de meritocracia para quem tirasse as notas mais 

altas na semana, fazendo o aluno levar para casa uma fita verde e amarela presa por um 

alfinete no uniforme. Eu ganhei uma. Fui para casa com o peito estufado e um sorriso largo 

no rosto, porém, por ser Semana da Pátria, meu pai não acreditou quando eu contei o motivo 

da fita, mas eu sabia o que ela significava para mim. Descobri que eu poderia mais e mais!  

Meu pai era contador, e eu achava lindo como ele datilografava rápido e usava a 

calculadora sem olhar. Eu queria ser igual a ele e fui fazer o curso de datilografia.  

Graças à datilografia, arrumei o meu primeiro emprego na biblioteca e, nos anos 90, 

com a atualização do DOS para o Windows 3.1, pedi para dois amigos – Régis Depret e Neila 

Fracasso, que trabalhavam no laboratório de informática da escola onde eu era bibliotecária – 

permissão para ficar no período da tarde digitando e aprendendo a mexer naquela máquina 

maravilhosa chamada computador.  

Eu trabalhava apenas meio período, para o que era paga, e lá ficava no período inverso 

sem nenhuma contrapartida de remuneração, pois o que eu queria mesmo era aprender. E por 
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estar numa escola, comecei a me envolver com o uso da tecnologia na educação, que foi o 

eixo norteador da minha carreira docente. 

Quando olho para a professora que me tornei, percebo claramente as influências que 

recebi ao longo dessas quatro décadas de vida, duas das quais dedicadas à docência. Seja a 

influência das lembranças da minha mãe, que me dão força para administrar tantas funções ao 

sair de casa com o coração apertado e ao deixar meus filhos para concluir esta pesquisa; seja a 

influência das ações da professora Inês na minha tentativa de personalizar o ensino para cada 

aluno, e assim não cometer os erros da minha professora do 1
o 
ano;  seja efeito da iniciativa da 

professora de desenho geométrico, quando saio em defesa do meu aluno pelo direito de ele ser 

ouvido; seja fruto do ato de preparar detalhadamente uma aula, assim como fazia o meu 

professor de Sociologia para encantar os seus alunos; seja consequência do ato de ensinar ao 

outro o pouco que sei, assim como fizeram meus queridos amigos de informática; ou seja 

ainda resultado da habilidade de dominar a tecnologia assim como meu pai. Eu sou uma 

professora e sou muito feliz por isso. 

No ano de 2009, após três anos trabalhando como professora de tecnologia educacional 

no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, fui convidada para ser uma das professoras 

mediadoras de uma oficina de educomunicação
2
 chamada Dante Em Foco. Segundo o 

NCE/USP (2004)
3
, define-se por educomunicação a  

construção de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e criativos, 
nos espaços educativos, quebrando a hierarquia na distribuição do saber, 

justamente pelo reconhecimento de que todos as pessoas envolvidas no fluxo 

da informação são produtoras de cultura, independentemente de sua função 
operacional no ambiente escolar. (NCE/USP, 2004 s/n

o
) 

A oficina já existia desde 2007, quando um grupo de alunos do ensino fundamental II se 

reuniu para fazer a cobertura de um evento de tecnologia do colégio. Acompanhados pela 

professora de tecnologia e por uma jornalista, desenvolveram produções escritas e registros 

fotográficos com base em técnicas jornalísticas a fim de produzir sua própria mídia impressa, 

que seria veiculada e distribuída no dia do evento. E assim aconteceu.  

No ano seguinte, os alunos Caio Stancati e Pedro Graça, que participaram daquela 

cobertura, juntamente com a jornalista Marcella Chartier e as professoras Valdenice Minatel e 

Renata Pastore, propuseram à direção do colégio que a experiência então bem-sucedida fosse 

expandida para a concepção de uma oficina semanal de produção midiática. Nascia assim a 

                                                
2 Campo teórico-prático que propõe uma intervenção a partir de algumas linhas básicas, como: educação para mídia; uso das 
mídias na educação; produção de conteúdos educativos; gestão democrática das mídias; e prática epistemológica e 
experimental do conceito. 
3 Educomunicação. Disponível em http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/. Acesso em 8 jul. 2016. 

http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/
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oficina Dante Em Foco, legitimada pelo desejo dos próprios alunos de produzirem conteúdo 

informativo para outros alunos.  

Hoje, além da oficina Dante Em Foco, conduzida também pela jornalista Barbara Endo, 

faço a mediação da oficina Dante Em Foco Mirim. A produção das oficinas está relacionada à 

elaboração de conteúdos, com exercícios práticos. Essa prática possibilitou a criação, pelos 

alunos, de uma mídia impressa anual, a Revista Foco.  

Atualmente, além de produzirem a revista, os alunos escrevem para o blog do jornal O 

Estado de São Paulo
4
, produzem conteúdo para as redes sociais da oficina e fazem a 

cobertura jornalística para a webtv do colégio, a TV Dante – hoje com materiais 

disponibilizados para acesso tanto público quanto restrito – e, ainda, para a Rádio Dante.  

Para tanto, são exploradas as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 

(TDIC) com câmeras fotográficas e filmadoras, além de smartphones, netbooks e tablets, a 

que se somam o estúdio móvel da TV Dante (inspirado no ônibus do jornalista Tiago Leifert, 

então apresentador do Globo Esporte) e o estúdio fixo da Rádio Dante (projeto que surgiu em 

parceria com a rádio CBN de São Paulo).  

Essa variedade de formatos não apenas mantém os alunos atualizados com a 

convergência das mídias, como também os estimula a descobrir talentos e interesses próprios 

relacionados às áreas da comunicação.  

Segundo Soares (2004), graças à educomunicação é possível “integrar às práticas 

educativas o estudo sistemático dos sistemas de comunicação [...], criar e fortalecer 

ecossistemas comunicativos em espaços educativos [...]” e ainda “melhorar o coeficiente 

expressivo e comunicativo das ações educativas”.  

Reconheço que, mediando as oficinas Dante Em Foco e Dante Em Foco Mirim, realizo 

o sonho da adolescente que aos 16 anos queria ser jornalista. Aos 43 anos, sou uma 

educomunicadora. 

No ano de 2014, vi uma postagem na rede social Facebook da Fundação Lemann
5
 

pedindo aos professores que usavam a tecnologia em suas práticas pedagógicas que 

enviassem um plano de aula para o e-mail publicado. Eu havia acabado de elaborar um plano 

de aula sobre narrativas digitais e enviei sem saber do que se tratava.  

                                                
4 Focados chegam ao Estadão. Estadão.Edu Disponível em http://migre.me/vXrrG Acesso em 8 jul. 2016.

 

5 http://www.fundacaolemann.org.br/ensino-hibrido/  

https://www.google.com.br/search?client=safari&rls=en&q=Tiago+Leifert&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjb6L3ynPHMAhUBCpAKHZcxDk8QvwUIGigA
http://migre.me/vXrrG
http://www.fundacaolemann.org.br/ensino-hibrido/
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Soube posteriormente que foram enviados 1.750 planos de vários lugares do Brasil e, na 

primeira etapa, 38 planos foram selecionados. Lá estava eu convidada para participar de um 

workshop presencial de oitos horas com Michael Horn, então diretor executivo do programa 

de educação e cofundador do Clayton Christensen Institute, uma instituição americana sem 

fins lucrativos, apartidária, dedicada a pesquisar e compartilhar práticas de inovação 

disruptiva com foco no ensino híbrido (blended learning). Fundado com base nas teorias do 

professor Clayton M. Christensen, de Harvard, o instituto está localizado na Baía de San 

Francisco, na Califórnia.  

O workshop aconteceu no dia 30 de abril de 2014, no Centro Ruth Cardoso, em São 

Paulo, e, após essa data, com o objetivo de experimentar novos paradigmas na educação, a 

Fundação Lemann e o Instituto Península
6
 criaram um núcleo de estudos denominado Grupo 

de Experimentações em Modelos Híbridos.  

Dos 38 professores que participaram do workshop com Michael Horn, 16 foram 

selecionados, provenientes de diferentes escolas públicas e privadas de quatro estados do 

Brasil (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo).  

Lá estava eu participando pela primeira vez de um grupo de estudos. A proposta do 

grupo foi estudar os impactos gerados na aprendizagem pelo chamado ensino híbrido, 

conceito que se caracteriza pela oferta mista e conectada de conteúdo presencial e virtual. A 

metodologia do ensino híbrido será retomada no segundo capítulo desta dissertação. 

Quando eu soube que havia sido selecionada, comuniquei à equipe de gestão do 

colégio no qual trabalho há dez anos. A gestão não só permitiu, mas me apoiou e deu todas as 

condições necessárias para que a experimentação fosse primeiramente aplicada na oficina 

Dante Em Foco Mirim, um grupo de 25 alunos, de 5
o
 e 6

o
 ano, e posteriormente expandida no 

colégio. Reconheço que, sem o apoio da gestão, eu não teria atingido os resultados que atingi 

e, dessa forma, considero importante narrar esse apoio no capítulo 2. 

Durante o ano de experimentação, deixei a porta da minha sala de aula literalmente 

aberta e compartilhei todos os desafios e resultados com a gestão. Em 2015, com vistas à 

ampliação dessa experiência, elaborei, em parceria com a equipe de gestão, um programa de 

formação docente com o objetivo de ampliar a inserção da metodologia em outros 

componentes curriculares, distribuindo-a desde o ensino fundamental até o ensino médio.  

                                                
6 http://www.institutopeninsula.org.br  

http://www.institutopeninsula.org.br/
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Em continuidade ao programa de formação, em 2016, o ensino híbrido passou a 

integrar a matriz curricular da seguinte forma: do 2
o
 ao 5

o
 ano do ensino fundamental, nos 

componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Geografia; e do 6
o
 

ao 9
o 
ano do ensino fundamental, no componente curricular de Língua Portuguesa.  

Participar do Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos é um divisor de águas na 

minha trajetória docente, não só pelo fato de ter adicionado à minha prática docente uma 

metodologia relevante, mas também pelo fato de eu poder integrar uma comunidade de troca, 

de estudos e de reflexões.  

Penso que o professor seja um profissional muito solitário que, na correria do seu dia a 

dia, e sob a pressão de um cronograma apertado face a um planejamento extenso para 

cumprir, acaba fechando a porta da sua sala de aula e pouco compartilhando a sua prática.  

O fato é que eu não comecei sozinha, tive ao meu lado 15 professores de escolas 

públicas e particulares com a mediação de três coordenadores do grupo (Adolfo Tanzi Neto, 

Fernando Trevisan e Lilian Bacich). 

Compartilhávamos dos mesmos desafios, das mesmas aflições e descobertas. Como 

produto da experimentação vivenciada pelo grupo, foi lançado em 2015 o livro Ensino 

híbrido: personalização e tecnologia na educação, com as reflexões dos coordenadores e 

professores.  

Além de disseminar a metodologia do ensino híbrido na escola em que trabalho, passei 

também a compartilhá-la em Congressos e a ministrar oficinas para professores de outras 

escolas. Como efeito, quanto mais eu compartilho, mais eu reflito, em minha prática, sobre o 

"como", o "quando", o "por que" e principalmente "para que" aplicar essa metodologia. Para 

mim, trata-se de uma aprendizagem contínua! 

Eu já havia me interessado pelo mestrado há algum tempo, mas sempre achei a 

universidade muito distante da educação básica, muito teórica, e eu, uma professora muito 

prática. Porém, participar do Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos, voltar a 

estudar e ver a fundamentação teórica na prática, tudo isso fez com que eu começasse a mudar 

a minha forma de pensar sobre...  

Mestrado, por que não? Por que não pesquisar mais sobre o ensino híbrido?  Ouvir 

outras vozes? Ler outros textos? Revisitar a literatura e refletir sobre questões que pudessem 

ajudar a mim mesma e a outros professores?  
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Quando me deparei com essas inquietações, a pesquisa de mestrado passou a fazer 

sentido, pois eu já tinha a experiência com o ensino híbrido e isso poderia trazer alguma 

contribuição, uma vez que “o saber que não vem da experiência não é realmente saber.
7
”  

(VYGOTSKY, 1925 apud. REGO, 2008). 

Além de integrar o Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos – mantido pela 

Fundação Lemann e pelo Instituto Península, e hoje sob a mediação da professora doutora 

Lilian Bacich e com o nome de Educadores-referência em Ensino Híbrido –, participo não 

apenas do Grupo Estudos de Inovação e Tecnologia, mantido pelo Colégio Dante Alighieri 

sob a mediação da professora doutora Valdenice Minatel Melo de Cerqueira, mas também da 

Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, presidida pelo 

professor doutor Ismar de Oliveira Soares.  

Na Universidade Metodista de São Paulo, participo igualmente do Grupo de Pesquisa 

Narrativas Docentes e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação/CNPQ, 

coordenado pela professora doutora Adriana Barroso de Azevedo. 

A partir das reflexões nascidas dos grupos de estudos dos quais faço parte – que, entre 

outros temas, levantam a discussão da inserção da tecnologia com foco na personalização –, 

analisei nesta pesquisa a seguinte questão-problema: Quais percepções emergem quando os 

professores da educação básica, de redes privada e pública, promovem a aprendizagem com 

foco na personalização utilizando do ensino do ensino híbrido? 

Nesta pesquisa, estabeleci uma “conversa hermenêutica” com 18 belas borboletas de 

diversos tons: azuis, lilás, verdes, laranjas, amarelas e multicores. Borboletas são insetos de 

cores e características diversificadas, consideradas símbolos de transformação, assim como os 

participantes desta pesquisa, que atuam em escolas públicas e particulares, localizadas em 

quatro diferentes estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul), e lecionam componentes curriculares das quatro macroáreas
8
 do conhecimento 

(Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias).  

A conversa hermenêutica consolida-se por um diálogo entre pesquisador e 

participantes, no qual o andamento da conversa emerge a partir de questões abertas 

relacionadas ao fenômeno investigado.  A favor dessa ideia, Passeggi (2011 p. 157) afirma 

                                                
7 REGO, Teresa Cristina. LEV VYGOTSKY - O teórico do ensino como processo social, 2008 
8 ENEM Virtual. As quatro áreas de conhecimento do Enem. Disponível em http://migre.me/uXlgg. Acesso em 6 jul 2016. 

http://migre.me/uXlgg
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que, ao "narrar sua própria história, a pessoa procura dar sentido às suas experiências e, nesse 

percurso, constrói outra representação de si: reinventa-se."  

Há quem diga que só existem jardins com diversas espécies de flores graças ao 

trabalho destas incansáveis polinizadoras
9
: as borboletas. Elas, que também são consideradas 

um símbolo do renascimento para a psicanálise moderna, representam na mitologia grega a 

personificação da alma feminina.   

A metáfora da borboleta surgiu para mim ao pensar que, para uma borboleta sobreviver, 

é preciso que o seu meio ambiente seja preservado, do mesmo modo como, para o professor 

exercer a sua docência, o seu ecossistema educacional precisa ser sustentável. 

O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre a experiência dos docentes com a 

inserção do ensino híbrido, tendo como foco a personalização a partir da mediação que 

integra, pelo uso da metodologia, a tecnologia ao currículo.  

Em relação aos objetivos específicos, com base nas experiências narradas e no 

entrelaçamento das histórias (participantes e pesquisadora), minha proposta é interpretar os 

pontos de interconexão entre os desafios, as aflições e as descobertas da docência na 

contemporaneidade face ao uso das TDIC na promoção da construção do conhecimento. 

O ponto de partida é a autobiografia sobre a experimentação com o ensino híbrido 

vivenciada em um colégio particular da cidade de São Paulo. É desse lugar que eu falo, e no 

qual vivencio a minha trajetória formativa, transformando-a aqui num dos objetos de estudo 

desta pesquisa.  

Além da minha prática, 18 participantes de escolas públicas e particulares, localizadas 

em quatro estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), 

colocam-se também como objeto de estudo desta pesquisa ao relatarem de que forma (e por 

que) a metodologia do ensino híbrido está inserida em suas práticas docentes. 

A metodologia adotada é a pesquisa qualitativa de cunho investigativo, na modalidade 

autobiográfica, constituindo-se numa pesquisa narrativa com a interconexão dos sujeitos dela 

participantes, que atuam como agentes transformadores do currículo oficialmente prescrito 

em um currículo personalizado para os alunos. Segundo Delory-Momberger (2012), o objeto 

da pesquisa biográfica é  

                                                
9 Dicionário de Símbolos. Borboletas. Disponível em http://migre.me/uiN4L. Acesso em 7 jul 2016. 

http://migre.me/uiN4L
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explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos no seio do espaço 

social, de mostrar como eles dão forma a suas experiências, como fazem 

significar as situações e os acontecimentos de sua existência. (DELORY-
MOMBERGER, 2012 p. 524) 

Procurei estabelecer uma interlocução do referencial teórico científico com as 

narrativas dos participantes desta pesquisa. Utilizei como instrumento conversas 

hermenêuticas (M. FREIRE, 2012), embasadas num diálogo aberto que permitiu aos 

participantes narrarem suas próprias histórias. Embora eu tenha uma vivência prática de três 

anos com a metodologia do ensino híbrido, quer seja na atuação como professora em sala de 

aula, quer seja na formação de outros professores, procurei trazer nesta pesquisa outras 

narrativas para análise, contrapondo assim contextos que não fossem somente os meus.  

Segundo Machado (1995) 

a resposta a um texto é sempre outro texto, um outro sistema de signos, uma 

vez que é significação. Não estamos operando no circuito da codificação / 

descodificação; mas sim da codificação-descodificação-recodificação como 
atividade processual dialógica sem a qual não se pode falar em mensagem. 

(MACHADO, 1995, s/n
o
) 

A codificação-descodificação-recodificação citada por Machado (1995) vai ao encontro 

do modo pelo qual as narrativas se modificam com o avanço da tecnologia, porém persistindo 

como um gênero perene da humanidade. 

Ao analisar textos de outros professores, que, assim como eu, vêm utilizando o ensino 

híbrido desde 2014, procurei construir uma dissertação buscando na obra Pesquisa Narrativa, 

de Clandinin e Connelly (2011), a fundamentação teórica, principalmente pelo fato de que o 

objetivo desta pesquisa  não é somente falar sobre o ensino híbrido, mas também, e 

fundamentalmente, de narrar as experiências com o  ensino híbrido, considerando sempre que 

esta pesquisa tem um caráter científico e não ideológico. Segundo Clandinin e Connelly 

(2011), pesquisa narrativa é 

uma forma de compreender a experiência. É um tipo de colaboração entre 

pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um lugar ou série de 

lugares, e em interação com milieus
10

. Um pesquisador entra nessa matriz no 
durante e progride no mesmo espírito, concluindo a pesquisa ainda no meio 

do viver e do contar, do reviver e recontar, as histórias e experiências que 

compuseram as vidas das pessoas, em ambas perspectivas: individual e 

social. [...] pesquisa narrativa são histórias vividas e contadas. 
(CLANDININ; CONNELLY,  2011 p. 51) 

Na construção desta pesquisa acadêmica, optei por estabelecer um diálogo trazendo 

questões que permanecerão em aberto na estruturação dos capítulos. O objetivo é possibilitar 

ao leitor espaços e pausas para uma leitura reflexiva, com a qual se poderá retomar aquelas 

                                                
10 Do alemão: ambiente  
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questões nas Considerações Finais, trazendo possibilidades (ou não) de respostas. A 

dissertação está organizada em três capítulos:  

No capítulo 1, A escola, o professor e a prática docente, o meu tema central é a 

prática pedagógica como referência de um programa de educação formal. Abrindo a discussão 

com um breve recorte histórico, busco contextuar a forma como a abordagem tradicional e a 

aula expositiva consolidaram-se como a prática pedagógica mais utilizada no processo de 

ensino; levanto também questões que vão da escola tradicional à aprendizagem ativa; e 

enumero não só estratégias didáticas de reconfigurações dos espaços de aprendizagem, mas 

alguns desafios da docência na contemporaneidade. 

No capítulo 2, A tecnologia, o conhecimento e a personalização, contextualizo a 

abordagem tecnológica enquanto conceito, enquanto TDIC e, ainda, enquanto estratégia 

aliada à utilização eficiente de dados na metodologia do ensino híbrido com foco na 

personalização do ensino, abordando o conceito de tecnologia e as tecnologias da inteligência; 

investigo, também, a cibercultura e as TDIC na promoção da construção do conhecimento e o 

ensino híbrido na educação básica. 

No capítulo 3, Metodologias, narrativas e interpretações, contextualizo o caminho 

percorrido nas articulações metodológicas desta pesquisa, os cenários e os contextos, os 

participantes e a interpretação dos fenômenos associados às percepções que emergem quando 

os professores da educação básica, das redes privada e pública, promovem a aprendizagem 

com foco na personalização utilizando do ensino do ensino híbrido. 

Apresento esta dissertação com o objetivo de compartilhar a minha prática e a de 18 

participantes, oferecendo um modo de contextualizá-la pela exposição do vivenciar, 

compreender, do planejar e do personalizar uma aula com a metodologia do ensino híbrido. 

No cenário desta pesquisa qualitativa de cunho investigativo na modalidade autobiográfica, 

encontro suporte na abordagem hermenêutico-fenomenológica (M. FREIRE, 2012) para 

interpretação das narrativas, considerando que a experiência ampara a fundamentação, pois 

um pesquisador hermenêutico-fenomenológico interessa-se, especialmente, 

pelo significado de uma experiência 
__

 particularmente de uma experiência 
de vida 

__
 que, para van Manen (1990), constitui-se no ponto de partida e no 

destino final de uma investigação que se paute em tal orientação 

metodológica. (M. FREIRE, 2012 p. 183) 

Nesta pesquisa, o mais importante não é a metodologia do ensino híbrido com a 

inserção da tecnologia integrada ao currículo, embora seja ela relevante, nem o elo de ligação 

entre a pesquisadora e os participantes, mas sim as pessoas que fazem esta história acontecer 
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utilizando a metodologia como meio para se compreenderem as mudanças no processo de 

ensino- aprendizagem e as possibilidades emergentes. 

O que importa nesta pesquisa é a experiência das pessoas com o ensino híbrido.  
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  CAPÍTULO I  

A escola, o professor e a prática docente 

 

 [...]borboleta parece flor 

que o vento tirou pra dançar 

flor parece a gente pois 

 somos semente do que ainda virá 
(Fernando Anitelli) 

 

Inicio este capítulo retomando a ideia de que, embora esta dissertação traga questões 

relevantes sobre a inserção das TDIC na sala de aula, o que importa nesta pesquisa é a 

experiência das pessoas, pois são elas os agentes responsáveis por novas descobertas, novas 

interpretações, novas adaptações, novas combinações e novas produções que desencadeiam, 

consequentemente, novas abordagens educacionais.  

Escolhi poetizar essa ideia escolhendo para a abertura deste capítulo versos da canção 

Sonho de uma flauta, gravada pelo grupo O Teatro Mágico. A canção foi composta a partir de 

trechos do escritor alemão Hermann Hess (1927) e do poeta, tradutor e jornalista brasileiro 

Mário Quintana (1962), da qual destaco o verso "somos semente do que ainda virá" (Anitelli; 

2008, s/n
o
). 

Sendo meu estudo semente do que ainda virá, apresento como tema central deste 

capítulo a prática pedagógica como referência de um programa de educação formal. Entende-

se aqui a aplicação da prática pedagógica num território híbrido e multicultural, possibilitado 

pelo encontro do diverso e pela alteração das relações de aprendizagem que se consolidam 

pelas experiências humanas, desencadeando assim a alteração do território na medida em que 

se estabelecem novas relações e novas combinações no que tange ao ensinar e ao aprender.   

Neste estudo, entende-se por território a escola, ou seja, um espaço que sedia um 

programa educacional formal, no qual a construção do conhecimento se consolida por meio 

de uma "interterritorialidade de mídias, contextos e educação" (BARBOSA; AMARAL, 2008 

p. 19) e que, consequentemente, desencadeia (re)significados e questionamentos no que se 

refere ao lugar, a fim de que o mesmo se (re)configure "como um espaço praticado, um 

espaço dotado de sentido" (M. SANTOS; 1994, p. 52). 

Se a escola é a instituição formal que sedia a estruturação do processo educativo, 

observa-se que a prática pedagógica nela exercida precisa se revisitar, a fim de acomodar as 

necessidades desta era, pois pertence à condição humana o movimento de transitar entre 
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territórios entendidos como contextos e lugares de existências (BARBOSA; AMARAL, 

2008). 

Fato é, no entanto, que a aula expositiva não dialogada – entendida como um 

paradigma tradicional cuja eficácia tem sido atualmente discutida e criticada – consolidou-se 

como a prática pedagógica mais utilizada no processo de ensino. Com efeito, durante muito 

tempo, acreditou-se que bastava o professor falar para os alunos aprenderem, supondo-se, 

também, que a transmissão do conhecimento se consolidava principalmente pela linguagem 

verbal. O professor estava, então, no centro do processo.  

No século XX, pesquisadores como Lev Vygotsky (1997), John Dewey (1971), 

Célestin Freinet (1996), Paulo Freire (2005), Philippe Perrenoud (2013) e Antoni Zabala 

(1998), entre outros, demonstraram a importância da participação do aluno na construção do 

conhecimento e a importância do papel do professor como mediador no processo de ensino e 

aprendizagem. As pesquisas científicas desses e de outros pesquisadores desencadearam 

reflexões que impulsionaram a escola a desenvolver outras formas de ensinar e, 

consequentemente, de aprender.  

Segundo Furlin (2016), o final do século XX é marcado tanto pelo estabelecimento da 

internet e pelo desenvolvimento progressivo das tecnologias, quanto por uma educação que 

transitou (e transita) por diversos espaços que vão além da sala de aula tradicional, 

promovendo processos de ensino-aprendizagem.  

O autor busca aporte teórico em Moraes (2012) para sustentar que os problemas 

enfrentados não apenas no setor educacional, mas também nas diferentes áreas do 

conhecimento humano, impulsionaram a procura de novos referenciais para a educação, uma 

vez que os problemas requerem, 

além do nosso compromisso com a educação, toda nossa criatividade 

colocada em prática na busca de soluções possíveis para os problemas 

enfrentados pela humanidade, com base em novas compreensões a respeito 
da natureza e do homem. (MORAES, 2012 apud. FURLIN, 2016, p. 104) 

Para Nóvoa (2001), o equilíbrio entre inovação e tradição não é uma tarefa fácil, pois 

novas formas de ensinar e, consequentemente, de aprender devem ser feitas com 

consistência e baseadas em práticas de várias gerações [...]. O resgate das 

experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar a tentação das 
modas pedagógicas. Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera 

reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico ou esforço de 

mudança. É preciso estar aberto às novidades e procurar diferentes métodos 
de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e coletiva das 

práticas. (NÓVOA; 2001, s/n
o
) 

http://revistaescola.abril.com.br/jean-piaget/
http://revistaescola.abril.com.br/jean-piaget/
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Na prática pedagógica do século XXI, com a expansão das Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação (TDIC) na sociedade, muitas mudanças ocorreram, e nota-se a 

inserção das TDIC mediando a aprendizagem a partir de diferentes contextos digitais, por 

exemplo, o da internet, possibilitando acessos por meio de diferentes dispositivos.  

Estando o aluno inserido num universo conectado a uma dimensão digital que ultrapassa 

os muros da escola e acelera o processo de evolução da informação, como a escola pode, 

então, oferecer uma prática pedagógica que contemple as diferentes necessidades e interesses?  

Almeida e Valente (2011) advertem para o fato de que o domínio do técnico e o domínio do 

pedagógico não devem 

favorecer de modo estanque, um separado do outro. É irrealista pensar que o 
professor dever ser um especialista nas questões tecnológicas para depois 

tirar proveito desse conhecimento nas atividades pedagógicas. [...] O 

domínio da técnica acontece por necessidades e exigências do pedagógico e 

as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas para o pedagógico 
constituindo uma verdadeira espiral ascendente na sua complexidade técnica 

e pedagógica. (ALMEIDA e VALENTE, 2011, p. 48) 

Neste estudo, a investigação foi conduzida pelo favorecimento da personalização 

intensificada pela integração das TDIC, condução essa permeada pela importância de se 

revisitarem as metodologias/abordagens no processo educativo, uma vez que "a prática do 

ensino pressupõe a ressignificação periódica das metodologias e do arcabouço teórico a fim 

de proporcionar atualizações e dinamicidades com o contexto do aluno e do professor” 

(PINTO JÚNIOR; FREITAS JÚNIOR, 2012, p. 3). 

Na concepção de Costa (1989), o processo educativo estrutura-se em três níveis 

básicos de organização: em primeiro lugar, nas bases materiais do processo, em que a 

"intenção materializada" preside o curso dos acontecimentos num determinado espaço 

pedagógico; em segundo lugar, nas “relações no interior do processo”,  naquilo que se refere à 

organização das pessoas, tempos, espaços e materiais para produzir ações capazes de 

encaminhar o processo educativo numa determinada direção; e em terceiro lugar, na 

“representação do processo nas consciências” do educador e do educando. 

A (re)significação periódica das metodologias corrobora as práticas educacionais 

multidirecionadas pela criação e pelos avanços da internet. Tais avanços, vale assinalar, 

modificaram a comunicação bidirecional e a busca não linear pelas informações (Web 1.0)
11

, 

                                                
11 É a internet como ela surgiu, ou seja, sites de conteúdo estático com pouca interatividade dos internautas e diversos 
diretórios de links 
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tornaram possível a rápida colaboração entre as pessoas (Web 2.0)
12

, trouxeram novos 

significados semânticos (Web 3.0)
13

 e propuseram experiências imersivas (Web 4.0)
14

 ao 

processo de construção do conhecimento (BACICH; NETO; TREVISAN, 2015). Segundo 

Barbosa (2008), vivemos a era "inter", pois pertencemos a 

um tempo em que a atenção está voltada para a internet, a interculturalidade, 

a interdisciplinariedade e a integração das artes e dos meios como modos de 
produção e significação desafiadores de limites, fronteiras e territórios. 

(BARBOSA, 2008, p. 23) 

Diante das possibilidades tecnológicas que permitem a fácil comunicação na 

transmissão de informações, algo que interfere e media os processos informacionais e 

comunicativos dos seres, talvez seja necessário que a escola encontre novos caminhos, pois, 

embora os avanços sejam expressivos em termos de equipamentos, de conectividade, de 

aplicativos, de mídias e de metodologias, percebe-se que em muitas salas de aula, de escolas 

públicas e particulares, a aula expositiva não dialogada ainda prevalece como o elemento 

central da prática docente. 

A observação no parágrafo anterior em relação à aula expositiva não dialogada, segundo 

a qual esta prevalece como o elemento central da prática docente, não se caracteriza, nesta 

pesquisa, como uma crítica à prática, uma vez que uma aula expositiva que permita o diálogo, 

a reflexão, o levantamento de hipóteses e a interação dos alunos é relevante para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

O que se propõe aqui é uma observação sobre o quanto de aulas expositivas são 

ministradas em muitas salas de aula, de escolas públicas e particulares, e sobre o quanto o 

professor fala e o quanto os alunos ouvem, estendendo-se tal reflexão para o quanto de giz e 

lousa são usados como principais recursos, ou o quanto de slides são exibidos meramente em 

substituição ao giz e à lousa. 

Importa também observar se houve avanços expressivos em termos de equipamentos, de 

conectividade, de aplicativos, de mídias e de metodologias, sendo possível diversificar não 

somente os recursos, mas também as estratégias didáticas e os ambientes de aprendizagem 

adequados às necessidades dos alunos deste século.  

                                                
12 Também chamada de web participativa: blogs e chats, das mídias sociais colaborativas, das redes sociais e do conteúdo 
produzido pelos próprios internautas. 
13 Informação de forma organizada para que humanos e máquinas possam entender, respondendo pesquisas e perguntas com 
uma solução concreta, personalizada e ideal.  
14 Funciona como um enorme sistema operacional dinâmico e inteligente, de forma automática, por meio de um sistema 
complexo de inteligência artificial. 
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A importância do papel do professor em sala de aula é inquestionável. Uma aula 

expositiva dialogada é e sempre será relevante, mas pautar-se apenas nela talvez não atenda 

mais às demandas da sala de aula do século XXI. Ao refletir sobre essa questão, Pretto (2000) 

considera que não basta  

a escola simplesmente aderir às tecnologias e aos novos paradigmas do 

mundo contemporâneo como se a ela não restasse outra opção. Ao contrário, 
incorporar essas tecnologias é fundamental, inclusive, para uma melhor 

compreensão do que elas estão significando no mundo contemporâneo. De 

outro lado, o nosso desafio é pensar em perspectivas pedagógicas que deem 
conta dos desafios do mundo contemporâneo, sendo que, sem dúvida, numa 

primeira aproximação, não está reservado à escola a pura e simples função 

de preparação para o mercado. (PRETTO, 2000, s/n
o
) 

Além do desafio proposto por Pretto (2000) sobre pensar em perspectivas pedagógicas 

que deem conta dos desafios do mundo contemporâneo, é preciso pensar na formação do 

professor para que ele seja capaz de executar um uso adequado dos meios digitais. Segundo 

Moraes (1993), preocupar-se com essas questões 

é pensar no amanhã, numa perspectiva moderna e própria de 

desenvolvimento, numa educação capaz de manejar e produzir 
conhecimento, fator principal das mudanças que se impõem [...]. E dessa 

forma seremos contemporâneos do futuro, construtores da ciência e 

participantes da reconstrução do mundo” (MORAES, 1993 , s/n
o
).  

Ao pensar em perspectivas pedagógicas que deem conta das questões do mundo 

contemporâneo, indicativos de respostas perpassam pela reflexão sobre a docência na 

contemporaneidade: salas de aula numerosas, alunos com desinteresse pela escola, fácil 

acesso à informação por meio de recursos tecnológicos com acesso à internet (smartphones e 

tablets), queda de desempenho, falta de concentração, indisciplina, etc. Diante dessas 

questões, como lidar com os desafios da docência no século XXI? 

 

1.1. Os desafios da docência na contemporaneidade 

 

A fim de contextualizar o cenário desta era, é relevante introduzir nesta sessão, mesmo 

que de forma breve, a contribuição de Bauman (2008) sobre a “fluidez” do mundo 

contemporâneo. Bauman, que dedicou a vida a pesquisar sobre a condição humana, é 

reconhecido como o pensador dos tempos líquidos por evidenciar os problemas da sociedade 

contemporânea, na qual emergem o individualismo, a fluidez e a efemeridade das relações 

humanas. 
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Outro ponto a ser considerado em relação aos desafios da docência na 

contemporaneidade pode estar relacionado, entre outros aspectos, às concepções de ensino, 

entre as quais se destacam, presentes e ativas até os dias de hoje na educação brasileira, a 

vocação, o ofício e a profissão.  

A evolução do ensino escolar moderno é exemplificada por Tardif (2013) em três 

idades que correspondem, cada uma, a um período histórico particular: a idade da vocação, 

que predomina do século XVI ao XVIII; a idade do ofício, que se instaura a partir do século 

XIX; e a idade da profissão, que começa a se impor na segunda metade do século XX.  

No que se refere à idade da vocação, Tardif (2013) relembra que o ensino escolar, 

como o conhecemos hoje, surgiu na Europa nos séculos XVI e XVIII, apoiado pela Reforma 

Protestante e pela Contrarreforma Católica, pois nessa época o ensino era uma “profissão de 

fé”, no duplo sentido da palavra profissão. Em primeiro lugar, “professar” era exercer uma 

atividade em tempo integral, ou seja, o exercício de ensinar constituía uma ocupação de 

tempo integral; e em segundo lugar, “professar” também era exprimir uma fé, tornando-a 

pública e atrelando-a à própria conduta moral como professor.  

No final do século XVIII, a profissão docente é gradualmente integrada às estruturas 

do Estado, assim, a relação com o trabalho deixa gradualmente de ser vocacional, tornando-se 

contratual e salarial, e caracterizando-se como ofício. A partir do século XIX, as escolas 

normais se espalham e se tornam pouco a pouco obrigatórias no século XX, ao passo que a 

formação se alonga progressivamente, passando do nível secundário ao nível terciário.  

Nas escolas normais, o aprendizado da profissão passa pela prática, pela imitação e 

pelo domínio das rotinas estabelecidas pelos docentes experientes, bem como pelo respeito às 

regras escolares. Segundo Tardif (2013), a idade do ofício permanece inacabada, 

principalmente pelo fato de o mundo do trabalho sofrer periódica e regularmente o impacto 

das crises econômicas e políticas. 

No que se refere ao ensino na idade da profissão, o objetivo principal do movimento 

de profissionalização é fazer com que o ensino passe do estatuto de ofício para o de profissão 

em sua integralidade, oferecendo aos futuros professores uma formação universitária de alto 

nível intelectual.  

O autor enfatiza que a profissionalização do professor não trouxe, de forma alguma, os 

resultados prometidos no ponto de partida, pois, longe de verem seu estatuto elevado, muitos 

professores ainda enfrentam condições precárias de trabalho que tendem a colocar sua atuação 
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numa esfera de insegurança e de instabilidade face às questões salariais, de infraestrutura e de 

apoio às demandas da docência. 

Outro fenômeno que impacta na profissionalização é seguramente a evolução dos 

sistemas escolares para sistemas em dois ritmos desiguais: escolas públicas e particulares, 

sendo estas, em geral, instituições de elite, e aquelas, via de regra, instituições situadas em 

zonas difíceis.  

Segundo o autor, em última análise, os conhecimentos dos professores continuam 

constituindo atualmente um desafio central, não somente para a pesquisa, mas também, e 

talvez principalmente, para a própria profissão de docente.  Observa-se uma evolução 

desigual, pois a profissionalização não evolui no mesmo ritmo por toda parte, e formas 

antigas convivem com formas contemporâneas, o que gera diversas tensões. 

A favor de Tardif (2013), consta a análise estatística feita anteriormente por Gatti e 

Barretto (2009), que, se de um lado aponta para aspectos relativos ao trabalho dos 

professores, para as características dos docentes e para o perfil da formação em serviço e 

continuada, por outro também aponta para as posturas normativas e para as condições de 

formação dos licenciandos em diversas áreas, sinalizando, com isso, perspectivas de futuro 

para a qualidade da educação.  

Embora os profissionais da educação estejam entre os mais volumosos e importantes 

grupos ocupacionais, tanto pelo seu número como pelo seu papel, a categoria ainda carece de 

financiamento público na educação, convive com o descaso da sociedade com relação a sua 

carreira e seu salário, e ressente-se das péssimas condições de infraestrutura em muitas 

escolas. As considerações de Tardif (2013), bem como as de Gatti e Barretto (2009), propõem 

uma reflexão sobre a evolução atual do ensino em uma perspectiva nacional e internacional, 

mostrando que a evolução não é linear e que nela ainda se conjugam formas antigas – como a 

vocação e o ofício – com aquilo que chamamos de profissionalização. 

 Nessa concepção, ser professor não se trata de uma vocação ou de um ofício 

legitimado por uma remuneração e benefícios trabalhistas, mas sim de um domínio da 

operacionalização técnica e pedagógica, estruturada de forma metodológica, constituindo-se, 

dessa forma, como um profissional de ensino legitimado por um conhecimento exigente, que 

requer constante atualização. Nessa perspectiva,  

o professor, enquanto profissional, deve ser um eterno aprendiz e ser capaz 
de refletir sobre sua prática diária (...) não só no trabalho, mas em todos os 

aspectos da vida. Com isso, constata-se que o professor nunca está pronto, 
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acabado, mas sempre em processo de (re)construção de saberes. (PRADO; 

COUTINHO; REIS; VILLALBA, 2012, p. 6) 

Os desafios da docência na contemporaneidade atrelam-se também às mudanças 

significativas que surgem ao longo do percurso. Diante desse cenário, necessário é salientar 

que na sala de aula do mundo moderno há alunos conectados a um universo digital e que seus 

dispositivos eletrônicos 
__

 estando sob ou sobre as carteiras, dependendo da permissão ou não 

do professor e da escola 
__ 

são instrumentos de busca de informação, os quais podem 

promover processos de construção de conhecimento e, por isso, se converter em ferramenta 

de adequada mediação docente. 

O fato é que, se os alunos estão conectados e se a informação está em qualquer lugar, a 

escola do mundo moderno requer um docente que promova discussões nas aulas, estimule o 

protagonismo dos alunos e seja o mediador de crianças e jovens capazes de ensinar a si 

mesmos e aos outros (LIMA; MOURA, 2015). O desafio do professor, portanto, está em 

compreender isso e ter um papel ativo, no qual, segundo Moran (2015), 

o professor se torna cada vez mais um gestor e orientador de caminhos 
coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais 

aberta, criativa e empreendedora (MORAN, 2015, p. 39). 

O uso das TDIC no contexto escolar pode propiciar diferentes possibilidades para o 

trabalho educacional, tornando-o mais atrativo para os seus participantes. Entretanto, a 

integração das TDIC precisa desenvolver a autonomia e a reflexão dos seus envolvidos, para 

que eles não sejam apenas receptores de informações, mas produtores e autores de conteúdo. 

Dessa forma, para que a tecnologia cumpra um papel significativo na educação, ela precisa 

ser definida a partir das concepções de ensino e aprendizagem, do que decorre que não será 

seu simples uso ou sua incontestável qualidade que garantirão ao aluno os devidos benefícios 

cognitivos. 

Além de encontrar respostas para o “uso” da tecnologia no contexto escolar com 

perguntas como “por que” e “para que”, é igualmente importante responder "como" introduzi-

la, relacionando-a, para isso, aos objetivos educacionais, que se expressam, por sua vez, pelos 

objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais, conectados aos processos de avaliação de 

aprendizagem. Com efeito, considerar tudo isso de forma harmônica e promover a 

aprendizagem inserindo as TDIC na sua sala de aula pode ser um dos maiores desafios do 

educador deste século.  

A tecnologia eliminou esforços e perigos do trabalho físico. Assim, ao agilizar 

processos, está alicerçando caminhos que impactarão no ecossistema humano. Apesar da 
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aceleração tecnológica no mundo, a educação tem sido lenta a essas mudanças; no entanto, é 

papel da escola 

como espaço de formação de cidadãos, abranger a importância do 

Letramento Informacional e Midiático (LIM) no ambiente acadêmico, tanto 

para os alunos quanto para os professores, pois estes últimos são 

personagens-chave para o desenvolvimento do LIM tanto dentro quanto fora 

da sala de aula. (RIBEIRO; GASQUE, 2015 p. 205) 

O professor precisa, em sala de aula, dar contar de muitas demandas e, apesar de o 

letramento midiático e digital se tornar cada vez mais relevante numa prática educativa com 

base na cultura da comunicação (MEIRELES, 2013), muitas vezes ele não recebe a formação 

necessária, seja na graduação, na escola em que atua ou no espaço a ele reservado pelas 

políticas públicas.  

Em alguns momentos, por não receber a formação tecnológica e o apoio necessário, 

não se sente seguro e confortável para fazer uso das TDIC no contexto escolar, frustrando 

assim diferentes possibilidades educacionais que tornariam suas aulas mais atrativas e 

desafiadoras para seus alunos. 

O desenvolvimento tecnológico impacta diretamente a sala de aula, transformando-a 

num espaço de aprendizagem. Quando inseridas, as TDIC potencializam os processos de 

ensino, promovendo o aprendizado colaborativo. Brito e Purificação (2008, p. 40) apontam, 

no entanto, que o simples uso das tecnologias educacionais não implica a eficiência do 

processo ensino-aprendizagem, fazendo-se antes necessário definir e introduzir uma 

abordagem metodológica que sustente o uso e principalmente a forma. Tal entendimento 

limitaria as tentativas de introdução da novidade sem a contrapartida de um conteúdo a ela 

adaptado e sem o devido preparo do aluno para utilizá-la. 

As possibilidades digitais são utilizadas como instrumentos na produção 

individual/coletiva e como agentes transformadores das relações interpessoais na sala de aula. 

Avalia-se que a integração das TDIC possa estar alinhada a uma "transposição didática, se 

fundamentada nas práticas, sendo por essa razão mais complexa do que a transposição 

baseada em saberes eruditos, pois as práticas não correspondem a um texto do saber, cuja 

preparação estaria a cargo da escola e se fundamentaria nas ações práticas" (PERRENOUD, 

2013 p. 158), conforme o esquema a seguir: 
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PRÁTICAS 

 DE REFERÊNCIA 

↓ 
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO  

PRECISA DESSAS PRÁTICAS 

↓ 
IDENTIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS  

E DOS RECURSOS 

↓ 
ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 DE FORMAÇÃO 

↓ 
CONSTRUÇÃO  

DO CURRÍCULO 
           

Fonte: A autora, a partir de Perrenoud, 2013.  
 

Segundo Perrenoud (2013), compreende-se por transposição didática o movimento da 

escola de analisar práticas e transpô-las para o ambiente escolar seja de forma integral ou 

adaptada, definindo quais competências devem permanecer e quais ainda precisam ser 

desenvolvidas, o que não consiste, entretanto, em um trabalho inteiramente linear, mas 

intermitente, no qual, em cada etapa, haveria decisões a serem tomadas, sendo que algumas 

delas remeteriam às etapas anteriores.  

A escola do século XXI precisa revisitar-se para assim atender às necessidades 

individuais na construção do conhecimento, como assinala Freinet: 

se a escola não respeita as necessidades de criação das crianças nem as 

exigências do meio vivido por elas, a pedagogia se torna a arte de fazer 

aprender, de trabalhar e beber para quem não tem sede. Não se espante se as 
crianças não se interessam pelas explicações dos professores e pela sua 

maneira de dar aula, que datam da pré-história. Quando esses alunos 

terminarem os estudos, discutirão problemas desconhecidos dos professores, 
e a vida moderna os inserirá em dar continuidade. As crianças de hoje não 

reagem como as de ontem; o trabalho escolar não lhes interessa, pois é 

anacrônico e nada tem a ver com a vida. (FREINET, 1968 apud. 
IMBERNÓN, 2012, p. 34) 

Cabe à escola do século XXI não só a tarefa de considerar as especificações dos 

componentes curriculares, mas também de encontrar formas de estabelecer relações e novos 

sentidos, a fim de melhorar o desempenho de cada um deles. Cabe-lhe, igualmente, o 

compromisso de promover ações que impulsionem um movimento de mudança na sala de 

aula, assim como nos demais espaços de aprendizagem disponíveis na escola; de estabelecer 

estratégias dinâmicas para grupos dinâmicos; de utilizar novos formatos na sala de aula, seja a 

partir de modelos que possibilitem arranjos de combinação de ensino virtual e presencial, seja 

a partir da utilização de novos espaços de aprendizagem, pois o  
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esquema tradicional é, em essência, esquema de imposição de cima para 

baixo e de fora para dentro. Impõe padrões, matérias de estudos e métodos 

de adultos sobre os que estão ainda crescendo lentamente para a maturidade. 
A distância entre o que se impõe e os que sofrem imposição é tão grande, 

que as matérias exigidas, os métodos de aprender e de comportamento são 

algo de estranho para a capacidade do jovem em sua idade. (DEWEY, 1938 
apud. TEIXEIRA, 1971, p. 5) 

Um dos fatores mais relevantes no processo de ensino-aprendizagem é o papel do 

professor e sua relação com o aluno. O professor é primordial na relação dialógica que se 

estabelece em sala de aula, mas, para que essa relação dialógica aconteça, na maioria das 

vezes ela depende de outros fatores que impactam diretamente sua atuação como educador. 

O professor, ao reconfigurar os espaços de aprendizagem, reconfigura seu papel, que 

por consequência passa a ser o de atuar como um mediador e problematizador na construção 

do conhecimento, e não como um transmissor de conhecimento ou um orador em aulas 

expositivas.  O professor, para Costa (1989. p. 79), deve assumir o papel de um educador 

atuante e, por isso, "deve ser um dirigente, um organizador e um criador de acontecimentos”. 

 

1.2 Da escola tradicional à aprendizagem ativa 

    

A prática pedagógica como referência de um programa de educação formal tem sido 

estudada por diversos autores. Apresenta-se, nesta pesquisa, uma breve análise comparativa 

das diversas abordagens teóricas que procuram explicar o processo de ensino e aprendizagem, 

uma vez que a história da didática no Brasil é permeada por estudos relacionados às 

tendências pedagógicas e à investigação do seu campo de conhecimento.  

A aprendizagem ativa é um termo em pauta da atualidade, que se define como um 

conjunto de práticas pedagógicas que dão espaço para a aprendizagem do aluno sob uma 

perspectiva diferente das abordagens pedagógicas clássicas. 

É importante ressaltar que cada tendência sofreu influências de diferentes correntes 

teóricas, que procuraram compreender o fenômeno educativo por meio de diferentes 

enfoques, relacionando-o com o momento histórico em que foram criadas e o 

desenvolvimento da sociedade na qual estavam inseridas. De fato, 

optar por uma das diversas correntes e tendências em que se divide o 

pensamento pedagógico é escolher uma concepção de homem, uma 
concepção de  mundo e uma concepção de conhecimento e, por meio de 

escolhas, empreender a opção por uma teoria do processo ensino-
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aprendizagem e do processo educativo em sua inteireza. (COSTA, 1989, p. 

31) 

Constam a favor da perspectiva de Costa (1989) autores que analisaram e compararam 

as abordagens do processo de ensino e aprendizagem, entre as quais se destacam as 

perspectivas de Libâneo (1982), Bordenave (1984), Saviani (1984) e Mizukami (1986). 

Características e posicionamentos didáticos estão presentes no que se refere às formas de 

utilização dos principais elementos didáticos como forma de conceber o homem, o mundo, a 

escola, o processo ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno, a metodologia e a 

avaliação.  

Ao abordar as concepções que amparam o fazer pedagogia, Costa (1989, p. 37) cita 

Paulo Freire a fim de elucidar que "não existe pedagogia, isto é, teoria que explique os fins e 

os meios da ação educativa, que não tenha em sua base (...) um conceito de homem e um 

conceito de mundo".  

Sobre os desafios da docência na contemporaneidade, abordados na seção anterior desta 

pesquisa, considera-se que, ao se observarem as tendências de aprendizagens estimuladas 

pelas novas abordagens com o uso da tecnologia, faz-se necessário rever características e 

posicionamentos didáticos presentes no que se refere às formas de utilização dos principais 

elementos didáticos.  

A seguir, com o objetivo de sintetizar as técnicas clássicas de aprendizagem, vale 

destacar algumas nomenclaturas das abordagens pedagógicas no processo de ensino e 

aprendizagem (R. SANTOS, 2005), segundo seus autores: 

 

Quadro 1 - Nomenclatura das tendências pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem  

 

Bordenave  

(1984) 

➢ Pedagogia da transmissão 

➢ Pedagogia da moldagem  

➢ Pedagogia da problematização 

Libâneo 

 (1982) 

Pedagogia liberal, em suas versões:  

 

➢ Conservadora 

➢ Renovada progressista 

➢ Renovada não-diretiva 

 

Pedagogia progressista, em suas versões: 
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➢ Libertadora 

➢ Libertária 

➢ De conteúdos  

Saviani  

(1984)  

Teorias não-críticas: 

 

➢ Pedagogia tradicional  

➢ Pedagogia nova 

➢ Pedagogia tecnicista 

 

Teorias crítico-reprodutivistas: 

 

➢ Sistemas de ensino enquanto violência simbólica 

➢ Escola enquanto aparelho ideológico de Estado 

➢ Escola dualista  

Mizukami  

(1986) 

➢ Abordagem tradicional  

➢ Abordagem comportamentalista  

➢ Abordagem humanista  

➢ Abordagem cognitivista  

➢ Abordagem sociocultural  

Fonte: A autora,  a partir de R. Santos, 2005. 

 

De acordo com as nomenclaturas descritas no Quadro 1, os autores citados nomeiam 

as diferentes abordagens do processo de ensino e aprendizagem, enquanto Roberto Santos 

(2005) sintetiza que  

Bordenave (1984, p. 41) classifica e distingue "as diferentes opções 

pedagógicas segundo o fator educativo que elas mais valorizam". Libâneo 

(1982, p. 12) utiliza como "critério a posição que as teorias adotam em 
relação às finalidades sociais da escola". Saviani (1984, p. 9) toma como 

critério de classificação "a criticidade da teoria em relação à sociedade e o 

grau de percepção da teoria dos determinantes sociais". Mizukami (1986, p. 

2) considera que a base das teorias do conhecimento envolve três 
características básicas: primado do sujeito, primado do objeto e interação 

sujeito-objeto – apesar de reconhecer que existam muitas variações e 

diferentes combinações possíveis. (R. SANTOS, 2005, p. 21) 

A partir da perspectiva de Mizukami (1986) – uma das autoras que são referência para a 

reflexão aqui proposta sobre repensar o papel da escola "como um espaço dotado de sentido" 

(M. SANTOS; 1994) –, as tendências pedagógicas, no recorte proposto em sua obra, estão 

subdivididas nas seguintes abordagens: tradicional, sociocultural, humanista, 

comportamentalista e cognitivista.   
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Na abordagem tradicional, a concepção de homem, enquanto ser pensante, dá-se como 

um receptor passivo de informações, o que contribuiria para a manutenção da ordem social e 

da cultura na sociedade. Atribui-se a essa abordagem o conceito de “educação bancária”, 

expressão destacada na obra Pedagogia do oprimido (FREIRE; 1975) e cunhada para 

denominar a educação entendida como a imposição do conhecimento estático pelo professor e 

como a ação de apresentar informações prontas e depositá-las no aluno, com um acúmulo de 

fatos e dados que conduzem a um processo de memorização abstrata.  

Segundo esse entendimento, a inteligência do aluno está na capacidade de acumular e 

armazenar informações. Dessa forma, quanto mais o professor as deposita, mais o aluno 

aprende, privilegiando-se a memorização e não a aprendizagem.  

A escola na abordagem tradicional – que, segundo Mizukami (1986), tem como 

principais defensores Émile Chartier e Snyders – é um ambiente físico frio e austero para que 

o aluno não se distraia, considerando o ato de aprender como um ritual distante do professor, 

enquanto que, na abordagem comportamentalista, a escola é uma agência educacional que 

educa formalmente e que controla os comportamentos que pretende instalar ou manter na 

sociedade, com base num conteúdo socialmente aceito, estando ligada a outras agências 

controladoras da sociedade, do sistema social, e dependente delas para sobreviver.  

Na abordagem comportamentalista, cabe à escola 

manter, conservar e em parte modificar os padrões de comportamento 

aceitos como úteis e desejáveis para uma sociedade, considerando-se um 

determinado contexto cultural. A escola atende, portanto, aos objetivos de 
caráter social, à medida que atende aos objetivos daqueles que lhe conferem 

poder. (MIZUKAMI, 1986, p. 29) 

Na visão de Saviani (1991), a abordagem tradicional ainda é muito utilizada em 

muitos sistemas de ensino, seja ele público ou particular. Corrobora com essa hipótese o fato 

de muitas escolas conceituadas no mundo serem bem tradicionais, como as escolas inglesas e 

suíças. Na concepção de Bordenave (1984, p. 41), o ensino tradicional se traduz por uma 

opção pedagógica que valoriza sobretudo os conteúdos educativos, isto é, os conhecimentos e 

valores a serem transmitidos, caracterizando um tipo de educação tradicional nomeada por ele 

como pedagogia da transmissão.  

No contraponto dessa concepção, o filósofo marxista Mészáros (2005) adverte que a 

educação deve ser sempre continuada e permanente, ou não será educação. Ele adverte que  

educar não é mera transferência de conhecimentos, mas sim conscientização 

e testemunho de vida. É construir, liberar o ser humano das cadeias do 
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determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um campo aberto de 

possibilidades. (MÉSZÁROS, 2005, p.13) 

A favor dessa ideia, Lima (1980) destaca que, para Piaget (1975), o conhecimento não 

se transmite, mas se constrói, e que o aluno tem pelo ensino um interesse diretamente 

proporcional ao grau de atividade que se lhe permite desenvolver.  

No esquema tradicional, muitas vezes a aula se concentra na atividade de transmitir 

conhecimento (docência) e na expectativa de vê-lo absorver (discência). Lima corrobora a 

visão crítica de Freire (1975) segundo a qual a educação bancária baseia-se no simples ato de 

depositar, de transferir ou de se transmitir valores e conhecimentos. 

Na abordagem humanista, Mizukami (1986) busca aporte teórico em Rogers (1972) ao 

considerar que a escola oferece condições para que a criança possa se desenvolver em seu 

processo de vir a ser, respeitando-a tal como é, focando princípios da autonomia democrática, 

da construção da autonomia e refutando a ideia de pressão sobre o aluno. O processo de 

ensino-aprendizagem está centrado numa aprendizagem significativa com abertura à 

experiência, à criatividade e à autoconfiança. 

A educação, na abordagem cognitiva  

tem um papel importante ao provocar situações que sejam desequilibradoras 

para o aluno, desequilíbrios esses adequados ao nível de desenvolvimento 

em que se encontram, de forma que seja possível a construção progressiva 
das noções e operações, ao mesmo tempo que a criança vive intensamente 

(intelectual e afetivamente) cada etapa de seu desenvolvimento. 

(MIZUKAMI, 1986, p.70)                           

Os principais pesquisadores da abordagem cognitiva são o suíço Jean Piaget (1978) e 

o americano Jerome Bruner (2011). A abordagem cognitiva é também conhecida como 

abordagem piagetiana devido à grande influência de Piaget na pedagogia. Bruner, assim como 

Piaget, procurou classificar o desenvolvimento cognitivo numa série de etapas, e um dos 

aspectos centrais na sua teoria da aprendizagem é a relevância dada à descoberta de que o 

conhecimento da estrutura das disciplinas exige a utilização das metodologias das ciências, 

estabelecidas como alicerce para as demais disciplinas do currículo.  

Na crítica às metodologias expositivas, Bruner considera que a aprendizagem se faz 

melhor por meio do envolvimento dos alunos no processo de descoberta, pois avalia que "o 

aluno deve poder resolver problemas, conjecturar, discutir da mesma maneira que se faz no 

campo científico da disciplina” (BRUNER, 1965 apud. MARQUES, 2013, p. 3).  
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Na abordagem sociocultural, a educação é transformadora e libertadora, com o objetivo 

específico de criar condições para o desenvolvimento de uma atitude de reflexão crítica, 

comprometida com a ação em caráter utópico de denúncia da realidade. Há a concepção de 

uma educação dialógica, uma prática problematizadora que visa formar um cidadão crítico 

atuante, que, por meio da sua atuação no mundo, poderá tranformá-lo. Dessa forma, a escola,  

para Paulo Freire, é uma instituição que existe num contexto histórico de 

uma determinada sociedade. Para que seja compreendida, é necessário que 

se entenda como o poder se constitui na sociedade e a serviço de quem está 
atuando. (MIZUKAMI, 1986, p.96) 

Na aprendizagem híbrida, os ensinos on-line e presencial é que dão suporte ao ensino 

personalizado, permitindo ao aluno praticar e conseguir o domínio do conteúdo em seu 

próprio ritmo. Na visão desta pesquisa, notam-se traços das abordagens humanista e 

cognitiva, pois o processo de ensino-aprendizagem também está centrado no sujeito, numa 

aprendizagem significativa com abertura à experiência, à criatividade e à autoconfiança, 

promovendo espaços para situações em que a criança possa viver cada etapa de seu 

desenvolvimento. 

A escola deste século tem a possiblidade de estabelecer um diálogo entre a educação 

tradicional e as aprendizagens ativas, pois, segundo Moraes (1993), toda formulação teórica 

traz consigo um paradigma do qual decorre todo um sistema de valores que influência não 

somente o processo de construção do conhecimento, mas também a maneira de ser, de fazer e 

de viver/conviver. Fato é que 

quase todos percebem que o mundo ao redor está se transformando de forma 

bastante acelerada, entretanto, a grande maioria dos professores ainda 
continua privilegiando a velha maneira com que foram ensinados, 

reforçando o velho ensino, afastando o aprendiz do seu próprio processo de 

construção do conhecimento, conservando, assim, um modelo de sociedade 
que produz seres incompetentes, incapazes de criar, pensar, construir e 

reconstruir conhecimento. (MORAES; 1993 p. 3) 

A escola, aqui entendida como um território no qual se transita, que se consolida e que 

compreende uma "interterritorialidade de mídias, de contextos e de educação" (BARBOSA; 

AMARAL, 2008 p. 19), vai ao encontro da concepção de conhecimento descrita por Costa 

(1989 p. 53) como uma atividade conscientizadora que "consiste em contribuir para que o 

educando construa, na sua mente, uma representação de si mesmo e do mundo do qual é 

parte.", identificando seu crescimento em direção à “consciência crítica que reflete, 

compreende, significa, projeta e preside a transformação de mundo” (COSTA; 1989 p. 54 e 

55).  
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1.3 Aprendizagens ativas e outras nomenclaturas  

 

No contexto da escola e do estudante do século XXI, as aprendizagens ativas podem ser 

caracterizadas como estratégias que combinam, de forma equilibrada, a teoria que reflete a 

prática, envolvendo a resolução de desafios motivadores que possibilitem a contextualização e 

a relação com a teoria que os embasa.  

Segundo Moran (2015), se desejamos que os alunos sejam criativos, faz-se necessário 

que o professor ofereça possibilidades para que o aluno experimente inúmeras maneiras de 

mostrar sua iniciativa. O autor ilustra o caso comentando que, para aprender a dirigir um 

carro, não basta ler muito sobre esse tema; 

tem que experimentar, rodar com ele em diversas situações com supervisão, 

para depois poder assumir o comando do veículo sem riscos. As 

metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos 
que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os 

alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham 

que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais 

relevantes. (MORAN; 2015, s/n
o
) 

Uma das técnicas das aprendizagens ativas (NMC, 2015) é a utilização do PBL 

(Problem-Based Learning), no qual a proposta de atividade pedagógica "é direcionada pela 

apresentação de problemas aos alunos, que devem procurar ativamente métodos para sua 

resolução" (GUDWIN'S, 2016), passando, assim, de alunos receptores para alunos ativos na 

produção do conhecimento referente ao problema proposto.  

Embora as aprendizagens ativas incentivem ações transformadoras na construção do 

conhecimento, é importante ressaltar que, independentemente da abordagem pedagógica 

utilizada, as técnicas e métodos de ensino não devem se reduzir a medidas, procedimentos e 

técnicas. Segundo Libâneo (1994), elas deverão decorrer de uma concepção de sociedade, da 

natureza da atividade prática humana no mundo, do processo de conhecimento e, 

particularmente, da compreensão da prática educativa numa determinada sociedade.  

É relevante considerar que a aprendizagem hoje está intrinsecamente relacionada com 

o desenvolvimento tecnológico de uma forma autoral ao produzir, acessar e consumir a 

informação. O século XXI poderia então ser nomeado como o século das multipossibilidades 

digitais de informação social.  

Entretanto, é fato que o professor, na maioria das vezes, no exercício da sua profissão 

no século XXI, precisa dar conta de muitas demandas, e muitas vezes não é preparado para 
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lidar – nem pela escola nem tampouco pelas políticas públicas – com a alfabetização ou com 

o letramento digital. 

O século do wi-fi zone, das hashtags (#), do “curtir”, do “publicar”, do “compartilhar”, 

dos comunicadores instantâneos, das selfies, dos verbos encapsulados como o “googar” e 

“tuitar”, da “nuvem” que não se refere ao ciclo da água, da imersão multissensorial dos 

games, da realidade aumentada, da consulta e produção “linkada”, das comunidades virtuais, 

do “tudo” no dispositivo móvel e das diversas conexões e reações.  

Com feito, segundo Fantin e Rivotela (2012), estamos vivendo numa “sociedade 

multitela" com a "multiplicação dos espaços do ver”. Movimentos de uma "sociedade 

multitela e a multiplicação dos espaços do ver" que geram tendências que permearão a escola. 

No quadro a seguir, reproduz-se o guia de referência mundial de exploração e 

promoção do uso de tecnologia educacional na educação básica, o Horizon Report: Educação 

Básica
15

 (NMC; 2015), em que se destacam tendências de aprendizagem personalizada que 

estimulam novas abordagens sobre o uso da tecnologia.   

 

Quadro 2 - Síntese das tendências de aprendizagem com o uso da tecnologia  

 

Aprendizagem 

profunda 

centrada no aluno, permite ao professor promover experiências de 

aprendizagem ativas, dentro e fora da sala de aula, utilizando 

dispositivos móveis (tablets e smartphones) a fim de conectar o 

currículo com aplicações reais que visam à solução de problemas. 

Aprendizagem 

colaborativa  

a aprendizagem é uma construção social, envolvendo atividades que 

geralmente colocam o aluno no centro, que enfatizam a interação e 

ação, que trabalham em grupos e que desenvolvem soluções para os 

problemas do mundo real, através da utilização de ferramentas on-

line. 

Aprendizagem 

híbrida
16

 

ensinos on-line e presencial que dão suporte ao ensino personalizado, 

permitindo ao aluno praticar e conseguir o domínio do conteúdo em 

seu próprio ritmo e, ao professor, a gestão de atender, em pequenos 

grupos, alunos que precisam de mais atenção para ter sucesso em seu 

aprendizado.  

                                                
15 Pesquisa produzida em conjunto com New Media Consortium (NMC) e o Consortium of School Networking (CoSN).  
16 No segundo capítulo desta dissertação, será aprofundada a aprendizagem híbrida, por se tratar de um dos objetos de estudo 
desta pesquisa. 



 48 

Aprendizagem 

autêntica 

permite o contato com os problemas do mundo real e situações de 

trabalho a partir de várias estratégias pedagógicas, que visam imergir 

os alunos em ambientes onde eles possam adquirir habilidades de 

aprendizagem ao longo da vida, integrando o aprendizado autêntico 

ao currículo, a fim de melhor prepará-los para a educação continuada, 

carreira profissional e cidadania global. 

Aprendizagem 

personalizada 

cria possibilidades de uma educação baseada em competências para 

que os alunos determinem estratégias individuais, no ritmo em que 

eles aprendem, utilizando tecnologias facilitadoras, tais como 

dispositivos móveis e ambientes de aprendizagem adaptativas, 

recebendo apoio diferenciado do professor com base em suas 

necessidades individuais de aprendizagem. 

Aprendizagem 

adaptativa 

no sentido de personalizar experiências de aprendizagem para cada 

indivíduo, reconhecendo que a abordagem sem customização de 

ensino aliena os alunos que estão com dificuldades em conceitos 

específicos, utiliza-se então tecnologias de aprendizagem adaptativas 

que proporcionam uma via potencial de oportunidades educacionais 

customizadas. 

 

Fonte: a autora, a partir do Horizon Report: Educação Básica (NMC; 2015) 

 

No quadro Síntese das tendências de aprendizagem com o uso da tecnologia, observa-

se que a aula expositiva não dialogada não deve permanecer como a prática pedagógica mais 

utilizada no processo de ensino deste século, pois as tendências indicam que não basta mais o 

professor falar para que os alunos aprendam. É preciso diversificar os meios e as dinâmicas na 

construção do conhecimento. O aluno precisa ouvir, refletir, contextualizar, atuar, estando 

assim no centro do processo.  

Segundo a Síntese das tendências de aprendizagem com o uso da tecnologia, a 

aprendizagem do século XXI precisa ser centrada no aluno, permitindo ao professor promover 

experiências de aprendizagem que enfatizem a interação e a ação. Os alunos podem trabalhar 

melhor se estiverem em grupos, desenvolvendo soluções para os problemas do mundo real e 

adquirindo habilidades de aprendizagem ao longo da vida. 

A aprendizagem pode pautar-se por uma construção social, envolvendo atividades que 

utilizem recursos on-line e presenciais, que darão suporte a um ensino personalizado, o que 

permite ao aluno conseguir o domínio em seu próprio ritmo, utilizando-se então de 
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tecnologias de aprendizagem adaptativas que proporcionem uma via potencial de 

oportunidades educacionais. 

 

1.4 Estratégias didáticas de reconfigurações dos espaços de aprendizagem  

 

Com o movimento da Escola Nova
17

 (1930), as abordagens ganharam espaço ao 

incentivar uma mudança didática em relação ao contexto da aprendizagem. Na aprendizagem 

ativa, por exemplo, o aluno constrói seu conhecimento, aproximando-se das abordagens 

humanista, cognitiva e sociocultural descritas por Mizukami (1986) no que se referem ao 

papel do professor, permitindo que o aluno construa o seu próprio conhecimento.  

Relacionadas à prática pedagógica estão as estratégias didáticas no que se referem à 

definição dos métodos de ensino como uma 

contribuição para a compreensão e a interpretação de questões relevantes no 

âmbito educacional em enfoques multi/inter e transdisciplinares sob uma 

ótica multidimensional, consolidando a observação de que apenas uma área 
do saber não gera um conhecimento satisfatório dos problemas educacionais. 

Acompanhando esta ampliação, ganharam força os estudos qualitativos 

envolvendo um conjunto variado de perspectivas, métodos e técnicas” 
(ANDRÉ, 2001, p. 53 apud. FARRA; LOPES, 2013, p. 68). 

As estratégias didáticas no Brasil permanecem como objeto de estudo de pesquisas 

científicas, assim como as realizadas por André (2008), Gatti (2008) e Marcondes, Leite e 

Leite (2009), citados por Corrêa (2011). Segundo análise feita pelo autor, o objetivo de Gatti 

foi refletir sobre a didática como área epistemológica e praxiológica, enquanto André 

acompanhou a trajetória de construção do conhecimento didático, e Marcondes, Leite e Leite 

analisaram a discussão das contribuições para a prática pedagógica. Pesquisas como essas são 

importantes, uma vez que qualquer 

campo do conhecimento, de tempos em tempos, sente necessidade de se 

voltar para si mesmo, num esforço de autoanálise, refletindo sobre o que foi 

feito no passado, o que está sendo feito no presente e o que precisa ser feito 
no futuro. No campo da Didática, não é diferente. (CORRÊA, 2011 p. 2) 

O surgimento de estratégias didáticas de reconfigurações dos espaços de aprendizagem 

tenta superar o desafio de um professor lecionar para muitos alunos. A relação aluno/sala no 

                                                
17

 Movimento de educadores europeus e norte-americanos, organizado em fins do século XIX, que propunha 

uma nova compreensão das necessidades da infância e questionava a passividade na qual a criança estava condenada 
pela escola tradicional. 
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Estado de São Paulo, por exemplo, é estabelecida a partir do Decreto n
o
 12.342, de 27 de 

setembro de 1978, Art. 102
18

. De acordo com a resolução, as turmas dos ciclos iniciais e 

finais do ensino fundamental deverão ter 30 e 35 alunos, respectivamente. No ensino médio, 

as classes serão formadas por 40 alunos e, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), terão 45 

alunos.  

Diante do fato de as salas de aulas serem numerosas, o ensino híbrido tem se 

caracterizado como uma metodologia ativa que dá aos professores condições de 

reconfiguração dos espaços de aprendizagem, permitindo uma melhor gestão do tempo e a 

promoção de um ensino personalizado.  

Considera-se que as metodologias ativas ressignificam o “ser”, o "fazer" e o “estar” de 

alunos e professores, impulsionando uma mudança de atuação, trazendo o estudante para o 

centro do processo e colocando o professor no papel de mediador do fazer pedagógico. 

Analisar a experiência de professores que têm colocado a metodologia em prática é o foco 

desta pesquisa científica. 

Ao propor um ensino personalizado, o professor precisará considerar que as 

metodologias ativas de aprendizagem, na abordagem do ensino híbrido, permitem uma 

adaptação das atividades para seus alunos com o auxílio das TDIC, considerando os diferentes 

estágios, bem como as dificuldades de aprendizagem. É nesse aspecto que as TDIC podem ser 

inseridas, facilitando o trabalho do professor na análise dos dados, exercendo sua função 

enquanto ferramenta que potencializa o ensino e viabiliza ao professor condições para o 

exercício do papel de mediador, melhorando assim a interação professor-aluno na construção 

do conhecimento. O aluno estaria no centro do processo, e o professor, ao seu lado. 

No segundo capítulo desta dissertação, abordam-se elementos sobre como as TDIC 

podem ser aliadas ao processo de ensino aprendizagem, tendo como foco a personalização a 

partir da abordagem do ensino híbrido.   

  

                                                
18

 Artigo 102: a área das salas de aula corresponderá no mínimo a 1,00 m² por aluno lotado em carteira dupla e de 1,20 m², 

quando em carteira individual. Disponível em http://migre.me/uXtQ7 Acesso 11 set. 2016. 

http://migre.me/uXtQ7
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  CAPÍTULO II  

A tecnologia, o conhecimento e a personalização 

 

Quem vai voar não quer dançar 

Só quer voar, a voar 
(Zé Ramalho) 

 

Neste capítulo, as TDIC serão apresentadas como possíveis aliadas ao processo de 

ensino aprendizagem, tendo como foco a personalização a partir da abordagem metodológica 

do ensino híbrido, pois o cenário quantitativo de muitos alunos por sala de aula pode, na 

maioria das vezes, dificultar, para o professor, a atividade de identificar e trabalhar de forma 

individualizada as dificuldades pedagógicas de seus alunos.  

É diante dessa dificuldade que o ensino híbrido tem sido analisado como uma 

metodologia capaz de dar ao professor caminhos que busquem a personalização do ensino. De 

fato, o cenário quantitativo de muitos alunos na minha sala de aula, por diversas vezes, 

impossibilitou que eu identificasse e trabalhasse de forma individualizada as dificuldades 

pedagógicas dos meus alunos.  

Embora eu fizesse uso de planos de aula bem elaborados, alternasse os espaços de 

aprendizagem 
__

 muitas vezes fora da sala de aula 
__ 

e inserisse a tecnologia nas atividades 

propostas, eu ainda estava distante dos meus alunos. Eu dava a mesma aula para todos, mas o 

fato é que os alunos não aprendem da mesma forma.  

Eu lecionava para a média da classe, para aqueles que me acompanhavam, e fazia 

abordagens pedagógicas de emergência para aqueles alunos que ficavam para trás, mas eu não 

conseguia olhar e atender aqueles alunos que estavam à minha frente. Ao me apropriar da 

metodologia do ensino híbrido, eu obtive melhores condições de atuar na minha sala de aula. 

Retomando a licença poética, abro este capítulo citando versos da canção A dança das 

borboletas, composta e gravada por Zé Ramalho em 1978, pois considero que o professor, na 

sua sala de aula, procura acertar sempre, fazer o melhor para o seu aluno e não se contentar 

com propor estratégias pedagógicas de emergência, colocando-se muitas vezes no papel de 

correr de um lado para o outro, pois "quem vai voar não quer dançar/ só quer voar, a voar" 

(RAMALHO, 1978). 
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Considero que durante uma aula, na maioria das vezes, um professor leciona para 

muitos. Zabala (1998, p. 18) sugere elaborar sequências didáticas, sendo essas um "conjunto 

de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos 

alunos". Nessa perspectiva,  

a melhora de qualquer das atuações humanas passa pelo conhecimento e 

pelo controle das variáveis que intervêm nelas, e o fato de que os processos 

de ensino/aprendizagem sejam extremamente complexos – certamente mais 
complexos do que os de qualquer outra profissão – não impede, mas sim 

torna mais necessário, que nós, professores, disponhamos e utilizemos 

referenciais que nos ajudem a interpretar o que acontece em aula (ZABALA, 
1998, p. 15). 

Partindo do pressuposto de que a elaboração de sequências didáticas está nas mãos do 

professor – que, seja pelo engajamento ou por iniciativa própria, inicia um movimento de 

mudança em sua sala de aula –, segundo Costa (1989), "educar é criar espaços [...] criar 

espaços de acontecimentos" que favoreçam processos de ensino e de aprendizagem. 

Independentemente da didática adotada e da reconfiguração proposta para o espaço de 

aprendizagem, da inserção ou não da tecnologia, as observações e intervenções do professor 

devem ser obtidas de forma contínua ao longo do processo, pois o recurso mais precioso de 

um sistema de computador não é mais o processador, a memória, o disco ou a rede, mas sim a 

atenção humana (GOLEMAN, 2014). 

Retomando a afirmação de Goleman (2014), é relevante considerar que, neste capítulo, 

embora haja uma abordagem da tecnologia enquanto conceito, em particular o das TDIC, e a 

despeito de estar a tecnologia aliada à utilização eficiente de dados na metodologia do ensino 

híbrido com foco na personalização do ensino, ela não é a questão mais importante nem o 

ponto alto de reflexão aqui propostos. Evidentemente, a tecnologia faz parte do processo, 

porém, ela não é (e, na perspectiva desta pesquisa, nunca será) o processo. Nesse caso, a 

ordem dos fatores alteraria o produto.   

Percebe-se que em virtude de uma evolução tecnológica acelerada que atinge de 

maneira cabal questões deste tempo, os educadores têm se confrontado com uma avalanche de 

possibilidades do uso das tecnologias emergentes que invadem o espaço da sala de aula. São 

dispositivos, aplicativos, gamificações e plataformas com diversas funcionalidades e 

orientações. Embora haja um cardápio variado de possibilidades, para muitos professores 

escolher "o que usar", "para que usar", "como" e "por que usar" não tem sido uma tarefa 

fácil.  
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Diante desse cenário, trato de como a tecnologia pode ser utilizada com o objetivo de 

potencializar o processo de ensino aprendizagem, atuando como uma das linguagens de 

(re)significação da função do professor, conquanto este deva ser visto como o elo mais 

importante, como elemento de ligação, de mediação e de interpretação.  

Em março de 2014, um mês antes da minha seleção para participação no Grupo de 

Experimentações em Modelos de Ensino Híbrido, eu assisti à palestra da professora Alison 

Elizondo, professora regente do 4
o 

ano de uma escola pública do estado da Califórnia, nos 

Estados Unidos. Na palestra do Transformar 2014
19

, "Metodologias de ensino híbrido", a 

professora demonstrou como utiliza a plataforma do Khan Academy no ensino de matemática. 

Estando na plateia, identifiquei ali o potencial da tecnologia num processo de ensino e 

aprendizagem com foco na personalização de ensino ao observar como a professora Alison 

aplicava exercícios on-line, analisava os relatórios gerados pela plataforma e traçava 

posteriormente, na aula, roteiros de estudos para os seus alunos, identificando e respeitando os 

estágios de aprendizagem em que cada aluno se encontrava, atingindo assim uma média de 

80% de proficiência. 

Considero que a tecnologia, quando inserida de forma significativa, modifica o 

processo de ensino e aprendizagem, e a escola, segundo Demo (2009), tem um papel 

fundamental de formar indivíduos que 

dominem o código científico, incorporando novos olhares da tecnologia para 

entender o mundo e contribuindo para o bem-estar do homem e da 

sociedade. A escola, portanto, não pode estar limitada aos conteúdos, mas 
em harmonia deve promover atitudes e valores inerentes ao momento em 

que vivemos, deve assumir o desafio de integração das novas tecnologias, 

não para nelas se afogar, mas para renascer (DEMO, 2009, p. 77). 

Partindo-se da reflexão proposta por Demo (2009) sobre a interferência que a 

tecnologia tem causado – a ponto de modificar o cenário da pós-modernidade e, dessa forma, 

alterar as relações entre os homens, o trabalho e a inteligência humana – faz-se necessário 

abordar os conceitos de “tecnologia”, a partir da obra de Álvaro Vieira Pinto (2005), e de 

“tecnologias das inteligências”, a partir da obra de Pierre Lévy (1993). 

Explicitados os conceitos, será possível compreender de que forma a "escrita, leitura, 

visão, audição, criação, aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais 

avançada" (LÉVY, 1993, p. 7) e assim pensar no ensino híbrido como uma possibilidade de 

                                                
19

 Transformar 2014, "Metodologias de ensino híbrido". Disponível em http://migre.me/vtgFe Acesso em 10 nov. 2016. 

http://transformareducacao.org.br/videos/metodologias-de-ensino-hibrido-alison-elizondo/
http://transformareducacao.org.br/videos/metodologias-de-ensino-hibrido-alison-elizondo/
http://migre.me/vtgFe
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convergência de metodologias que (re)configurem o espaço de aprendizagem "como um 

espaço praticado, um espaço dotado de sentido" (M. SANTOS; 1994). 

 

2.1 O conceito de tecnologia e as tecnologias da inteligência 

 

Avalia-se que a história da tecnologia seja tão antiga quanto a história da nossa própria 

existência ditada pela necessidade de sobrevivência, necessidade essa que proporcionou o 

desenvolvimento de ferramentas para utilização no dia a dia. Consideramos que as 

necessidades humanas é que impulsionaram o desenvolvimento tecnológico, e não o 

contrário, daí que a técnica tem potencial para se apresentar como um dos maiores 

patrimônios da espécie. (V. PINTO; 2005). 

As novidades tecnológicas costumam ser, em primeiro lugar, empregadas na 

engenharia, na medicina, nas indústrias etc. Logo, o uso doméstico acaba sendo o último a se 

beneficiar da alta tecnologia, e, se o uso doméstico é o último, o mesmo acontece com a 

educação, que busca agora adaptar as TDIC às suas demandas.  

A maioria dos equipamentos, assim como os dispositivos móveis e a própria internet, 

não foram criados pensando em favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Foram 

criados para outros propósitos e, por fim, chegaram à escola, que faz uma “adaptação" do uso. 

Segundo Valente (2013), a tecnologia na educação deveria 

possibilitar ao aluno aprender, de acordo com o seu interesse, o 
desenvolvimento de competências necessárias para a economia moderna ou 

mesmo a implantação de inovações ou transformações de processo ensino e 

aprendizagem A implantação dessas tecnologias foi ficando cada vez mais 
viável com a disseminação dos computadores pessoais, no início dos anos 

1980.[...] Desde então, o que mudou? (VALENTE, 2013, p. 35)  

Em primeiro lugar, antes de tentar responder a essa questão trazida por Valente 

(2013), torna-se necessária uma breve retomada à obra O conceito de tecnologia, do filósofo 

brasileiro Álvaro Viera Pinto.  

A obra, organizada em dois volumes, é resultado de 1.410 páginas datilografadas antes 

de 1974, que foram descobertas ao acaso anos depois e publicadas somente em 2005, após a 

sua morte. Os volumes abordam questões da filosofia, da técnica e do subdesenvolvimento, 

bem como temáticas como a informática e a cibernética, além de discussões sobre a razão 
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técnica e as máquinas, apresentando ainda uma visão crítica sobre temas levantados nas 

décadas de 1960 e 1970.  

A discussão do conceito de tecnologia descrita na obra de Vieira Pinto (2005), 

segundo Bandeira (2010, p. 1), promove uma reflexão de grande valia para qualquer 

participante da sociedade, ampliando o entendimento do potencial humano e suas 

contradições.  

Em relação ao conceito de uma "era tecnológica", haja vista que vivemos num mundo 

que está cada vez mais conectado, Vieira Pinto (2005) chama atenção para o falso 

encantamento que mascara uma questão ideológica de manipulação das massas, fazendo-as 

"crer que têm a felicidade de viver nos melhores tempos jamais desfrutados pela 

humanidade”. (VIEIRA PINTO, 2005, p. 41, v. I). Nessa linha, percebe-se que, se temos 

evoluído com os avanços tecnológicos, é fato que temos também problemas gerados por esse 

benefício, pois 

sua importância na compreensão dos problemas da realidade atual agiganta-

se, em razão justamente do largo e indiscriminado emprego, que a torna ao 

mesmo tempo uma noção essencial e confusa. (VIEIRA PINTO, 2005, p. 

219, v. I) 

Segundo Vieira Pinto (2005), de uma forma geral, o termo “tecnologia” tornou-se senso 

comum, respaldado pelo linguajar popular e, nesse contexto, ela é entendida como sinônimo 

de técnica ou de know-how. A tecnologia, enquanto ciência, não se desenvolve de forma 

isolada e neutra, por não se encontrar livre de influências e de conceituações que atendam a 

este ou aquele interesse, que pode ser social, político ou econômico.  

Espera-se que, a cada avanço tecnológico, novos horizontes se abram para o processo 

de ensino e aprendizagem. Contudo, cada vez mais, apesar das tecnologias revelarem seu 

enorme potencial, é importante considerar que o "avião não foi feito para voar, mas para o 

homem voar” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 80, v. I), lembrando-se, com isso, de quem deve 

estar no comando, definindo o plano de voo, por saber aonde se pretende chegar. 

A rendição da cultura à tecnologia foi objeto de análise e crítica de Neil Postman 

(1994). O autor abordou questões relacionadas à tecnologia versus pessoas. Levando em 

consideração as inúmeras vantagens do avanço tecnológico, alertou que seria 

um erro supor que qualquer inovação tecnológica tenha um efeito unilateral 

apenas. Toda tecnologia tanto é um fardo como uma bênção; não uma coisa 
ou outra, mas sim isto e aquilo (POSTMAN, 1994, p. 14).  

Segundo ele, a tecnologia teria se sobressaído num processo evolutivo que levou a 
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sociedade ao “tecnopólio” – ou seja, soberana passou a ser a tecnologia, e serva, a sociedade 

humana. O tecnopólio, para Postman (1994), tornou-se um estado de cultura, ditando o ritmo 

de vida às sociedades humanas, e, por meio dele, o homem encontra seu sentido de vida na 

tecnologia. Sendo assim, na visão do autor, a sociedade corre o grave risco de se desorientar 

diante da explosão tecnológica, pois 

o meio em que floresce o tecnopólio é um meio em que foi cortado o elo 

entre a informação e o propósito humano, isto é, a informação aparece de 

forma indiscriminada, dirigida a ninguém em particular, em enorme volume 
e em altas velocidades, e desligada da teoria, sentido ou propósito. 

(POSTMAN, 1994, p. 78) 

Para a pesquisadora deste estudo, o conceito de tecnologia é compreendido como um 

desdobramento da ciência que envolve instrumentos, métodos e técnicas que visam à 

resolução de problemas culturais, sociais e também educacionais.  

Com o avanço da tecnologia, a educação poderá revisitar-se e analisar recursos 

tecnológicos e metodológicos que poderão ajudar a escola a resolver problemas relevantes. 

Entretanto, é importante considerar que as tecnologias não substituirão o professor, não 

apresentarão soluções transformadoras e não assumirão o comando, pois os processos 

desencadeados com o seu uso é e permanecerá sendo responsabilidade humana. 

 

2.2 A cibercultura e as TDIC na promoção da construção do conhecimento 

 

A construção do conhecimento no século XXI interliga-se ao uso das TDIC, criando 

assim uma nova relação entre o conhecimento e a aprendizagem, seja na criação, na 

colaboração, no compartilhamento de mensagens de textos, fotos, áudios ou vídeos, e 

estabelecendo novas conexões. Segundo Santos e Santos (2012 p. 160), "não podemos 

compreender os paradoxos, as potencialidades e os conflitos atuais sem compreender o 

fenômeno da cibercultura".   

Na concepção do tunisiano Pierre Lévy, filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da 

informação e da comunicação, que estuda o impacto da internet na sociedade, qualquer 

reflexão sobre "o futuro dos sistemas de educação e de formação na cibercultura deve ser 

fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da relação com o saber". (LÉVY, 

1993, p. 157) 

Cibercultura é a cultura que surgiu, ou surge, a partir do uso da rede de computadores 
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por meio da comunicação virtual, a indústria do entretenimento e o comércio eletrônico. É 

também o estudo de vários fenômenos sociais associados à internet e a outras novas formas de 

comunicação em rede, como as comunidades on-line, jogos de multiusuários, jogos sociais, 

mídias sociais, realidade aumentada, mensagens de texto, e inclui questões relacionadas a 

identidade, privacidade e formação de rede.  

Segundo Trivinho (2009), a cibercultura é um “território recombinante”, no qual 

qualquer indivíduo pode produzir e publicar informação em tempo real, sob diversos formatos 

e modulações, adicionando e colaborando em rede, reconfigurando em blogs, podcasts, 

sistemas peer to peer, softwares livres, softwares sociais, etc. Para o autor, trata-se de uma  

crescente troca e processos de compartilhamento de diversos elementos da 
cultura a partir das possibilidades abertas pelas tecnologias eletrônico-

digitais e pelas redes telemáticas contemporâneas. (TRIVINHO, 2009, p. 38) 

É provável que a mutação contemporânea da relação com o saber decorra das 

tecnologias intelectuais que favorecem "novas formas de acesso à informação" [...] e "novos 

estilos de raciocínio e de conhecimento" (LÉVY, 1993, p. 157), visto que novas formas de 

pensar e conviver estão sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática, 

permitindo novas conexões que alteram as relações (e estabelecem outras) e que 

desencadeiam, assim, uma "metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos 

os tipos" (LÉVY, 1993, p. 7). A favor dessa ideia, Vieira Pinto (2005) afirma que há 

maior quantidade de conteúdos a comunicar, que obriga a variar a 

quantidade dos meios, que terão de ser sempre aperfeiçoados. A necessidade 
social da informação torna-se a fonte da descoberta cultural de novos 

instrumentos para a divulgação do saber, constantemente avolumado, agora 

possuído pela comunidade. Mas, conjuntamente com essas alterações, ocorre 
outra, de capital importância: a determinação da finalidade da informação. 

(VIEIRA PINTO, 2005, p. 191, v. II) 

A informática tornou-se uma ferramenta que oportuniza a simulação e a imaginação de 

modelos mentais, pois “um modelo digital não é lido ou interpretado como um texto clássico, 

ele geralmente é explorado de forma interativa” (LÉVY, 1993, p. 121). Além da mudança da 

leitura digital, na visão da jornalista Flandoli (2010, p. 7), a internet permitiu novas formas de 

conexão social, "transformando o modo de ser da sociedade, da democracia, da opinião 

pública e do próprio exercício da cidadania".  

Sobre a educação para a cidadania digital, os indivíduos desta geração apresentam 

características muito semelhantes entre si, qualquer que seja a situação de sua localidade, pois 

os ambientes digitais lhes proporcionam um substrato comum de estímulos e situações. Dessa 
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forma local e global, assumem novas conotações e se influenciam mutuamente, em tempo 

real. O que ocorre no mundo virtual tem impacto no mundo presencial e vice-versa.  

Diante da realidade de que os alunos estão crescendo num mundo conectado, com 

novas conotações e influências mútuas, Azevedo (2016) considera que as invenções e os 

progressos que configuram o século XXI 

têm por vezes levado o homem à categoria de objeto, coisificado e 

estupidificado nas relações que estabelece com o próprio meio. Mais do 
nunca, vivemos um período de inovações tecnológicas, reformas econômicas, 

políticas e culturais sem precedentes, que obviamente têm criado novas 

Narrativas das experiências, sensibilidades e comportamentos. É nesse cenário 
de perspectivas planetárias, globalizantes, de mudanças e inovações que a 

educação assume ainda mais relevante papel. (AZEVEDO; 2016 p. 18) 

Na sociedade em rede, por outro lado, o lugar do professor não se sustenta mais apenas 

em função do conhecimento a ser transmitido. De fato, diante da multiplicação de processos 

informais de aprendizagem, o aluno que chega à escola possui diferentes canais para acessar, 

produzir e compartilhar informações.   

Sobre como prover então uma aprendizagem que ofereça significado para o estudante, 

tendo as TDIC como possíveis aliadas no processo de ensino-aprendizagem, Chizzotti (2001) 

aponta um caminho no qual o ensino pode ganhar um novo significado quando 

propicia o prazer da descoberta e a importância do conhecer, quando 

provoca a observação, mobiliza a curiosidade, move a busca de informações, 

esclarece dúvidas e orienta as ações, em suma, quando supre as necessidades 

vitais do discente. (CHIZZOTTI, 2001, p.103) 

Como contribuição para que o ensino possa ganhar um novo significado e para que, 

dessa forma, o conhecimento se construa "como um espaço praticado, um espaço dotado de 

sentido" (M. SANTOS; 1994), o uso das TDIC, segundo Valente (2013, p. 36), tem 

proporcionado avanços em alguns conceitos que são importantes para compreender o 

processo de ensino-aprendizagem, tais como "a distinção entre informação e conhecimento e 

entre transmitir informação e construir conhecimento".  

Porém, Valente (2013, p. 37) adverte que "as TDIC por si só e mesmo a contribuição 

das redes sociais ainda não são suficientes para promover processos de construção de 

conhecimento", pois é preciso entender que as TDIC podem ser úteis no processo de 

construção do conhecimento se forem vistas além de ferramentas ou recursos tecnológicos. A 

favor dessa ideia, Almeida e Valente (2011) auxiliam na compreensão de que 

se a escola já não consegue mais preparar o aluno para uma vida previsível 

porque tudo é instável na sociedade, a integração das TDIC ao currículo 
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pode ajudar a escola a trabalhar com a mudança, a abertura e a flexibilidade 

para enfrentar a vida e o trabalho. (ALMEIDA; VALENTE,  2011, p. 33) 

E se compete à escola preparar os alunos para enfrentar a vida e o trabalho num mundo 

conectado, pensar sobre a educação do século XXI tornou-se prioridade. 

Segundo a obra Educação no século 21 - tendências, ferramentas e projetos para 

inspirar (2015), organizada pelo Young Digital Planet, grupo composto de profissionais que 

pensam em soluções para enriquecer o mundo, a educação deste século deverá "inspirar os 

alunos a buscar soluções não convencionais e maneiras criativas de lidar com os problemas". 

(2015, p. 352) 

Por esse prisma, conforme a obra citada anteriormente, a promoção da construção do 

conhecimento pode basear-se em uma série de pilares, a saber: numa aprendizagem 

personalizada, ou numa aprendizagem que utilize analytics e big data
20

, ou numa 

aprendizagem adaptativa, ou numa aprendizagem móvel, ou numa aprendizagem de tutoria 

virtual, ou numa aprendizagem com a gamificação, ou numa aprendizagem que faça o uso da 

storytelling
21

, ou numa aprendizagem colaborativa, ou numa aprendizagem em pares, ou 

numa aprendizagem baseada em problemas (PBL)
22

, ou numa aprendizagem baseada em 

projetos, ou numa aprendizagem baseada em habilidades e competências
23

, ou numa 

aprendizagem com mídias sociais, ou numa aprendizagem de sala de aula invertida, ou numa 

aprendizagem com programação e códigos abertos, ou numa aprendizagem interdisciplinar, 

ou numa aprendizagem com uso de realidade aumentada
24

 e holografia
25

, ou numa 

aprendizagem informal, ou numa aprendizagem de alfabetização visual, ou numa 

aprendizagem baseada em gestos
26

, ou numa aprendizagem com blocos de montar e 

construção de robôs, ou numa aprendizagem de cultura maker
27

 e impressão 3D, ou numa 

aprendizagem da internet das coisas
28

, ou numa aprendizagem híbrida. Ou ainda na junção de 

duas ou mais aprendizagens, convergindo para o uso de metodologias ativas..  

                                                
20

 Trabalho analítico e inteligente de grandes volumes de dados, estruturados ou não estruturados, que são coletados, 

armazenados e interpretados por softwares de altíssimo desempenho. 
21

 Método que utiliza palavras ou recursos audiovisuais para contar uma história. 
22

 Da metodologia intitulada Problem Based Learning. 
23

 Segundo Perrenoud (1999, p. 30), "competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações etc.), para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações".  
24

 Técnica utilizada para unir o mundo real com o virtual, através da utilização de um marcador ou de uma câmera. 
25

 Método de gravação de imagens ópticas tridimensionais na forma de hologramas. 
26

 Do contato com um dispositivo touch por meio de gestos. 
27

 Cultura moderna tem em sua base a ideia de que pessoas comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais 

diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias mãos. 
28

 Conexão de aparelhos eletrônicos do dia a dia, como aparelhos eletrodomésticos a máquinas industriais e meios de 

transporte à internet. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrodom%C3%A9stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet


 60 

A leitura do parágrafo anterior sugere à pesquisadora, e por certo ao leitor, uma angústia 

no emprego diversificado da palavra “aprendizagem”, ou das ideias de “tipos de 

aprendizagem” e “recursos das aprendizagens”, pois se nota que há no século XXI tamanha 

diversidade de nomenclaturas, que se infunde no professor a inquietação quanto à necessidade 

de compreender um glossário contemporâneo para se fazer educação hoje. 

O "tamanha" expressa a diversidade de possibilidades conceituais, e espera-se que o 

professor se aproprie daquilo que fará sentido na sua prática, que o professor tenha 

conhecimento da existência de diversas abordagens de aprendizagem e que possa, assim, fazer 

a escolha do "o que", do "para que", do "como" e do "por que” que lhe servirão de esteio na 

sua sala de aula.  

Diante de tantas demandas que batem à porta das salas de aulas do século XXI, 

analisa-se, nesta pesquisa, a inserção do ensino híbrido como uma possibilidade de 

convergência de metodologias de aprendizagem em prol de uma (re)configuração dos espaços 

de aprendizagem. Mas, afinal, o que é ensino híbrido? 

 

2.3 O ensino híbrido na Educação Básica 

 

O ensino híbrido, tradução livre de blended learning, que tem suas raízes no ensino 

on-line, consiste numa metodologia utilizada nas escolas de educação básica dos Estados 

Unidos, América Latina, Malásia e África do Sul. Neste estudo, define-se por ensino híbrido a 

utilização mista de conteúdo presencial e virtual, com a realização de atividades que podem 

envolver toda a turma ou, ainda, a possibilidade de organizá-la em agrupamentos dinâmicos, 

ou individualmente, com foco na personalização do ensino (HORN; STAKER, 2015).  

Nos Estados Unidos, segundo Michael Horn
29

, muitos distritos têm se engajado no 

ensino híbrido. Cidades como Nova York, Houston e Miami, por exemplo, são distritos que 

estão fazendo dessa metodologia o centro de sua estratégia de transformação nas escolas 

públicas. 

 Embora o termo ensino híbrido venha sendo usado com frequência e de forma 

ampliada nos meios educacionais, é importante considerar que, por se tratar de uma 

                                                
29 Entrevista com Michael Horn disponível em http://migre.me/umXTO. Acessado em jul 2016.  

http://migre.me/umXTO
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concepção metodológica, uma aula com ensino híbrido é muito mais do que usar dispositivos 

móveis ou uma lousa digital, por exemplo.  

Fato é que, quando levamos recursos tecnológicos para a sala de aula, mas mantemos 

características do ensino tradicional – ensino em massa que remete à era industrial, no qual 

um professor está à frente da sala falando para muitos alunos enfileirados –, acabamos 

fazendo com os dispositivos o que faríamos no papel. Estaríamos promovendo assim um 

ensino tradicional que foi apenas enriquecido pelo uso de recursos tecnológicos, como 

datashow e projeção de slides. 

Conforme abordado no capítulo I, observa-se que a aula expositiva não dialogada não 

permanecerá como a prática pedagógica mais utilizada no processo de ensino deste século, 

pois as novas abordagens de aprendizagem indicam que não basta mais o professor falar para 

que os alunos aprendam. O aluno precisa “fazer” e “estar” no centro do processo – processo 

que há de ser minuciosamente planejado e articulado pelo professor. 

Desde 2010, os pesquisadores Horn e Staker (2015, p. 34) entrevistaram educadores 

responsáveis por mais de 150 programas que colocaram o aluno no centro do processo. Com 

isso, chegaram a uma definição de ensino híbrido "intermediária que fosse ampla o suficiente 

para permitir variações, mas restrita o suficiente para diferenciá-la da categoria ilimitada do 

uso de tecnologia" na educação básica. Nessa concepção, define-se ensino híbrido por 

qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo 

menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de 

controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou ritmo. (HORN; 
STAKER, 2015, p. 34) 

O ensino híbrido está ligado a um programa de educação formal supervisionado, pois o 

aluno aprende uma parte pelo ensino on-line e outra parte, pelo presencial. O controle do 

conteúdo e do ensino deve passar pelo estudante, isto é, tais categorias devem ser também 

operadas do ponto de vista do estudante, e não apenas subordinar-se ao uso de ferramentas 

digitais pela perspectiva do professor. Dessa forma, o professor define o conteúdo, media as 

dificuldades, mas é o aluno que precisa estar no "controle", seja esse controle de tempo, de 

lugar, de caminho e/ou ritmo. 
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2.3.1 Os modelos de ensino híbrido e os espaços de aprendizagem 

 

A organização dos quatro modelos de ensino híbrido, realizada pelos pesquisadores do 

Clayton Christensen Institute, recebe as seguintes nomenclaturas: ”rotação”, ”flex”, ”à la 

carte e “virtual enriquecidos” (HORN; STAKER, 2015). Os autores organizaram os modelos, 

mas não definiram o número mínimo ou máximo de alunos por sala. A pesquisadora deste 

estudo já os aplicou com 37 alunos por sala.  

Modelo Rotação:  na sala de aula, os alunos revezam-se entre as atividades de 

aprendizagem com um roteiro fixo ou a critério do professor, sendo que pelo menos uma 

das atividades seja on-line. O modelo de rotação tem quatro submodelos:  

● Rotação por estação: o estudante circula entre as estações estabelecidas pelo professor 

dentro da sala de aula, ou em um conjunto de outras salas de aula. A rotação por 

estação permite a diversificação de recursos e materiais de trabalho. Com isso, o 

ensino pode ser conduzido pelo professor em grupos pequenos, possibilitando uma 

aprendizagem e uma leitura individual, além de uma concentração maior à medida que 

se exige do aluno, ao mudar de estação, uma nova compreensão da atividade proposta, 

conforme mostra a Figura 1 

 

Figura 1: O modelo ”rotação por estação” 

 

Fonte: Curso Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação, 2014. 

Disponível em <www.ensinohibrido.org.br> Acesso 02 abr. 2015. 

 

http://www.ensinohibrido.org.br/
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● Laboratório rotacional: o professor divide a turma em dois grupos: uma metade 

permanece na sala de aula e a outra vai para o laboratório de informática ou outro 

espaço da escola. O laboratório rotacional permite ao professor um tempo maior para 

trabalhar com apenas metade da sala e, na aula seguinte, ao dividir novamente, 

trabalha com a outra metade; conforme mostra a Figura 2 

Figura 2: O modelo ”laboratório rotacional” 

 

Fonte: Curso Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação, 2014. 

Disponível em <www.ensinohibrido.org.br> Acesso 02 abr. 2015. 

 

● Rotação individual: a partir de um percurso estabelecido pelo professor, o estudante 

alterna individualmente as atividades seguindo um roteiro comum, ou, num grau 

maior de personalização, segue um roteiro criado exclusivamente para ele, não 

precisando necessariamente participar de todas as atividades disponíveis. Nesse 

modelo, estabelecem-se cronogramas diários, personalizados de acordo com suas 

necessidades individuais; conforme mostra a Figura 3 

 

Figura 3: O modelo “rotação individual” 

 

Fonte: Curso Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação, 2014. 

Disponível em <www.ensinohibrido.org.br> Acesso 02 abr. 2015. 

http://www.ensinohibrido.org.br/
http://www.ensinohibrido.org.br/
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● Sala de aula invertida: a apresentação teórica de um conteúdo é publicada em um 

ambiente virtual, por meio de videoaulas, por exemplo, e o aluno é orientado a acessá-

lo fora da escola, como pré-requisito para a aula presencial da qual participará na 

sequência. A sala de aula invertida permite ao aluno realizar um número maior de 

exercícios em sala e, assim, tirar suas dúvidas com o professor. No modelo tradicional, 

o professor ocupa o tempo da aula com a parte expositiva e transfere os exercícios 

como tarefa de casa, e, em casa, quando o aluno tem dúvidas sobre sua realização, o 

professor não está lá para ajudá-lo; conforme mostra a Figura 4 

 

Figura 4: O modelo “sala de aula invertida” 

 

Fonte: Curso Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação, 2014. 

Disponível em <www.ensinohibrido.org.br> Acesso 02 abr. 2015. 

 

Para o professor português José Pacheco, grande disseminador da gestão democrática na 

educação e criador da Escola da Ponte
30

, o modelo sala de aula invertida não se caracteriza 

como uma inovação ou um benefício pedagógico. Para ele,  

a comunicação social é pródiga na divulgação de absurdos, e a última 
“inovação” veiculada pela grande media foi a da aula invertida. O que vem a 

ser isso? [...] Volta e meia, mais uma moda pedagógica desce do hemisfério 

norte. Mal não viria ao mundo se educadores tupiniquins a não comprassem. 

Mas compram. (PACHECO, 2016, s/n
o
) 

No contraponto da publicação do professor Pacheco no site Eco Habitare, em 28 de 

junho de 2016, o professor Romero Tori postou no “Educação sem distância”, um grupo 

fechado no Facebook, o seguinte comentário: 

                                                
30 Escola da Ponte: Mundialmente reconhecida pelo seu projeto inovador ,que desde 1977 baseia-se na autonomia dos alunos 
e professores, rompendo com o sistema padrão de seriação/ciclos. https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_da_Ponte. Acesso 22 
jun 2016. 

http://www.ensinohibrido.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_da_Ponte
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[...] sabemos que aprendizagem ativa, sociointeracionismo, construtivismo, 

construcionismo e outros conceitos existem há muito tempo. Mas da teoria à 

prática há muitos obstáculos. Em minha opinião, os autores da técnica sala 
de aula invertida trouxeram sim contribuições ao criar um método fácil de 

ser compreendido e aplicado, que se encaixa nos modelos ainda 

majoritariamente existentes, baseados em salas de aula. Considero uma boa 
forma de transição para modelos mais revolucionários. É um passo. Não é a 

solução para tudo, como qualquer outro método. E também não exclui outras 

abordagens. (TORI, postagem em 03/07/2016)  

A sala de aula invertida, tradução do flipped classroom, é o modelo que mais 

repercussão teve na mídia como uma metodologia ativa de aprendizagem e um dos primeiros 

modelos a disseminar o ensino híbrido. 

Segundo Bergmann e Sams (2016, p. 6), a inversão da sala de aula "estabelece um 

referencial que oferece aos alunos uma educação personalizada, ajustada sob medida às 

necessidades individuais". Os autores se referem ao fato de o professor “ganhar” tempo em 

sala de aula para explicar dúvidas, atender individualmente os alunos e acompanhar a 

resolução de exercícios, uma vez que a parte teórica que seria expositiva já foi vista pelo 

aluno em casa.  

Os modelos de ensino híbrido nomeados como “flex”, “à la carte” e “virtual 

enriquecido”, na visão de Horn e Staker (2015), são modelos que pertencem à zona disruptiva 

(modelos que estão fora da zona híbrida), conforme mostra a Figura 5. 
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Figura 5: As zonas híbrida e disruptiva do ensino híbrido 

  

Fonte: Horn; Staker, p. 70, 2015. 

 

Na Figura 5, os pesquisadores apresentam os modelos de ensino híbrido organizados 

entre uma zona híbrida 
__

 considerados como modelos de inovação sustentada 
__ 

e uma zona 

disruptiva 
__ 

considerados como modelos de inovação disruptiva.  

O conceito de inovação é bastante variado, dependendo, principalmente, da sua 

aplicação. De forma sucinta, com relação aos modelos que pertencem a uma zona híbrida e 

aos que pertencem a uma zona disruptiva, os autores explicam que  

os modelos de ensino híbrido são sustentados para a sala de aula 

convencional, enquanto os modelos disruptivos estão preparados para 

substituí-la por outro paradigma completamente diferente. (HORN; 
STAKER, 2015, p. 70) 
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No modelo de inovação sustentado, as mudanças ocorrem de forma gradativa, com uma 

integração espiralada e com o aperfeiçoamento dos processos já existentes, enquanto nos 

modelos de inovação disruptiva, em lugar da permanência daqueles processos, há um 

rompimento destes e a proposição de novos processos.  

Sobre os modelos que pertencem à zona disruptiva, Horn e Staker (2015) definem que: 

Modelo Flex: o curso on-line é a espinha dorsal do curso. O professor tutor está no 

local, e os alunos aprendem principalmente em uma escola física, exceto por alguma 

lição de casa. Neste modelo, o ritmo de cada estudante é personalizado, permitindo a 

junção dos alunos por personalização e não por série, propiciando dessa forma que 

alunos de idades e séries diferentes estejam na mesma turma, como acontece, por 

exemplo, no Projeto Âncora.
31

 No modelo flex, o professor tutor é o professor 

presencial. 

Modelo À La Carte: o aluno é responsável pela organização dos componentes que 

quer estudar em linha com os objetivos gerais a serem atingidos. Neste modelo, um ou 

mais componentes são inteiramente on-line, com um professor responsável on-line e 

os professores dos demais componentes locados na escola presencial.  

Modelo Virtual Enriquecido: todos os componentes curriculares têm atividades on-

line e presencial. Neste modelo, o aluno pode frequentar a escola presencial apenas 

uma vez na semana.  

A taxonomia dos modelos apresentada pelo Clayton Christensen Institute, segundo 

Horn e Staker (2015, p. 55), é "imperfeita e continua a evoluir" e, nesta pesquisa, analisa-se a 

experiência de uma convergência de metodologias, possibilitando ao professor uma 

combinação desses modelos com outras práticas avaliadas por ele como bem-sucedidas.  

Outro ponto a considerar é que, embora haja uma organização proposta para os 

modelos, o professor tem a liberdade de usá-los e combiná-los da forma que julgar mais 

pertinente para sua proposta, levando-se em conta a ponderação de Bacich, Tanzi e Trevisan 

(2015) de que "não há uma ordem estabelecida para aplicação e desenvolvimento”. 

Sobre a minha prática tendo em vista que a metodologia do ensino híbrido possibilita a 

liberdade de escolha dos modelos, venho combinando os modelos “rotação individual” e “sala 

                                                
31 O Projeto Âncora consolidou-se como pioneiro de um trabalho de assistência social, que, aliado à educação, fornece às 
crianças e jovens e suas comunidades as ferramentas necessárias para acabarem com o círculo vicioso da pobreza e 
contribuírem para uma sociedade mais integra, justa e sustentável. 

 



 68 

de aula invertida” nas sequências didáticas elaboradas individualmente ou em parceria com os 

professores de outros componentes curriculares do colégio onde trabalho.  

Ao utilizar a rotação individual, percebo uma maior participação e envolvimento dos 

alunos, uma vez que a escolha por onde começar, por como gerir o tempo e por qual percurso 

seguir, coloca de fato o aluno no controle da sua aprendizagem.  

Ao organizar o ambiente da sala de aula nesse modelo, percebo o conceito da 

“autoecoorganização”, definido por Morin (2007) como uma nova maneira de enxergar a 

indissociabilidade entre o sujeito e o mundo, sendo, nesta pesquisa, entre o professor/aluno e 

a sala de aula. 

Nessa organização da sala, trabalho com um cronômetro visível para que o aluno faça a 

gestão do seu próprio tempo e, em vez de eu falar, deixo todas as instruções impressas sobre 

as estações, o que possibilita que, durante a aula, eu ganhe tempo e circule entre os alunos, 

saindo do papel de professora expositora e atuando como uma professora mediadora das 

dificuldades e dos avanços, a fim de observar de perto o desenvolvimento e fazer registros. 

Tudo isso para que eu possa fazer uma avaliação posterior, permitindo assim personalizar a 

próxima aula. 

 

2.3.2 Os modelos de ensino híbrido e a mediação do professor 

 

A mediação, muito favorecida com a utilização dos modelos de ensino híbrido, vai ao 

encontro do que Vygotsky (2000) denominou como zona de desenvolvimento próximo ou 

proximal: "a distância entre aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha e aquilo que faz 

com ajuda e, em breve, será capaz de fazer sozinha" (BACICH; TANZI; TREVISAN, 2015, 

p. 59). 

Observa-se na taxonomia dos modelos de ensino híbrido, apresentados por Horn e 

Staker (2015), a possibilidade do agrupamento de alunos nas estações, organizados por níveis 

de aprendizagem, a fim de favorecer o nível de desenvolvimento, ou seja, aquilo que nesse 

momento o aluno só conseguiria fazer com a ajuda de alguém (com a mediação de um 

professor), mas que, um pouco mais adiante, ele certamente conseguirá fazer sozinho (de 

forma autônoma). 
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No início do século XX, Vygotsky defendeu o convívio em sala de aula de crianças 

mais adiantadas com aquelas que ainda precisam de suporte pedagógico, propondo a 

existência de dois níveis de desenvolvimento infantil. Segundo a descrição de Paganotti 

(20011), o primeiro nível defendido por Vygotsky (2000) 

é chamado de real e engloba as funções mentais que já estão 

completamente desenvolvidas (resultado de habilidades e 
conhecimentos adquiridos pela criança). Geralmente, esse nível é 

estimado pelo que uma criança realiza sozinha. Essa avaliação, 

entretanto, não leva em conta o que ela conseguiria fazer ou alcançar 
com a ajuda de um colega ou do próprio professor. É justamente aí - 

na distância entre o que já se sabe e o que se pode saber com alguma 

assistência - que reside o segundo nível de desenvolvimento 

apregoado por Vygotsky e batizado por ele de proximal. 
(PAGANOTTI; 2011, s/n

o
) 

Percebe-se que o ensino híbrido é um revisitar das tendências pedagógicas do processo 

de ensino e aprendizagem (BORDENAVE, 1984), (LIBÂNEO, 1982), (SAVIANI, 1984) e 

(MIZUKAMI, 1986), abordadas no capítulo 1. 

O revisitar tendências pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem torna-se 

significativo quando há espaço para a formação do professor, para a reflexão e para a 

apropriação de uma abordagem que resultará em uma prática segura e qualitativa em sala de 

aula.  

Espera-se, dessa forma, inserir as TDIC integradas ao currículo a partir de um 

encaminhamento metodológico que mescle o que há de melhor no ensino on-line com o que 

há de melhor no ensino presencial, potencializando as relações interpessoais, bem como as 

produções coletivas na construção do conhecimento. Mas como se planeja uma aula com o 

ensino híbrido? 

 

2.3.3 Planejamento físico e virtual 

 

Planejar uma aula de ensino híbrido requer do professor, tal como em outra aula 

qualquer, ter de forma clara e definida o objetivo da sua aula.  

Tendo o objetivo definido, é preciso elaborar um plano de aula, ou uma sequência 

didática que propicie mudanças no que se refere à atuação do professor e principalmente na 

atuação dos alunos. Posteriormente, deverá prever conteúdo físico, conteúdo virtual, 

dispositivos móveis ou computadores, estratégias didáticas e demais instalações necessárias. 
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Se a educação do século XXI é relevante, tecnológica, democrática, multimodal, aberta 

e aproxima os alunos de seus professores, desde que os alunos estejam no centro do processo 

e não o professor, entende-se então que o “trabalho" deva ser realizado pelos alunos e não 

pelo professor, pois o papel do professor é de planejar, organizar, mediar e personalizar o 

ensino. O aluno está no centro do processo, enquanto o professor é o centro intelectual que 

articula o processo para que o aluno atue. 

Observa-se que, se fosse dado aos alunos a liberdade de escolha de ir ou não para uma 

sala de aula tradicional, é bem provável que a resposta fosse negativa. Alguns alunos gostam 

de ir para a escola como um polo social no qual dialoga com seus amigos, mas avalia o estar 

na sala de aula tradicional como algo extremamente cansativo. A respeito disso, Horn e Staker 

(2015) acreditam que 

a escola deve criar uma experiência que seja intrinsicamente motivadora 

para os alunos. A escola pode ser um lugar onde os alunos têm alegria em 

aprender. O segredo é se colocar na pele deles [...]. O modelo de trabalho a 
ser realizado é um instrumento para ajudá-lo a fazer isso. (HORN; 

STAKER, 2015, p. 141) 

Na perspectiva do planejamento de uma aula com os modelos de ensino híbrido, Horn e 

Staker (2015) propõem uma arquitetura para o trabalho em três níveis a fim de planejar a 

educação. O primeiro nível se refere à definição sobre "o que" os alunos produzirão; o 

segundo nível, sobre "como" os alunos executarão; e o terceiro nível, sobre "o que pode ser" 

integrado para a obtenção do êxito (recursos humanos, tecnológicos, estratégias, etc.), 

conforme mostra a Figura 6 

 

Figura 6: Três níveis na arquitetura de um trabalho 

 

Fonte: A autora, a partir de Horn; Staker (2015, p. 143) 
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Nos Estados Unidos, em 2011, a Summit Public Schools
32

 iniciou a utilização da 

metodologia do ensino híbrido em duas de suas escolas, utilizando o modelo “rotação por 

estações” no componente curricular de matemática, mas, ao longo do tempo, passaram para o 

modelo “flex”, modelo mais personalizado, para todos os componentes curriculares, em todas 

as escolas Summit. Desenvolveram, então, um ciclo de aprendizagem, conforme mostra a 

Figura 7 

 

Figura 7: O ciclo de aprendizagem nas Summit Public Schools 

 

 

Fonte: A autora, a partir de Horn; Staker (2015, p. 151) 

 

Identificar "o trabalho a ser feito", o que os alunos farão (papel do aluno) e o que o 

professor fará na aula (papel do professor) são questões muito importantes a serem pensadas 

ao se planejar uma aula de ensino híbrido que tenha, entre outros, o objetivo de uma 

aprendizagem reflexiva. 

 

 

                                                
32 Summit Public Schools: www.grupoa.com.br/blended/vd/h/vd17.html 
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2.3.4  Uma experiência de ensino híbrido no Brasil 

 

No Brasil, ao longo de 2014, um grupo de 16 professores foi selecionado para 

experimentar novas abordagens em sala de aula, tendo como foco a ampliação do grau de 

personalização da aprendizagem e o uso de recursos tecnológicos.  

Progressivamente, a personalização foi sendo favorecida pela integração de elementos 

da sala de aula tradicional com formas on-line e virtuais de aprendizagem, tais como o uso de 

plataformas, estratégias de gamificação, aplicativos para trabalhar diferentes formas de 

expressão da linguagem, além de uma grande variedade de métodos de avaliação, 

quantitativos e qualitativos, capazes de revelar o perfil de aprendizagem e o grau de 

autonomia dos alunos, conquistados ao longo do processo.  

Aos poucos, esse grupo tornou-se uma rede construtiva de aprendizagem, colaboração 

e troca de experiências, constituindo-se assim o Grupo de Experimentações em Modelos 

Híbridos
33

, que, após um ano de experimentação, lançou o livro Ensino Híbrido: 

personalização e tecnologia na educação.  

Retomando a importância do planejamento físico e virtual, o Grupo de Experimentações 

em Modelos Híbridos elaborou um “template” de plano de aula, que serviu de exemplo a 

outros professores que fizeram um curso
34

 on-line, conforme mostra a Figura 8.  

Objetivou-se, com a elaboração do template, ajudar o professor no planejamento escrito, 

pois muitas vezes, quando se faz uma proposta pedagógica diferenciada, o objetivo está claro 

para o professor, mas, ao implementá-lo, é possível que surjam contratempos em relação às 

dinâmicas da atividade em sala de aula e aos espaços utilizados. 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Ilustração criada pela a Fundação Lemann e o Instituto Península 
34 Curso online Ensino Híbrido. Disponível emwww.ensinohibrido.org.br. Acesso 23 jun 2016. 

http://www.ensinohibrido.org.br/
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Figura 8: Template de plano de aula com o ensino híbrido 

 

 

Fonte: Curso Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação, 2014. 

Disponível em <www.ensinohibrido.org.br> Acesso 02 abr. 2015. 

 

 

Segundo Lima e Moura (2015, p. 94), "as tecnologias utilizadas devem ser escolhidas 

com objetivos pedagógicos muito bem definidos", do que se infere que é o objetivo que 

define a escolha do recurso tecnológico, e não o contrário. Com efeito, pode-se ter em mãos o 

recurso tecnológico mais moderno da atualidade, mas, se ele não atende às demandas do 

pedagógico e não agrega valores significativos à aprendizagem, não deve ser utilizado.  

 

 

 

 

http://www.ensinohibrido.org.br/
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2.3.5 O estudante, o professor e a gestão 

 

Um dos fatores mais relevantes da metodologia do ensino híbrido é a relação que se 

estabelece entre professor e alunos, uma vez que a utilização dos modelos e as configurações 

dos espaços de aprendizagem promovem mudanças significativas no papel do professor e no 

papel dos alunos. A respeito das relações interativas, Zabala (1998) afirma que 

as sequências didáticas, como conjuntos de atividades, nos oferecem uma 
série de oportunidades comunicativas, mas que por si só não determinam o 

que constitui a chave de todo ensino [...] As atividades são o meio para 

mobilizar a trama de comunicações que pode se estabelecer na classe; as 

relações que ali se estabelecem definem os diferentes papéis dos professores 
e dos alunos (ZABALA, 1998, p. 89). 

O primeiro passo a ser modificado para a implementação no modelo de ensino híbrido é 

o entendimento dos papéis que professores e alunos poderão assumir nesse novo cenário, haja 

vista que o professor precisará transpor a função de expositor de conteúdo para a de um 

mediador do aprendizado, indo ao encontro do que Costa (1989 p. 79) definiu como “um 

educador dirigente, um organizador, um criador de acontecimentos".  

Aos alunos caberá fazer a transposição de uma ação passiva e monótona para uma 

atuação ativa, estando assim no centro do processo e reforçando o que Costa (1989 p. 83) 

definiu como “um educando parceiro, interlocutor ativo e crítico”.  

Nessa perspectiva, Abrantes (2014 p. 182) avalia que "os ganhos para o 

desenvolvimento desse estudante, bem como o aprendizado dos conteúdos selecionados pelo 

professor, serão bem mais aproveitados".  

Ao levar a metodologia do ensino híbrido para a sala de aula, é importante considerar 

a preparação de quem irá aplicá-la, e torna-se indispensável que a escola ofereça um 

programa de capacitação para o corpo docente que determine como os conteúdos nas áreas do 

conhecimento serão trabalhados sob a perspectiva do ensino híbrido. 

Cabe à equipe de gestão prover meios e mediação que garantam a formação do 

professor. Seguindo a perspectiva da personalização, ou seja, o aluno no centro do processo, o 

conjunto dos feedbacks correspondentes a um ciclo de aprendizagem deve fazer parte de uma 

reflexão maior (gestão-professor, professor-professor, professor-aluno e aluno-aluno). Esse 

momento pode ser compartilhado com outros professores e coordenadores de área, sendo 

incorporado a um escopo maior de planejamento.   
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Uma reformulação pedagógica torna-se significativa quando há espaço para a 

formação, para a reflexão e para a apropriação de uma metodologia ativa que pode impactar e 

transformar a prática na sala de aula.  

Na experiência desta pesquisadora com o ensino híbrido, coube à equipe de gestão 

prover meios e mediação que garantissem a formação do professor, e, no ano de 2015, foi 

colocado em prática um programa de formação docente com o objetivo de ampliar a inserção 

do ensino híbrido em outros componentes curriculares, distribuindo-o desde o ensino 

fundamental até o ensino médio.  

Dando continuidade ao programa de formação no colégio no qual trabalha a 

pesquisadora, em 2016, o ensino híbrido integrou a matriz curricular da seguinte forma: do 2
o
 

ao 5
o
 ano do ensino fundamental, nos componentes curriculares de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências e Geografia; e do 6
o
 ao 9

o
 ano do ensino fundamental, no componente 

curricular de Língua Portuguesa.  

No ensino médio, observou-se, até a conclusão desta pesquisa,  a utilização da 

metodologia nos componentes curriculares de Geografia, Química e Física, impulsionando 

atividades práticas dos laboratórios e introduzindo abordagens teóricas com a produção de 

videoaulas exibidas no modelo “sala de aula invertida”. 

Em muitos casos, é preciso o olhar do outro para descobrir aspectos que não eram 

evidentes. A equipe de gestão deve, por isso, promover espaços de formação, de troca e de 

coaching que conduzam o professor, de forma segura, a reconfigurar os espaços da sala de 

aula, abordando uma metodologia com foco na personalização. O espaço para a reflexão é 

importante para 

o professor tomar consciência do seu papel no desenvolvimento do 

currículo, é preciso que ele reflita continuamente sobre as questões: “o que, 
como, para que, para quem, a favor de quem” se organiza o ensino com 

vistas à reconstrução do saber ensinado. (FREIRE, 2000 apud. ALMEIDA, 

2011, p. 5) 

A formação de professores é uma questão relevante a ser considerada pela gestão, pois 

"quanto mais pessoas estiverem preparadas para atuar como agentes de aprendizagem, mais 

facilmente as verdadeiras inovações educacionais poderão ser implantadas na educação" [...] 

(VALENTE, 2013 p. 44)  

Ao analisar o template de plano de aula elaborado pelo Grupo de Experimentações em 

Modelos Híbridos (Figura 6), observa-se que elaborar uma aula híbrida requer do professor 

uma articulação de fatores que extrapolam as paredes da sala de aula. Por exemplo, caso opte 
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pelo modelo “laboratório rotacional” (dividir a sala em dois grandes grupos), se faz necessária 

uma parceria com outro professor do outro espaço (seja ele do laboratório de informática ou 

responsável por outro de espaço de aprendizagem a ser utilizado). 

Outra situação é em relação à disponibilidade de dispositivos, à conexão com a internet 

e à instalação dos recursos digitais, visto que em muitas escolas ainda é necessária a 

autorização para a reorganização da sala de aula (o arrastar carteiras e mesas para o 

agrupamento das estações de trabalho, por exemplo).  

O professor precisará de ajuda, principalmente no começo, para planejar suas aulas 

híbridas e integrá-las ao currículo. Almeida e Valente (2011, p. 36) buscam em Lévy (1999) a 

referência para sugerir que o currículo  

em rede pode ser construído com diferentes pontos de partida e chegada, 
permite delinear trajetórias singulares, deixar marcas, reconfigurar espaços e 

criar narrativas pessoais. (LÉVY, 1999 apud. ALMEIDA; VALENTE, 2011 

p. 36) 

Se o currículo em rede "permite delinear trajetórias singulares", e dispondo o 

professor de liberdade para usar os modelos de ensino híbrido e combiná-los da forma que 

julgar mais pertinente para sua proposta, é muito provável que o professor precise de um 

suporte do diretor/coordenador pedagógico, pois ele é o elemento 

mediador entre currículo e professores. Assim, esse profissional será, em 
nosso modo de ver, aquele que poderá auxiliar o professor a fazer as devidas 

articulações curriculares, considerando suas áreas específicas de 

conhecimento, os alunos com quem trabalha, a realidade sociocultural em 

que a escola se situa e os demais aspectos das relações pedagógicas e 
interpessoais que se desenvolvem na sala de aula e na escola (L. ALMEIDA; 

PLACCO, 2011 s/n
o
) 

Algumas ações estão nas mãos do professor, que, seja pelo engajamento ou por 

iniciativa própria, inicia um movimento de mudança em sua sala de aula. No entanto, a 

implantação de um modelo de ensino híbrido requer uma gestão capaz de identificar, avaliar, 

validar, organizar e disseminar ações pertinentes e motivadoras no processo de inovação e 

mudança no ensino e na escola.  

Em virtude de o ensino híbrido ainda estar "nos primeiros 'confusos' estágios de seu 

desenvolvimento", Horn e Staker (2015, p. 37) consideram que "as escolas estão pensando 

sobre ele de centenas formas à medida que experimentam o que funciona melhor para elas". 

Desse modo, cabe à equipe de gestão oferecer ao professor as condições para que a utilização 

obtenha êxito e que a escola (re)configure os espaços de aprendizagem "como um espaço 

praticado, um espaço dotado de sentido" (M. SANTOS; 1994).  
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Com o intuito de ajudar o professor a optar entre os modelos “rotação por estações”, 

“laboratório rotacional”, “rotação individual”, “sala de aula invertida”, “flex”, “à la carte” e 

“virtual enriquecido”, considerando aquele que melhor atenda o objetivo da aula, Horn e 

Staker (2015, p. 214) elaboraram seis questões de reflexão prévia: 

1. Que problema você está tentando resolver? 

2. Que tipo de equipe você precisa para resolver o problema? 

3. O que você quer que os alunos controlem? 

4. Qual deve ser, na sua opinião, o papel principal do professor? 

5. Que espaço físico você pode utilizar? 

6. Quantos dispositivos conectados à internet estão disponíveis? 

 

Segundo os pesquisadores, responder a essas questões é fundamental para ajudar as 

equipes locais nas opções com maior probabilidade de corresponder a suas circunstâncias, 

suas limitações e seus ideais. (Horn; Staker, 2015 p. 214).  

No livro Inovação na sala de aula, Clayton Christensen (2012) propõe que sejam 

definidos os papéis das equipes, classificadas pelo autor de acordo com o peso de sua atuação 

(autônomo, peso pesado, peso leve e funcional).  

A saber, fazem parte da equipe autônoma o Estado (órgãos públicos e departamentos 

ligados à educação), os mantenedores e diretores das instituições privadas; da equipe peso 

pesado participam os supervisores, coordenadores de área e orientadores educacionais; e da 

equipe peso leve e funcional, os professores e demais funcionários da escola. É a essas 

equipes que Horn e Staker (2015) se referem na segunda questão apresentada acima. 

Nessa concepção, o ensino híbrido pode ser então compreendido como um plano de 

ação em equipe, em que, mais do que o engajamento e a predisposição do professor, é preciso 

o apoio da escola na sua implantação.  

Embora as escolas compreendam um programa de educação formal com regras muito 

parecidas entre uma instituição e outra, cada escola é um universo particular, e, se não existe 

uma única maneira de ensinar todos os alunos, "não existe uma escola, um modelo de ensino 
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híbrido, um software ou mesmo uma forma de inovar únicos para todos" (Horn; Staker, 2015 

p. 274).  

Os autores propõem, como se vê na Figura 9, um diagrama que resume as etapas de 

desenvolvimento e implementação do ensino híbrido, tendo como ponto de partida a escolha 

de uma das palavras que compõem a sigla SMART
35

. 

 

Figura 9: Diagrama para o ensino híbrido 

 

 

Fonte: Horn e Staker (2015, p. 274) 

 

Ao refletir sobre a definição do ensino híbrido, a organização dos modelos, a 

importância do planejamento físico e virtual, a definição de papéis e a organização do 

trabalho em equipe, nota-se que o ensino híbrido não constitui uma inovação revolucionária 

ou um descarte de estratégias bem-sucedidas, que até hoje são utilizadas na sala de aula.  

Observa-se que o benefício da metodologia do ensino híbrido está não apenas na 

retomada das reflexões sobre a organização da sala de aula, sobre a mudança de papel do 

                                                
35 SMART do original em inglês, traduzido para: Específicos, Mensuráveis, Atribuíveis, Realistas e em função do Tempo. 
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professor e do estudante, sobre a elaboração do plano de aula ou da gestão do tempo, mas 

também, e principalmente, na utilização integrada dos recursos tecnológicos em sala de aula, 

possibilitando a personalização.  

Antes de avançarmos na questão da personalização, vale lembrar que Blikstein e Zuffo 

(2001) advertem para a necessidade de a educação não se tornar um "jeans personalizado", 

pois 

a educação conheceu, no passado, um processo semelhante àquele das calça 

jeans: a massificação. Agora, as ditas 'novas tecnologias' prometem igualá-la 
em status da Levi's. Nosso imaginário é povoado pela ideia de uma educação 

personalizada, entregue ao gosto do freguês, quase sem custo, no conforto do 

lar. À primeira vista, parecem promessas excelentes - mas o que 

efetivamente muda? (BLIKSTEIN; ZUFFO, 2001 p. 11)  

Segundo os pesquisadores americanos do Clayton Christense Institute, o grande 

diferencial e potencial da metodologia do ensino híbrido está na personalização do ensino, ou 

seja, o aluno no centro do processo. Mas, afinal, como se personaliza uma aula no modelo de 

ensino híbrido? 

 

2.3.6 A personalização do ensino 

 

Ao iniciar esta seção, convém assinalar que personalizar o ensino híbrido, conforme 

descrito por Lima e Moura (2014 p. 98), "não é necessariamente traçar um plano de 

aprendizado para cada aluno", tendo em vista que essa possibilidade seria remota perante 

salas de aula com expressivo número de alunos, conforme abordado no Capítulo 1.  

A partir da minha experiência com o ensino híbrido, compreendo que personalizar o 

ensino seja o grande o diferencial e a etapa mais complexa do ensino híbrido. O professor 

precisa criar mecanismos de interação, de observação e de avaliação processual de cada aluno 

para que possa identificar os níveis de compreensão dos conteúdos abordados. 

Com os dados individuais em mãos, é possível promover agrupamentos dinâmicos por 

níveis e utilizar ferramentas variadas de acesso a fim de garantir que os alunos tenham chance 

de aprender, cada um do seu jeito e no seu ritmo. Pois  

se um aluno aprende com um vídeo, outro pode aprender mais com a leitura, 

e um terceiro com a resolução de um problema 
__ 

e, de forma mais completa, 
com todos esses recursos combinados. Quando o professor usa um texto e a 

mesma sequência de exercícios para todos os alunos, ele exclui essas 
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possibilidades e impõe um único caminho para construir o conhecimento. 

(LIMA; MOURA, 2014 p. 98) 

Na metodologia do ensino híbrido, a tecnologia pode estar também aliada à utilização 

eficiente de dados com foco na personalização do ensino, ou seja, na utilização on-line de 

ferramentas e plataformas que emitam dados sobre os alunos e gerem relatórios para que o 

professor identifique em que nível de conhecimento a turma está, o que permite precisar o 

momento no qual é importante o atendimento individualizado para aqueles alunos com 

maiores dificuldades.  

Na experiência que vivencio com a personalização, tenho observado que, ao aplicar, 

por exemplo, um questionário no Moodle, como uma estratégia de sondagem do nível de 

compreensão sobre um determinado conteúdo, tenho, a partir da leitura dos relatórios gerados 

pelo ambiente, uma fácil identificação dos alunos que precisam de uma retomada da minha 

mediação.  

Analisar os relatórios sobre o nível de compreensão sobre um determinado conteúdo, 

antes de prosseguir com o próximo conteúdo, é de extrema relevância num planejamento que 

contemple a personalização. O ato de analisar os relatórios possibilita ao professor a retomada 

de conteúdo para aqueles alunos que não o compreenderam, mas que posteriormente serão 

avaliados naquele conteúdo. 

Foi utilizando os modelos de ensino híbrido que eu consegui reorganizar a minha sala 

de aula, propondo estações de trabalho nas quais os alunos atuam de forma autônoma, 

fazendo a gestão do próprio tempo, enquanto eu atendo, numa determinada estação, aqueles 

alunos que estão com dificuldades. Numa aula expositiva não dialogada, eu não teria 

condições de personalizar o ensino. Nessa concepção, o ensino híbrido é uma metodologia 

que  

personaliza a educação, tanto nas “competências duras” [conhecimento] 

quanto nas transversais. Uma educação baseada em competência trabalha 

com a noção de que os alunos só podem avançar quando eles realmente 
dominarem um conceito. Você não avança de acordo com a hora do dia, mas 

de acordo com o que você sabe. É muito difícil ter uma educação baseada 

em competências, a menos que você tenha ensino híbrido (HORN, 2014). 

Ao repensar o papel do professor e as mudanças essenciais que ele experimenta
36

, o 

Clayton Christensen Institute propõe uma intervenção do professor de acordo com as 

necessidades pedagógicas, além das observações de aprendizagem que podem ser 

aprimoradas a partir da análise de relatórios e das relações estudante-professor / estudante-

                                                
36 Khan Academy: repensando o papel do professor e as mudanças essenciais que ele experimenta. Disponível em 
http://migre.me/lDmZg.  Acesso em 14 set 2014. 
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estudante. Os relatórios gerados podem ser inicialmente registrados em um modelo como o da 

Tabela 1  

Tabela 1: Avaliação personalizada da turma 

Alunos 

Em relação à 

autonomia  
do aluno 

(Valores: 1 a 5) 

Em relação à 

educação 

personalizada 
(Valores: 1 a 5) 

Em relação ao 

domínio do 

conhecimento 
(Valores: 1 a 5) 

Em relação aos 

relacionamentos 

produtivos 
(Valores: 1 a 5) 

<nome do aluno>     
<nome do aluno>     
<nome do aluno>     

<nome do aluno>     

Fonte: A autora, a partir de Khan Academy: repensando o papel do professor e as mudanças essenciais que ele 

experimenta. Disponível em http://migre.me/lDmZg.  Acesso em 14 set 2014. 

 

● Em relação à autonomia: observação e avaliação dos alunos que conseguiram passar 

pelas estações e realizaram as atividades sem solicitar orientações à professora; 

● Em relação à educação personalizada: observação, avaliação e classificação dos 

alunos que tiveram dificuldades conceituais (individualização), dos que cumpriram 

todas as atividades disponíveis nas estações (diferenciação) e dos que, além de 

cumprirem todas as atividades disponíveis nas estações, ultrapassaram as atividades 

propostas, contribuindo e/ou solicitando novas informações (personalização);  

● Em relação ao domínio do conhecimento: avaliação da produção dos alunos;  

● Em relação aos relacionamentos produtivos: observação e avaliação da colaboração, 

da interação e da produção dos alunos a partir da contribuição do outro. 

 

Observa-se que uma avaliação personalizada da turma pode auxiliar o professor a 

administrar o que Perrenoud (2013, p. 177) descreveu como “conflito de interesses em relação 

ao nível". O autor sugere que, para que todos os alunos pudessem atingir os objetivos da 

educação básica, seria necessário 

que a escola se limitasse às aprendizagens essenciais. Ora, os programas 

foram elaborados para alunos médios ou, até mesmo, para bons alunos. Falta 
tempo para aqueles que têm dificuldades de aprender, pois quando a sua 

aprendizagem começa a ter início, o professor já passou para o capítulo 

seguinte, de forma a conseguir concluir o programa até o final do ano letivo. 

(PERRENOUD; 2013 p. 177)  
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No que se refere à avaliação personalizada, as pesquisadoras norte-americanas Bray e 

Mcclashey (2012)
37

, especialistas na capacitação para uso do universo digital em sala de aula, 

definiram três conceitos para o agrupamento de alunos em sala de aula: ensino 

individualizado, ensino diferenciado e ensino personalizado.  

A fim de facilitar o registro e a documentação do professor sobre o estágio de ensino no 

qual se encontra cada estudante, sugere-se a utilização do modelo da Tabela 2 

Tabela 2: Avaliação personalizada com foco no agrupamento de alunos 

Alunos que precisam 

de uma atividade 

individualizada 

Alunos que precisam 
de uma atividade 

diferenciada 

Alunos que precisam 
de uma atividade 
personalizada 

<nome do aluno> <nome do aluno> <nome do aluno> 
<nome do aluno> <nome do aluno> <nome do aluno> 
<nome do aluno> <nome do aluno> <nome do aluno> 
<nome do aluno> <nome do aluno> <nome do aluno> 

 
Fonte: A autora, a partir de “Diferenciar, individualizar e personalizar o ensino”.  

Disponível em:  http://migre.me/pGRQG. Acesso em 12 set 2014. 

 

Nessa concepção de personalização do ensino, espera-se que o professor prepare mais 

de uma estratégia dinâmica de atividade por aula, uma para cada estágio:  

1. Individualização: alunos que apresentarem necessidades específicas dentro do grupo. 

Sugere-se que esses alunos sejam reunidos em uma estação ou um grupo de trabalho e 

que o professor esteja presente, observando as dúvidas e interferindo quando necessário. 

As necessidades dos alunos são identificadas por meio de avaliações, e a instrução é 

adaptada. 

2. Diferenciação: alunos que apresentarem um mesmo nível de domínio do conteúdo. 

Sugere-se que, nesse grupo, a proposta da autonomia e da colaboração seja exercida. 

Dessa forma, espera-se que o grupo seja capaz de seguir sozinho e, quando necessário, 

solicitar ajuda aos pares. 

3. Personalização: alunos que tenham atingido pleno domínio do conteúdo. O professor 

deve preparar para esse grupo opções de atividades com níveis superiores aos demais 

grupos da sala, partindo-se dos três conceitos para o agrupamento de alunos em sala aula, 

conforme Bray e Mcclashey (2012). 

                                                
37 Diferenciar, individualizar e personalizar o ensino. Disponível em:  http://migre.me/pGRQG.  Acesso em 12 set 2014. 

http://migre.me/pGRQG
http://migre.me/pGRQG
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O agrupamento de alunos por estágio de personalização permite uma melhor 

aprendizagem. O aluno aprende mais quando é confrontado com atividades que impliquem 

um desafio cognitivo não muito discrepante, ou seja, que se situem naquilo que Vygotsky 

(1896) denominou como zona de desenvolvimento próximo. Dessa forma, “o professor deve 

proporcionar aos alunos a oportunidade de aumentarem as suas competências e conhecimento, 

partindo daquilo que eles já sabem, levando-os a interagir com outros alunos em processos de 

uma aprendizagem cooperativa” (MARQUES, 2007 p. 4).  

Nessa perspectiva, o ensino híbrido 

é o motor que pode tornar possível a aprendizagem centrada no estudante 
para alunos do mundo todo, em vez de apenas para alguns poucos 

privilegiados. Devido à sua arquitetura modular, o ensino on-line é adequado 

de forma inerente para fornecer ensino personalizado, com base na 
competência, a um custo acessível, portanto, esses termos frequentemente 

andam de mão dadas (HORN; STAKER, 2015, p. 54). 

Avalia-se que, ao iniciar a utilização da metodologia do ensino híbrido, é provável 

que, no lugar de uma inovação disruptiva, opte-se por uma inovação sustentada, pois, ao 

aperfeiçoar processos, percebe-se a necessidade de se fortalecerem concepções pedagógicas, 

fazendo-se necessária tanto a criação de planos de aula (ou sequências didáticas) mais bem 

estruturados, com a elaboração de um planejamento físico e virtual, quanto a análise da 

atuação do professor e da atuação dos alunos.  

Torna-se igualmente relevante e essencial ajustar a gestão do tempo do professor e dos 

alunos, e assim acomodar as mudanças de uma forma gradativa, consolidando uma cultura 

híbrida na sala de aula, pois “é indispensável compreender, de maneira cabal, que não é 

abandonando o velho que resolvemos qualquer problema” (DEWEY, 1938, p. 14).   

 

2.3.7 Relato de prática educomunicativa com o ensino híbrido 

 

O conceito de educomunicação se expandiu no Brasil a partir das pesquisas 

desenvolvidas pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Universidade de São Paulo 

(USP) no final da década de 90, coordenadas então pelo professor doutor Ismar de Oliveira 

Soares.  

Segundo Soares (2004), a educomunicação é um campo teórico-prático que propõe uma 

intervenção no meio a partir de uma educação para a mídia, buscando, entre outros efeitos, 
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uma comunicação dialógica e um planejamento participativo, amparados no uso das mídias na 

educação, na produção de conteúdos educativos e no uso criativo das tecnologias, valendo-se, 

ainda, do protagonismo (sujeitos midiáticos ativos),  da gestão democrática das mídias e da 

prática epistemológica e experimental do conceito de educomunicação. 

Os ecossistemas educomunicativos, na definição de Soares (2004), ampliam a 

capacidade de expressão de todas as pessoas num espaço educativo, melhoram o coeficiente 

comunicativo das ações educativas, desenvolvem o espírito crítico dos usuários dos meios de 

comunicação, proporcionam o uso adequado da informação nas práticas educativas, além de 

fortalecerem os espaços educativos. 

O “paradigma educomunicativo”, segundo Soares (2017), se define como “um caminho 

facilitador para a compreensão e a prática dos direitos humanos”, tendo como eixos 

mobilizadores de seus diferentes projetos de intervenção social: a promoção da cidadania em 

sua plenitude; o fortalecimento dos espaços de convivência, mediante a gestão democrática 

dos processos de comunicação; a ampliação do potencial comunicativo dos indivíduos e 

grupos humanos, mediante práticas culturais e artísticas; a educação para a comunicação, 

como um direito das novas gerações; o favorecimento do protagonismo comunicativo 

infantojuvenil, mediante a promoção, entre os membros das novas gerações, de práticas de 

comunicação democráticas e participativas. 

Em 2007, um grupo de alunos do ensino fundamental II se reuniu para fazer a cobertura 

de um evento de tecnologia de um colégio privado de São Paulo. Acompanhados pela 

professora de tecnologia e por uma jornalista, desenvolveram produções escritas e registros 

fotográficos com base em técnicas jornalísticas a fim de produzir sua própria mídia impressa, 

que seria veiculada e distribuída no dia do evento.  

No ano seguinte, dois alunos que participaram daquela cobertura propuseram à direção 

do colégio que a experiência fosse expandida para a concepção de uma oficina semanal de 

produção midiática. Nascia assim a oficina educomunicativa legitimada pelo desejo dos 

próprios alunos de produzir conteúdo informativo para outros alunos.  

A primeira parte das oficinas é dedicada ao momento “Análise de Mídia”. Isto é: 

semanalmente é disponibilizado aos alunos um material sobre um fato que foi destaque no 

noticiário nacional em diferentes veículos informativos, a fim de que eles possam fazer uma 

leitura prévia, em casa, e, no próximo encontro da oficina, possam ter repertório sobre o tema 

e contribuir com a discussão. O momento da análise de mídia é o treino da habilidade da 

leitura crítica do mundo, pois muitas vezes é possível 
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perceber que, numa geração conectada, altamente ligada em infográficos e 

memes, não há a compreensão das relações entres os recursos gráficos e os 

elementos verbais [...]. Ao que parece, os alunos não relacionam a imagem 
com o texto: ou fazem apenas a leitura da imagem ou simplesmente a leitura 

do texto escrito, sem relacioná-los como conteúdos complementares. 

(CAPRINO; PESSONI; APARÍCIO, 2012, p.17) 

Além da formação de leitores críticos, o momento “Análise de Mídia” parte do 

princípio de que os alunos não devem ser meros reprodutores de técnicas da comunicação, 

mas sim comunicadores de caráter reflexivo, que possam, além de questionar, formar e 

informar. 

A segunda parte das oficinas está relacionada à elaboração de conteúdo, com exercícios 

práticos. Essa prática possibilitou a criação, pelos alunos, de uma mídia impressa anual. 

Atualmente, além de produzirem a revista, alimentam as redes sociais da oficina e fazem a 

cobertura jornalística para a webtv do colégio, bem como para a rádio da mesma escola.  

Para tanto, são exploradas as tecnologias digitais do colégio, como câmeras fotográficas 

e filmadoras, além dispositivos móveis e os estúdios de Rádio e TV. Essa variedade de 

formatos não apenas mantém os alunos atualizados com a convergência das mídias, como 

também os estimula a descobrir vocações e interesses próprios relacionados às áreas da 

comunicação.  

Inserir diversos recursos tecnológicos na oficina educomunicativa tem o objeto de 

possibilitar o multiletramento midiático, pois a prática da leitura de mundo não se dá de 

maneira isolada, devendo antes ser enriquecida com materiais complementares ao texto 

impresso. No entanto, cabe à escola encontrar meios para enfrentar os desafios das novas 

tecnologias, pois 

é necessário pensar em novos letramentos, que, entretanto, incluem todos os 

tipos de mídia, inclusive o “velho” jornal impresso. Hoje, não basta que o 

aluno seja alfabetizado; ele tem que estar preparado para deparar-se com 
qualquer tipo de mensagem e saber dar tratamento e intepretação adequados 

a cada um. (CAPRINO; PESSONI; APARÍCIO, 2012, p.18) 

Em 2014, quando comunicada de que uma professora do seu corpo docente fora 

selecionada para integrar o Grupo de Experimentação com Modelos do Ensino Híbrido, a 

equipe de gestão do colégio autorizou que a experimentação fosse primeiramente aplicada 

pela mesma professora 
__

 pesquisadora deste estudo 
__

 na oficina educomunicativa, então 

realizada com 25 alunos e já por ela mediada.  
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Após um ano de experimentação, os resultados apresentados foram validados pela 

equipe de gestão, sendo o ensino híbrido integrado ao colégio, desde então, de maneira 

escalonada na matriz curricular. 

Apenas com o objetivo de registrar o "como" esta pesquisadora organiza uma aula de 

ensino híbrido, descreve-se abaixo a produção coletiva do e-book Focados book: o manual do 

jornalista mirim, produzido nas oficinas de educomunicação das quais a pesquisadora faz a 

mediação em parceria com uma jornalista. O e-book traz a produção de 88 alunos que 

integraram as três turmas da oficina. 

Considero o e-book um exemplo de projeto embasado por metodologias ativas, uma vez 

que sua produção permitiu a transposição didática da técnica jornalística para uma abordagem 

livre pelo olhar dos alunos. Uma abordagem feita na própria escola, onde os alunos tiveram 

satisfação em aprender, em produzir e, principalmente, em compartilhar a sua produção. 

 Desde o início do projeto, deixamos claro qual era o produto final e que eles teriam 

como objetivo principal ensinar, pela produção autoral, outras crianças a fazer aquilo que eles 

faziam nos encontros semanais da oficina. Embora os alunos mencionassem o quanto 

gostavam de participar da oficina, questionávamo-nos se eles tinham consciência do que 

faziam, como faziam e por que faziam.  

Percebemos que dar um sentido à produção que extrapolou as paredes da sala de aula 

fez toda a diferença. Os alunos passaram de consumidores a produtores de conteúdo, 

exercendo ainda o protagonismo e a autonomia ao gerenciar o tempo na realização das 

tarefas. 

A elaboração do e-book teve os seguintes objetivos: elaborar coletivamente conteúdos 

digitais abertos com a produção textual, radiofônica, televisiva e fotográfica, destinados ao 

aprendizado das técnicas do jornalismo por crianças para crianças; refletir sobre as etapas de 

produção de um livro digital; compartilhar dicas simples e conceitos introdutórios de 

fotografia, telejornalismo, rádio e análise de mídia, conteúdos esses abordados nas oficinas 

educomunicativas do colégio; e promover a autonomia e o protagonismo dos alunos.  

Tendo os objetivos definidos, promoveu-se uma nova organização da sala, assim como 

de novas engrenagens, em que cada núcleo tem uma atividade proposta e todos os alunos 

compartilham com os professores mediadores o alinhamento do processo.  
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Por tratar-se de uma oficina extracurricular, não tivemos uma avaliação tradicional no 

formato de nota, mas sim uma avaliação processual, como emissão de feebacks professor-

aluno e aluno-aluno.  

Na primeira aula, utilizando-se o modelo “sala de aula invertida”, disponibilizou-se aos 

alunos um link de acesso a um vídeo no ambiente Moodle
38

 das oficinas, como pré-requisito 

para aquela primeira aula. O vídeo, disponível no Youtube
39

, narra a história de um menino 

que, apaixonado pela flor do Manacá, decide buscar no dicionário o significado da sua flor 

preferida. A situação-problema, na visão do menino, apresenta o dicionário como um livro de 

definições “chatas” das palavras e não portador da beleza dos significados que elas têm. O 

menino decide, então, criar seu próprio dicionário, cheio de sentimentos, cores e sabores, com 

o nome Sentimentário.  

Após a análise do vídeo, apresentamos quatro palavras relacionadas à nossa oficina: 

fotografia, rádio, telejornalismo e análise de mídia, para que os alunos as definissem, 

utilizando-se dos tablets com o aplicativo gratuito Padlet. O produto final dessa aula foi a 

confecção coletiva de quatro murais digitais. 

Na segunda aula, utilizando-se o modelo “sala de aula invertida”, disponibilizamos 

outro link de acesso a um vídeo no ambiente Moodle das oficinas, também como pré-requisito 

para a segunda aula. Tratava-se de uma reportagem do Fantástico
40

, exibido pela Rede Globo, 

sobre o livro Casa das Estrelas: o universo contado pelas crianças, escrito pelo professor 

colombiano Javier Naranjo, que reúne definições poéticas dadas por crianças, definições essas 

coletadas por ele por quatro anos.  

Ainda nessa aula, dialogamos com as crianças sobre os dois vídeos (o curta de animação 

exibido na aula anterior e a reportagem do Fantástico) perguntando-lhes se havia relação 

entre eles. Após reflexões e relatos orais dos alunos sentados em roda, realizamos uma 

dinâmica mostrando folhas de sulfite com palavras impressas, como óculos, janela, cadeira, 

professor, escola, jornal, rádio, etc.  

Propusemos aos alunos a elaboração de definições orais de um jeito diferente, não do 

jeito como um adulto fala, não da forma consagrada pelo senso comum ou como o dicionário 

apresenta, mas sim como uma criança falaria. Tivemos respostas muito interessantes, como: 

                                                
38 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou de Learning Management System (LMS) das oficinas Dante Em Foco e 

Dante Em Foco Mirim. 
39 Sentimentário. Disponível em https://vimeo.com/78212190 Acesso em 10 nov 2016. 
40 Globo.com Crianças criam significados poéticos e divertidos para palavras do dia a dia. Disponível em: 
http://glo.bo/1fQkdEk. Acesso em 26 abr 2016. 

https://vimeo.com/78212190
http://glo.bo/1fQkdEk
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“tempo” é “aquilo que já passou”, “fotografia” é “o passado congelado”, “óculos” é a “janela 

dos olhos”.  

Iniciamos a terceira aula fazendo a leitura dos murais digitais confeccionados na aula 

anterior, e os alunos avaliaram o quanto ficaram interessantes e de fácil compreensão as 

definições por eles elaboradas. Após a análise, os alunos responderam a um levantamento de 

hipóteses sobre “o que”, "para que" e “por que” produziríamos um e-book. 

Disponibilizamos estações com e-books de diversos gêneros, utilizando o modelo 

“rotação por estações”, para livre consulta e análise dos alunos. Estando os alunos envolvidos 

com a proposta de produção do e-book, a próxima etapa foi atribuir um tema para cada 

oficina, de acordo com a habilidade do grupo. Na sequência, organizamos as estações de 

trabalho, no modelo “rotação individual”, para a escolha dos subtemas que seriam produzidos 

em duplas ou trios de trabalho: análise de mídia, rádio, telejornalismo e fotografia. 

Na quarta aula, no modelo “rotação individual”, tendo os temas e subtemas definidos, 

os alunos, em duplas e trios, e utilizando notebooks, pesquisaram na internet o que já havia 

sido publicado. Concluída a apuração das fontes e o copiar/colar, iniciou-se um processo de 

reescrita e adaptação da linguagem adulta para a linguagem infantil utilizando-se, para isso, 

um editor de texto. 

A análise da produção, no modelo “rotação individual”, foi o foco da quinta aula. Com 

os textos semifinalizados, os alunos nos apresentaram a primeira versão e receberam 

feedbacks em relação à qualidade da escrita e à adaptação linguagem para uma fácil 

compreensão das outras crianças. Após os feedbacks, os alunos se dirigiam à estação “Tente 

outra vez” para fazer os ajustes necessários e, conforme iam concluindo, se colocavam à 

disposição para ajudar os demais. A partir dessa etapa da produção, consolidou-se a 

personalização do ensino, com o reagrupamento dos alunos de acordo com os estágios da 

produção. 

Na sexta e sétima aula, com os textos finalizados, os alunos fizeram a adaptação para a 

lauda radiofônica. Com as laudas finalizadas, os alunos nos apresentaram o material e 

receberam feedback em relação à adaptação da linguagem para o rádio. Após o feedback, os 

alunos se dirigiam novamente à estação “Tente outra vez” para, mais uma vez, fazer os 

ajustes necessários e, à medida que os concluíam, prestar auxílio aos colegas.  

Acompanhados pela jornalista da oficina, agora para vivenciarem o modelo “laboratório 

rotacional”, os alunos se dirigiram para o estúdio da rádio da escola, que fica localizado no 
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pátio externo, para a gravação das laudas em duplas ou trios. Enquanto as duplas ou trios 

gravavam na rádio, os demais permaneciam em sala de aula, acompanhados por mim, 

preparando-se para a gravação com treinos orais. 

A coleta dos depoimentos aconteceu entre a oitava e nona aula. Conforme iam 

concluindo as produções, no modelo “laboratório rotacional” e “rotação por estações”, os 

alunos gravaram depoimentos sobre suas impressões em relação à oficina e à produção do e-

book. O vídeo está publicado como abertura do e-book.  

Na última aula, com a mediação dos professores, os alunos definiram o formato do 

evento de lançamento do e-book, que teve a participação dos pais, familiares, ex-alunos da 

oficina, e contou ainda com a presença do professor Ismar Soares, da NCE/USP e presidente 

da ABPEducom, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais
41

 em 

Educomunicação. Quatro alunos conduziram a cerimônia de lançamento do e-book. 

Nessa sequência didática, a estratégia esteve centrada no interesse dos alunos e na 

clareza da finalidade que teria essa produção. O e-book
42

 dos jornalistas mirins não se 

restringiu a um trabalho de escola, do tipo “estou fazendo isso porque a minha professora 

pediu”, mas se desdobrou em uma tarefa com finalidade social, do tipo “estou fazendo porque 

eu sei que eu posso ensinar o outro”, “estou fazendo porque sei que alguém terá acesso ao que 

eu produzi”.  

 

2.3.8 Relato de projeto interinstitucional com o ensino híbrido  

 

Em 2016, a metodologia do ensino híbrido foi aplicada no projeto 

Educom.GeraçãoCidadã.2016, uma proposta de ação educomunicativa interinstitucional. 

Articulado pela ABPEducom – Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da 

Educomunicação, o projeto envolveu ações colaborativas com educadores e alunos do 7º ano 

à 2ª série do Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri e educadores e alunos do Ciclo 

Autoral do CEU EMEF Casa Blanca
43

.  

                                                
41 Entidade de caráter educativo, científico-cultural, interdisciplinar, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, com duração de 
tempo indeterminado, regida por legislação e estatuto próprio. 
42 O e-book está disponível para download no iTunes (http://migre.me/uP7Xn) e em PDF (http://migre.me/vmMfH). O 
evento de lançamento teve a cobertura do NCE/USP e está disponível no Youtube (http://migre.me/uP82p). 
43 CEU EMEF Casa Blanca é uma instituição de ensino da rede pública e está ligada à Diretoria Regional de Educação 
Campo Limpo (DRE CL) e à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME). 

http://migre.me/uP7Xn
http://migre.me/vmMfH
http://migre.me/uP82p)
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Os alunos do colégio particular convidados para participar do projeto pertenciam à 

oficina Dante em Foco, e os alunos da rede pública estavam vinculados ao Programa 

Imprensa Jovem, do Núcleo de Educomunicação da SME.  

O projeto teve como objetivo promover o protagonismo dos alunos na reflexão e 

produção midiática sobre temas por eles escolhidos, de interesse para a formação e a prática 

cidadãs.  

A experiência da Dante em Foco somou-se, nesse projeto, à experiência da Imprensa 

Jovem, ambas articuladas pela ABPEducom, constituindo-se, assim, como uma experiência 

coletiva num projeto interinstitucional. Ao longo do desenvolvimento do projeto, considerou-

se que 

nenhuma opinião seja uma convicção absoluta, imutável. Que o dia de 
hoje seja sempre uma passagem feita da soma das experiências de 

ontem, enriquecida das experiências de amanhã [...] (KORCZAK, 

1929, p. 21). 

No ano de 2016, todas as atividades, as visitas entre as duas escolas e suas respectivas 

ações foram acompanhadas pelos educadores parceiros, envolvendo produções conjuntas em 

diferentes linguagens, com mediações que conduziram a uma análise crítica sobre as mídias 

produzidas e consumidas, executando uma “experiência de prática educomunicativa 

expressamente voltada à área da educação em direitos humanos” (SOARES, 2017 p. 4). 

Quanto às produções, destaca-se o ensino híbrido como metodologia ativa utilizada na 

elaboração de sequências didáticas que possibilitaram a execução de atividades que 

envolveram os dois grupos organizados em agrupamentos dinâmicos, com foco na 

personalização do ensino.  

Utilizaram-se os modelos ”sala de aula invertida”, ”rotação por estações”, ”rotação 

individual” e ”laboratório rotacional” em atividades conduzidas nas duas escolas, bem como 

em atividades desenvolvidas quer nos estúdios de rádio e de TV do Colégio Dante Alighieri, 

quer no estúdio de Captação de Vídeo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 

São Paulo.  

O produto final do projeto foi o vídeo-convite #AceitaTodos #PorUmMundoMelhor
44

, 

roteirizado e interpretado pelos alunos. A produção e a pós-produção do vídeo foram 

realizadas pelos educomunicadores mediadores do projeto. 

                                                
44 Disponível em < https://youtu.be/IvTSqtT1xKk> Acesso 02 nov. 2016. 

https://youtu.be/IvTSqtT1xKk
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Em novembro, o Educom.geraçãocidadã.2016 foi apresentado no V Global MIL Week, 

congresso sobre Media and Information Literacy (em tradução livre, Introdução a Mídia e 

Informação), organizado pela Unesco, e no seminário “Educação Midiática e Informacional 

no Brasil”, realizado pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) do Senado Federal. 

A participação em Brasília foi considerada um marco importante para a 

educomunicação, pois, pela primeira vez, alunos participaram de discussões sobre educação 

midiática no Congresso Nacional e mostraram aos membros do CCS como a educomunicação 

é trabalhada na prática. 

Em abril de 2017, numa iniciativa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(CNDE), a relatora especial para o Direito Humano à Educação da ONU, Kombou Boly Barry 

– personagem simbólica por ocupar essa importante posição, na qual chegou após atuar como 

ministra da Educação de Burkina Faso – esteve no Brasil e participou de uma reunião no 

Instituto Paulo Freire com especialistas da educação formal e não formal. 

Na ocasião, a experiência do projeto interinstitucional Educom.geraçãocidadã.2016, 

amparado pelas concepções educomunicativas e estruturado pedagogicamente pela 

metodologia do ensino híbrido com foco na personalização, foi apresentada à relatora da 

ONU. 

 

2.3.9 Ensino híbrido: um conceito em construção 

 

Antes de avançar para o próximo capítulo, é relevante considerar que a metodologia do 

ensino híbrido traz conceitos ainda em construção e que estão sendo consolidados a partir da 

análise de experiências com a sua utilização. 

Um dos fatores a considerar é que a taxonomia dos modelos de ensino híbrido, 

apresentada pelo Clayton Christensen Institute, segundo Horn e Staker (2015, p. 55), é 

"imperfeita e continua a evoluir" provavelmente pelo fato de que o ensino híbrido ainda esteja 

"nos primeiros 'confusos' estágios de seu desenvolvimento", muito embora, conforme ainda 

Horn e Staker (2015, p. 37), se saiba também que "as escolas estão pensando sobre ele de 

centenas de formas à medida que experimentam o que funciona melhor para elas". 
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Em março de 2017, ao realizar uma pesquisa no Google com a palavra-chave ensino 

híbrido, a busca trouxe, como mostra a seguir a Figura 10, aproximadamente 474.000 

resultados. 

 

Figura 10: Busca por palavra-chave em março/2017 

 

 

Fonte: A autora. Disponível em:  www.google.com.br Acesso em 12 mar. 2017. 

 

No período de trintas dias após a primeira busca, ao realizar uma nova pesquisa com a 

mesma palavra-chave “ensino híbrido”, o número de resultados teve acréscimo de 3,38%, 

com aproximadamente 490.000 resultados, como mostra a seguir a Figura 11 

 

Figura 11: Busca por palavra-chave em abril/2017 

 

 

Fonte: a autora. Disponível em:  www.google.com.br Acesso em 12 abr. 2017. 

 

Os resultados da busca no Google apresentados acima trazem um número expressivo 

de publicações na web: artigos, sites, reportagens, vídeos, imagens e comunidade virtuais com 

a temática do ensino híbrido.  

http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
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Observa-se também a inserção do conceito em congressos, seminários e palestras, em 

diversas regiões no Brasil. Entretanto, em alguns relatos, o emprego do termo ensino híbrido 

se dá sem a devida referência aos estudos e aportes teóricos até o momento consolidados. 

Tornou-se senso comum atribuir o termo ensino híbrido ao uso de recursos tecnológicos na 

sala de aula. 

A metodologia, na verdade, ultrapassa as questões tecnológicas e abarca questões de 

complexidade relacionadas ao tradicional e ao moderno, bem como ao papel do professor, à 

autonomia do aluno, à gestão do tempo/ritmo e, principalmente, à questão da personalização, 

pois,  

nos cenários da educação, os confrontos e as aproximações entre 
teoria e prática autorizam a relevância de olhares críticos sobre a 

compreensão do pensamento integrado e articulado entre o tradicional 

e o moderno, no anseio do diálogo entre as diversas áreas dos saberes 

(FURLIN, 2016 p. 103) 

A complexidade possibilita ao pesquisador um prolongamento de reflexões que, para 

Furlin (2016), abrange o pensamento sobre os sistemas e as ecologias (da ação, da ética, da 

solidariedade, da colaboração e da empatia), considerando a pesquisa como uma ciência que 

estuda os seres e suas interações com o meio em que vivem.  

Faz-se aqui uma observação ao leitor para a elaboração progressiva dos conceitos em 

questão e para a análise continuada sobre “o que é” e “o que não é”, uma vez que o emprego 

da metodologia, tendo como referencial o Clayton Christensen Institute, é recente no Brasil (a 

partir de 2014), e os resultados compartilhados ainda são objetos de estudos que futuramente 

deverão ser aprofundados, na medida em que o ensino híbrido traz conceitos ainda em 

construção.  
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  CAPÍTULO III  

Metodologias, narrativas e interpretações 
 

 

Borboletas são tão belas 

O que seria delas 

Se não pudessem voar? 

O céu e as estrelas  

Não poderiam vê-las passar 
(Jair de Oliveira) 

 

Ao iniciar este estudo, optei por pesquisar a experiência de professores que, assim 

como eu, inseriram em suas práticas docentes a metodologia do ensino híbrido com foco na 

personalização. A motivação da pesquisa cientítica nasceu do meu interesse em conhecer 

quais percepções emergem quando os professores da educação básica, redes privada e 

pública, promovem a aprendizagem com foco na personalização utilizando o ensino do ensino 

híbrido. 

Ao ouvir os professores, surgiu a metáfora da borboleta. É oportuno mencionar, 

entretanto, que por metáfora entende-se aqui a atribuição a um objeto de uma ou mais 

qualidades de outro objeto, atribuição que lhe cabe por uma relação de semelhança com esse 

outro objeto amparada em um conhecimento de mundo. Na metáfora por mim criada, opera-

se a transposição de uma imagem simbólica a um contexto.  

Logo, quando a imagem simbólica não faz parte de um contexto pautado por um 

conhecimento de mundo, perde-se a compreensão da metáfora. Gauthier (2004) busca aporte 

teórico em Ricoeur (1975) ao relatar que a metáfora trata de uma regra constitutiva da língua 

que indica como encontrar ou criar um objeto diferente e semelhante, e, ao mesmo tempo, 

apresentar intuitivamente o ícone desse objeto. Dessa forma, 

entre pensamento e experiência, entre o coletivo e o singular, a metáfora é, 
como escreve Ricoeur (1975, p. 271), “a solução de um enigma”, ou seja, o 

paradoxo da passagem intuitiva para o não-verbal (ver a imagem), através de 

um tropismo da língua. (GAUTHIER, 2004 p. 131) 

Ainda com relação à metáfora, o autor aponta que a escolha do símbolo está entre o 

mundo do sentido e o mundo da referência, entre o que a metáfora é por ser semelhante e o 

que ela não é por ser diferente. Gauthier (2004) conclui que a metáfora refere-se a algo que 

não está dado e que não está presente. Ela dá vida a uma representação imaginária.  
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De fato, a metáfora da borboleta veio à tona no momento em que busquei uma 

“representação imaginária” para as narrativas coletadas nos planos de voos descritos pelos 

professores, emersão para a qual também contribuíram o entrelaçar das histórias desses 

profissionais e da pesquisadora, os pontos de interconexão sobre os desafios, as aflições e as 

descobertas da docência na contemporaneidade face ao uso das TDIC na promoção da 

construção do conhecimento. 

Pesquisar e escrever esta dissertação foi uma oportunidade de refletir e de narrar a 

minha própria história, pois “o que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos 

depende das histórias que contamos” (LARROSA, 1999, p. 48). 

Tais narrativas compõem assim uma espécie de espelhamento do trabalho docente, 

seja na superação de desafios diários, pois a profissionalização do professor não trouxe os 

resultados prometidos (TARDIF, 2013), seja na superação das aflições, pois, embora os 

profissionais da educação estejam entre os mais volumosos e os mais importantes grupos 

ocupacionais, a categoria ainda carece de melhor remuneração e melhores infraestruturas em 

muitas escolas (GATTI; BARRETTO, 2009).   

Entre os resultados dessa reflexão está a percepção de que algo de valioso nasce das 

interações humanas, contato a partir do qual se pode estimar o potencial transformador 

existente numa sala de aula (virtual ou presencial), o que somente professores são capazes de 

fazer. Dessa forma, para esta pesquisadora, a beleza da docência pode ser comparada às 

borboletas, pois "borboletas são tão belas" e "o que seria delas se não pudessem voar?" 

(OLIVEIRA, 2007) 

A metáfora da borboleta que transparece nesta pesquisa científica deriva de um 

processo de metamorfose das experiências vividas e narradas pelos participantes e pela 

pesquisadora.  Pesquisa é a metamorfose e a autoafirmação de um sujeito, o qual, na condição 

de investigador, se deixa impregnar pela pele e pelas vísceras dos fenômenos que lhe são 

objeto de estudo. Trata-se, nesse sentido, de uma metamorfose que se desenvolve em 

patamares hipercomplexos de curiosidade, ordem e desejos implícitos na condição humana. 

(M. C. ALMEIDA, 2016) 
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3.1 Articulações metodológicas  

 

Este trabalho fundamenta-se na pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 

2011), partindo da noção de experiência (LARROSA, 1999 e PASSEGGI, 2011), e se apoia 

nos princípios teóricos da abordagem autobiográfica (DELORY-MOMBERGER, 2012) e na 

abordagem hermenêutico-fenomenológica (M. FREIRE; 2012), considerando que a descrição 

dos fenômenos leva à essência da experiência vivida.  

Relativamente ao conceito de “experiência”, Passeggi (2011 p. 148) afirma que o 

termo “deriva do latim experientia/ae
45

 e remete à ‘prova, ensaio, tentativa’, o que implica da 

parte do sujeito a capacidade de entendimento, julgamento, avaliação do que acontece e do 

que lhe acontece”. Já para Larrossa, “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca” (2002, p. 19), e, para Clandinin e Connelly (2011), “o entendimento e a 

composição de sentido da experiência” é algo que perpassa a pesquisa narrativa.  

Quando os participantes desta pesquisa narraram suas experiências com a metodologia 

do ensino híbrido, expuseram-se à prova, ao ensaio e à tentativa de personalizar o ensino. 

Estimularam um processo de entendimento, de julgamento e de avaliação sobre o que causara 

impacto na sala de aula e, consequentemente, em suas práticas docentes.  

 

3.1.1 Pesquisa narrativa e autobiográfica  

 

Este estudo pauta-se pela análise de narrativas docentes e está amparado na obra 

Pesquisa narrativa, de Clandinin e Connelly (2011). A escolha metodológica vai ao encontro 

da ideia de que “experiência educacional deveria ser estudada narrativamente” 

(CLANDININ;  CONNELLY, 2011 p. 49). Segundo os autores, a pesquisa narrativa é 

uma forma de compreender a experiência. É um tipo de colaboração entre 

pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um lugar ou série de 
lugares, e em interação com milieus

46
. Um pesquisador entra nessa matriz no 

durante e progride no mesmo espírito, concluindo a pesquisa ainda no meio 

do viver e do contar, do reviver e recontar, as histórias e experiências que 

compuseram as vidas das pessoas, em ambas perspectivas: individual e 

                                                
45

 Houaiss, versão eletrônica. 
46

 Do alemão: ambiente  
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social. [...] pesquisa narrativa são histórias vividas e contadas. 

(CLANDININ e CONNELLY; 2011, p. 51) 

Quando o pensamento sobre a pesquisa narrativa atinge o “território intelectual de 

outra forma de pensamento”, Clandinin e Connelly (2011 p. 53) nomeiam esse espaço como 

“fronteira” e ilustram as experiências vividas como “a vida nas fronteiras”, trazendo como 

tensões pertencentes à interação, o contexto, as pessoas, as ações e as certezas. 

A partir das narrativas, analisar o espaço da sala de aula (fronteira) com as 

experiências vividas no ensino híbrido com foco na personalização (a vida nas fronteiras) 

torna-se fortemente relevante pelo fato de envolver “pessoas”, sendo este um ponto de tensão 

a ser considerado. Para Clandinin e Connelly,  

as pessoas, em qualquer ponto no tempo, estão em processo de 
mudança e, do ponto de vista da  Educação, parece importante ser 

capaz de narrar em termos do processo. (CLANDININ e 

CONNELLY; 2011 p. 63) 

A integração do ensino híbrido às práticas docentes, conforme o pensamento 

narrativo, pode ser vista como um símbolo narrativo. Logo, entende-se que as ações com 

ensino híbrido poderão ser interpretadas como expressões das práticas docentes narradas 

pelos próprios professores. 

No pensamento narrativo, o ato de interpretar a prática docente com o ensino híbrido 

pode gerar outros sentidos, uma vez que cada interpretação deveria ser considerada como uma 

das possibilidades, permitindo ao leitor interpretações variadas sobre o mesmo texto. 

Embora eu tenha vivência e experiência com a metodologia do ensino híbrido (de 

2014 a 2017), seja como professora em sala de aula, seja como formadora de outros 

professores, procurei pesquisar sobre experiências vividas (no período de 2014 a 2016) e 

assim inserir narrativas autobiográficas que dessem luz aos fenômenos, trouxessem nuances 

em temas e subtemas, cores e sabores diferentes à relevância desta pesquisa científica. Para os 

autores da obra Pesquisa narrativa, contextualizar faz toda a diferença.  

Citar os “tempos” de vivência e experiência (da pesquisadora e dos participantes) é 

algo importante, uma vez que, “no pensamento narrativo, a temporalidade é uma questão 

central” (CLANDININ e CONNELLY; 2011 p. 63), considerando que “localizar as coisas no 

tempo é a forma de pensar sobre elas”. 

Segundo os autores, os “pesquisadores narrativos são sempre fortemente 

autobiográficos", pois o “interesse pelas pesquisas provém das nossas próprias histórias”, do 
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que decorre, no caso deste estudo, a opção pela minha autobiografia com o ensino híbrido, 

dando “forma ao enredo de investigação narrativa” ao inserir outras experiências vividas.  

Para Delory-Momberger (2012), o objeto da pesquisa biográfica é 

explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos no seio do espaço 

social, de mostrar como eles dão forma a suas experiências, como fazem 

significar as situações e os acontecimentos de sua existência. (DELORY-
MOMBERGER, 2012 p. 524) 

A atividade biográfica não se restringe apenas ao discurso, às formas orais ou escritas, 

mas primeiramente a “uma atitude mental e comportamental”, ou seja, a “uma forma de 

compreensão e de estruturação da experiência e da ação” inserida na “na relação do homem 

com sua vivência e com o mundo que o rodeia” (DELORY-MOMBERGER; 2012 p. 525). 

No que tange à experiência e ao método biográfico, Azevedo (2016 p. 29) considera 

que “somos naturalmente contadores e personagens de nossas próprias histórias e das histórias 

dos demais”. Logo, ao contarmos as experiências vividas (participantes e pesquisadora), 

“externalizamos como experimentamos” a metodologia do ensino híbrido como prática 

docente na sala de aula.   

Nessa perspectiva, conforme apontado pela autora relativamente ao método 

biográfico, as experiências vividas e narradas nesta pesquisa abarcaram um “duplo caráter 

investigativo e formativo”. Para isso, partiu-se das experiências narradas e do entrelaçar das 

histórias (participantes e pesquisadora), interpretando-se os pontos em que se interconectam 

os desafios, as aflições e as descobertas que esta pesquisa apresenta como resultado.  

 

3.1.2 Abordagem hermenêutico-fenomenológica  

 

Com relação à intepretação das narrativas, esta pesquisa utiliza o aporte da abordagem 

hermenêutico-fenomenológica (M. FREIRE, 2012). A escolha da abordagem deve-se ao 

especial interesse da pesquisadora pelo significado das experiências, particularmente pelas 

experiências vividas. O interesse constitui-se "no ponto de partida e no destino final de uma 

investigação que se paute por tal orientação metodológica”. (M. FREIRE, 2012, p. 183). 

Segundo Maximina Freire (2012), é possível afirmar que uma investigação 

fenomenológica “está basicamente fundamentada na experiência humana, a qual objetiva 

contemplar e descrever, em sua essência, em sua natureza mais intrínseca [...]” e que a 
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investigação hermenêutica precisa “da textualização como ponto de partida para dedicar-se à 

interpretação de experiências e de fenômenos da experiência humana que procura 

compreender”. A autora apoia-se em van Manen (1990) quando este afirma que  

enquanto a fenomenologia engloba o descobrimento e se refere “como 

a experiência de vida orientada”, a  hermenêutica se relaciona à 

compreensão e procura entender “como se pode interpretar os textos 

da vida”. (M. FREIRE, 2012, p. 188). 

Unir as abordagens “hermenêutica” e “fenomenológica” por hífen trata-se de uma 

opção de Maximina Freire (2012, p. 189) com o propósito de ressaltar o “caráter 

indissociável” das respectivas abordagens, buscando “descrever e interpretar” os fenômenos 

da experiência humana que são considerados pela autora como uma “fonte inesgotável de 

investigação, interpretações e reinterpretações”. 

As narrativas foram coletadas de conversas hermenêuticas (M. FREIRE, 2012), no 

período de junho a agosto de 2016, por meio de Hangout, Skype, Whathsapp e conversas 

presenciais com duração aproximada de 90 minutos cada uma. A conversa hermenêutica 

consolida-se por um diálogo entre pesquisador e participantes, e seu andamento se verifica 

conforme se levantam questões relacionadas ao fenômeno investigado (M. FREIRE, 2012). 

Após a gravação dos áudios, as narrativas emolduraram-se em material textual, o qual, 

indispensável para essa investigação e análise, foi elaborado pelo processo de transcrição. O 

material textual deu corpo à experiência humana, e é esta que traz a fundamentação, pois “o 

mundo não é fundamentalmente o que se pensa sobre ele, mas o que nele se vive”. (McCOY, 

1993 p. 4 apud. M. FREIRE, 2012 p.182). 

As conversas hermenêuticas serviram de instrumento gerador de textos para este 

estudo, e, graças à praticidade de seu formato oral, ofereceram uma oportunidade de interação 

entre a pesquisadora e os participantes. Com isso, a coleta do material ocorreu de forma 

espontânea, permitindo que os fatos não fossem categorizados, mas sim que os fenômenos 

fossem revelados.  

A partir do processo de textualização, ou seja, do registro das experiências vividas 

pelas “borboletas” por meio dos instrumentos já relacionados anteriormente, a interpretação 

dos textos teve início com uma sucessão de procedimentos referidos como etapa de 

tematização, procurando não apenas fazer emergir os temas hermenêutico-fenomenológicos 

(M. FREIRE, 2012) que revelam o fenômeno investigado (M. FREIRE, 2012), mas conferir-

lhe identidade, pois o fenômeno deve ser sentido e não categorizado. 
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No link https://goo.gl/4WBXH4 estão disponíveis, na íntegra, as transcrições das 

conversas hermenêuticas. A opção por anexá-las, recorrendo à metáfora de borboletas de 

cores diversificadas, tem o intuito de ceder espaço às vozes, legitimar as práticas, valorizar os 

professores participantes e proporcionar ao leitor um contato com as narrativas no seu 

formato original. 

Anexar as narrativas na íntegra como um procedimento metodológico desta pesquisa 

caracteriza-se também não apenas como um registro da ação dos participantes, mas como uma 

interpretação da pesquisadora e, principalmente, como uma possibilidade de emergirem outras 

reflexões e interpretações dos fenômenos.  

Em relação ao processo interpretativo, as narrativas passaram pela etapa de 

tematização com o objetivo de buscar a compreensão da essência do texto, fazendo emergir os 

fenômenos investigados. Maximina Freire (2012) adverte que é importante ultrapassarmos a 

aparência do texto (como é) para buscarmos a essência do texto (compreendê-lo a partir da 

sua abordagem). 

Os temas são substantivos que emergem dos textos, ou seja, são os “constructos que 

compõem a essência de um fenômeno da experiência humana e que, portanto, lhe conferem 

identidade”. (M. FREIRE, 2012 p. 189). 

Segundo a autora, a escolha de temas, subtemas e subsubtemas revela a relação 

dialógica e complementar entre os substantivos que expressam a interpretação do fenômeno, 

não contextualizando uma relação hierárquica entre eles (M. FREIRE, 2012).  

Os procedimentos de refinamento e ressignificação, etapa denominada por Maximina 

Freire (2012) de tematização, devem ser realizados a partir de diversas leituras e com base no 

distanciamento e em releituras dos textos coletados.  

Refinar o texto consiste em identificar as unidades de significado e relevância; ou seja, 

observar e eleger os termos (substantivos) que melhor expressem o fenômeno e suas 

características fundamentais.  

Objetiva-se, após a interpretação, sistematizar os procedimentos, de acordo com a 

denominação que Maximina Freire (2007) faz das rotinas de organização, de interpretação e 

de validação, sendo esses traços distintivos da abordagem hermenêutico-fenomenológica, 

conforme mostra o quadro 3: 

 

https://goo.gl/4WBXH4
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Quadro 3: Rotinas de organização e interpretação 

 

Fonte: A autora, a partir de M. FREIRE, 2007 apud. AIRES, 2014. 

 

De forma a exemplificar o processo de interpretação dos textos transcritos, selecionei 

um trecho da conversa hermenêutica, no qual a borboleta azul-petróleo afirma que:  

 

Quadro 4: Exemplo de rotina de organização e interpretação  

 

Fonte: A autora, a partir de M. FREIRE, 2007 apud. AIRES, 2014. 

Eu fico procurando 

novas tecnologias, 

testo muita coisa antes 

de usar, mas é uma 

coisa que veio 

mudando com a 

minha prática ; 

antigamente eu 

achava que ter um 

gravador e uma 

filmadora,  ou 

escrever num 

computador estava 

bom, e hoje eu 

percebo que é muito 

mais que isso, né 

procurando novas 

tecnologias,  

e hoje eu percebo 

que é muito mais 

que isso, né 

mudando com a 

minha prática, 

achava que ter um 

gravador e uma 

filmadora,  ou 

escrever num 

computador estava 

bom,  

Seleção de 

recursos 

 

 

Prática docente 

 

 

Uso de 

dispositivos 

móveis 

 
Reflexão e 

análise 

  

 

 

 

Reflexão sobre  

o uso, percepção 

Impacto na 

docência 

Diversidade de 

recursos 

tecnológicos 

dispositivos 

Tema 

Tecnologia   

Subtemas 

Reflexão 

Recursos   

 

Busca por novos 

recursos 
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3.2  Cenários e contextos 

 

Nesta pesquisa, estabeleci conversas hermenêuticas sobre desafios, aflições e 

descobertas sobre a docência neste século. Nesse percurso, dialoguei com dezoito belas 

borboletas: azuis (de diversos tons), lilás, verdes, laranjas, amarelas, brancas e multicores, de 

três colégios públicos e dois privados, localizados em quatro diferentes estados brasileiros. 

Elas lecionam componentes curriculares distribuídos entre as quatro macroáreas do 

conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias).  

Segundo Clandinin e Connelly (2011, p. 65), no pensamento narrativo, o contexto está 

sempre presente, pois "o contexto é necessário para dar sentido a qualquer pessoa, evento ou 

coisa". Dessa forma, duas ações que proveram esta pesquisa de contexto foram, primeiro, eu 

ter participado do Grupo de Experimentações em Modelos Híbrido e, segundo, ter analisado 

questões sobre como lidar com os desafios da docência no século XXI; de fato, tais ações não 

só proveram a pesquisa de contexto, mas lhe deram um valioso norte. 

 

3.3 Panapaná
47

 e comunidade interpretativa 

 

A escolha dos participantes desta pesquisa vai ao encontro do conceito denominado por 

Fish (1980, p. 14) de comunidade interpretativa, ou seja, comunidades “formadas por aqueles 

que compartilham estratégias interpretativas”.  

Segundo Lourenço (2013), Fish valoriza a contribuição de comunidades interpretativas 

ao afirmar que “na verdade, são as comunidades interpretativas, ao invés do texto ou do leitor, 

que produzem significados e são responsáveis pelo surgimento de características formais. 

(FISH, 1980 p. 14 apud. LOURENÇO, 2013 p. 167)  

Segundo Fish (1980), o contexto frequentemente inclui a intencionalidade autoral, 

embora não esteja limitado a isso. Fish afirma que interpretamos porque somos parte de uma 

comunidade interpretativa que nos fornece uma forma particular de ler um texto e analisar um 

fato. 

                                                
47 Do coletivo de borboletas. 
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Em algum momento, os voos das “borboletas” desta pesquisa cruzaram com o meu, seja 

por integrarmos o Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos, seja por lecionarmos no 

mesmo colégio, sendo colegas de trabalho (participando de formações e rodas de conversa), 

ou ainda por terem “elas” participado de uma das oficinas que ministrei fora do colégio. 

O fato de terem tais professores se aproximado da metodologia por interesse, por 

fundamentação ou por experiência conecta-os a esta pesquisa, compondo uma comunidade 

interpretativa de experiências vividas, descobertas e desafios, uma comunidade que, na base 

de suas reflexões, tem como referencial teórico as proposições do Clayton Christensen 

Institute. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Metodista, em que foram 

apresentados os objetivos da pesquisa bem como o esclarecimento de que a pesquisa não 

envolverá qualquer tipo de custo, explicitando-se, também, que a identidade de cada 

integrante do grupo e das instituições às quais fizessem menção nas conversas hermenêuticas 

permaneceria preservada tanto quanto o direito de desistência de participação. A seguir, 

apresento os participantes identificados como “borboletas”: 

A participante número 1 é uma borboleta lilás de 38 anos, do gênero feminino, que voa 

há 15 anos e seu voo acontece semanalmente numa escola da rede privada do Estado de 

Minas Gerais. É a professora regente para aproximadamente 35 flores, com uma carga horária 

semanal de voo de 31 horas. Foi no ano 2014 que ela inseriu o ensino híbrido no seu jardim. 

Seu voo cruzou o desta pesquisadora quando participamos juntas do Grupo de 

Experimentações em Modelos Híbridos. 

Já a participante número 2 é uma borboleta com mistura de cores de 25 anos, é do 

gênero feminino, que voa há dois anos, e seu voo acontece semanalmente numa escola da 

rede privada do Estado de São Paulo. Ela leciona o componente curricular de Tecnologia 

Educacional em parceria com Língua Portuguesa para aproximadamente 35 flores, com uma 

carga horária semanal de voo de 40 horas. Foi no ano de 2014 que ela inseriu o ensino híbrido 

no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora ao lecionarmos no mesmo colégio em São 

Paulo. 

A borboleta amarelo-clara, de 36 anos, é a participante número 3. Ela é do gênero 

feminino e voa há 13 anos; seu voo acontece semanalmente numa escola da rede pública do 

Estado do Rio de Janeiro. Ela leciona o componente curricular de Ciências para 

aproximadamente 41 flores, com uma carga horária semanal de voo de 56 horas. Foi no ano 
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de 2014 que ela inseriu o ensino híbrido no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora 

quando participamos juntas do Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos. 

A participante número 4 é uma borboleta amarelo-ouro, de 46 anos, do gênero 

feminino, que voa há 27 anos. Seu voo acontece semanalmente numa escola da rede privada 

do Estado de São Paulo. Ela leciona o componente curricular de Matemática para 

aproximadamente 25 flores, com uma carga horária semanal de voo de 40 horas. Foi no ano 

de 2015 que ela inseriu o ensino híbrido no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora 

quando participou de uma das oficinas por ela ministradas. 

O participante número 5, do gênero masculino, é uma borboleta laranja, de 31 anos, que 

há três anos voa semanalmente numa escola da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Em 

cada jardim, leciona o componente curricular de História para aproximadamente 35 flores, 

com uma carga horária semanal de voo de 40 horas. Foi no ano de 2014 que inseriu o ensino 

híbrido no seu jardim. Seu voo cruzou o da pesquisadora quando participamos juntos do 

Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos. 

A borboleta lilás-escuro tem 34 anos, do gênero feminino, e é o participante número 6. 

Voa há 13 anos semanalmente numa escola da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul. 

Ela leciona o componente curricular de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa. Foi no ano de 

2014 que ela inseriu o ensino híbrido no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora 

quando participamos juntas do Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos. 

Já o participante número 7 é uma borboleta multicor, de 39 anos, do gênero feminino, e 

que voa há 18 anos semanalmente numa escola da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Leciona o componente curricular de Matemática para aproximadamente 35 flores, com uma 

carga horária semanal de voo de 40 horas. Foi no ano de 2014 que ela inseriu o ensino híbrido 

no seu jardim. Seu voo cruzou o da pesquisadora quando participamos juntas do Grupo de 

Experimentações em Modelos Híbridos. 

A borboleta azul-piscina é o participante número 8, com 33 anos. É do gênero 

masculino, voa há oito anos numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Leciona o 

componente curricular de Filosofia e Sociologia para aproximadamente 30 flores, com uma 

carga horária semanal de voo de 19 horas. Foi no ano 2013 que ela inseriu o ensino híbrido no 

seu jardim. Seu voo cruzou o da pesquisadora ao lecionarmos no mesmo colégio em São 

Paulo. 

O participante número 9 é uma borboleta azul-turquesa, de 55 anos, do gênero feminino, 
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que voa há 29 anos semanalmente numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Em 

cada jardim, ela leciona o componente curricular de Língua Portuguesa para 

aproximadamente 30 flores, com uma carga horária semanal de voo de 30 horas. Foi no ano 

de 2016 que ela inseriu o ensino híbrido no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora ao 

lecionarmos no mesmo colégio em São Paulo. 

Já o número 10 é a borboleta colorida, de 37 anos, do gênero feminino, que voa há 15 

anos semanalmente numa escola da rede pública do Estado de São Paulo. Leciona o 

componente curricular de Informática Educativa para aproximadamente 24 flores, com uma 

carga horária semanal de voo de 40 horas. Foi no ano de 2014 que ela inseriu o ensino híbrido 

no seu jardim. Seu voo cruzou o da pesquisadora quando participamos juntas do Grupo de 

Experimentações em Modelos Híbridos. 

A borboleta azul-marinho tem 29 anos. É o participante número 11 e do gênero 

masculino. Voa há dez anos semanalmente numa escola da rede privada do Estado de São 

Paulo. Leciona o componente curricular de Química para aproximadamente 40 flores, com 

uma carga horária semanal de voo de 16 horas. Foi no ano 2013 que inseriu o ensino híbrido 

no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora quando participamos juntos do Grupo de 

Experimentações em Modelos Híbridos. 

Já a borboleta azul-celeste, participante número 12, tem 37 anos, é do gênero feminino, 

voa há 23 anos e seu voo acontece semanalmente numa escola da rede privada do Estado de 

São Paulo. Em cada jardim, ela é a professora regente para aproximadamente 30 flores, com 

uma carga horária semanal de voo de 25 horas. Foi no ano 2015 que ela inseriu o ensino 

híbrido no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora ao lecionarmos no mesmo colégio 

em São Paulo. 

O participante número 13 é a borboleta azul-petróleo, de 53 anos, e do gênero feminino. 

Voa há 30 anos semanalmente numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Em cada 

jardim, ela leciona o componente curricular de Geografia para aproximadamente 30 flores, 

com uma carga horária semanal de voo de 24 horas. Foi no ano 2015 que ela inseriu o ensino 

híbrido no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora ao lecionarmos no mesmo colégio 

em São Paulo. 

A borboleta amarelo-gema, de 37 anos, do gênero feminino, é a participante número 14, 

que voa há 12 anos numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Em cada jardim, ela 

leciona o componente curricular de Língua Portuguesa - Produção de Texto para 

aproximadamente 30 flores, com uma carga horária semanal de voo de 16 horas. Foi no ano 
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de 2015 que ela inseriu o ensino híbrido no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora 

quando participou de uma das oficinas ministradas pela pesquisadora. 

O participante número 15 é uma borboleta azul-oceano, de 53 anos, do gênero feminino, 

que voa há 28 anos numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Em seu jardim, ela é 

professora regente para aproximadamente 30 flores, com uma carga horária semanal de voo 

de 25 horas. Foi no ano 2015 que ela inseriu o ensino híbrido no seu jardim. Seu voo cruzou o 

da pesquisadora ao lecionarmos no mesmo Colégio em São Paulo. 

A borboleta azul-cobalto é o participante número 16.  Tem 34 anos, é do gênero 

feminino, voa há 12 anos numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Em seu 

jardim, ela é professora regente para aproximadamente 35 flores, com uma carga horária 

semanal de voo de 25 horas. Foi no ano de 2015 que ela inseriu o ensino híbrido no seu 

jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora ao lecionarmos no mesmo colégio em São Paulo. 

Já o participante número 17 é uma borboleta lilás-claro, de 37 anos, e do gênero 

masculino. Voa há 16 anos numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Em cada 

jardim, ela leciona o componente curricular de História para aproximadamente 25 flores, com 

uma carga horária semanal de voo de 30 horas. Foi no ano de 2014 que ela inseriu o ensino 

híbrido no seu jardim. Seu voo cruzou o da pesquisadora quando participarmos juntos do 

Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos. 

O participante número 18 é uma borboleta branca, de 53 anos, do gênero feminino. Voa 

há 22 anos numa escola da rede privada do Estado de São Paulo. Em cada jardim, ela leciona 

o componente curricular de Língua Portuguesa para aproximadamente 34 flores, com uma 

carga horária semanal de voo de 30 horas. Foi no ano de 2015 que ela inseriu o ensino híbrido 

no seu jardim.  Seu voo cruzou o da pesquisadora ao lecionarmos no mesmo colégio em São 

Paulo. 

 

3.4 Mapeamento dos voos 

 

As interpretações dos fenômenos aconteceram, em primeiro lugar, a partir do 

mapeamento em relação ao gênero, às idades, ao lugar onde atuam, às redes onde trabalham e 

a que área do conhecimento lecionam as borboletas participantes desta pesquisa, como 

mostram os gráficos a seguir: 



 107 

Gráfico 1: Em relação ao gênero dos participantes 

 

Fonte: A autora. 

 

Gráfico 2: Em relação às idades dos participantes 

 

Fonte: A autora. 

 

Gráfico 3: Em relação aos Estados brasileiros em que atuam os participantes 

 

Fonte: A autora. 
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Gráfico 4: Em relação às redes em que atuam os participantes 

 

Fonte: A autora. 

 

Gráfico 5: Em relação às áreas do conhecimento em que lecionam os participantes 

 

Fonte: A autora. 

 

Observa-se nas representações gráficas sobre os voos que há um número maior de 

participantes do gênero feminino, que 61% dos profissionais têm entre 30 e 40 anos, que São 

Paulo é o Estado com maior representatividade nesta pesquisa, assim como o é o ensino 

privado; e no que se refere às áreas do conhecimento lecionadas pelos participantes, a área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias juntamente com a área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias aparecem com 30% de professores especializados, enquanto que a área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e a área de Matemática e suas Tecnologias aparecem 

com 20% de professores especializados, o que mostra que a metodologia do ensino híbrido 

está inserida em diversos componentes curriculares.  
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3.5 Interpretação dos fenômenos 

 

Após a fundamentação dos aportes teóricos e dos suportes metodológicos que embasam 

esta dissertação, iniciaram-se as leituras das narrativas que relatavam as experiências vividas 

com a metodologia do ensino híbrido mediante o uso da TDIC na promoção da construção do 

conhecimento. 

O material textual de 46.502 palavras, formatado em 101 páginas, materializou a 

experiência humana que, para interpretação dos fenômenos, exigiu diversas leituras, 

distanciamento do texto, novas leituras, contextualizações, explicações, compreensões e 

interpretações que resultaram diretamente na ampliação da descrição dos fenômenos. 

A partir dos procedimentos interpretativos, oito temas hermenêutico-fenomenológicos 

emergiram das narrativas, permitindo que os fatos não fossem categorizados, mas sim que os 

fenômenos fossem revelados. Os temas centraram-se nos fenômenos: Abertura, Tecnologia, 

Prática, Cultura, Mediação, Autonomia, Protagonismo e Personalização. 

Apresento a seguir recortes das narrativas que trazem ao texto as vozes dos participantes 

e a interpretação dos temas e subtemas, revelando o fenômeno das experiências vividas com a 

metodologia do ensino híbrido com foco na personalização. 

 

3.5.1 Abertura  

 

O tema abertura emergiu nas narrativas como uma iniciativa de compreensão e atuação 

em relação aos desafios da docência na contemporaneidade. Avalia-se que um dos desafios 

remete aos “novos tempos”.  Afinal, “são novos tempos, né... tem novas modas e novas 

tecnologias, até o cérebro dos adolescentes é diferente, então a gente também tem que receber 

todas essas mudanças”. (  AZUL-MARINHO) 

Azevedo (2015 p. 53) afirma que “se há abertura, a compreensão já está toda disponível, 

há um trabalho a ser feito, mas a compreensão é alcançável”, pois “o legal é você se abrir para 

esse leque de opções que você tem, porque não adianta nada você achar que está tudo bem, 

mas você não se abrir pra isso...”, (  AZUL-TURQUESA) 
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No tema Abertura, surgiram os subtemas Reflexão (com os subsubtemas Contexto, 

Possibilidade e Controle), Formação e Mudança. 

O novo modelo de escola não permite mais que o professor concentre 

todas as ações nele, então eu tenho muita disposição pra me adaptar a 

essas novas possibilidades e acredito muito nelas, que é o mais 

importante porque não estou mudando apenas porque a escola tem um 
projeto pedagógico que prevê essas essas atividades, assim, estou 

mudando porque realmente eu acredito que o caminho da educação é 

esse, então estou sempre muito aberta às novas possiblidades”. (  
AMARELO-GEMA)  

Se há abertura, observa-se que a ela antecede um processo reflexivo. No subtema 

Reflexão, identifica-se o que Larrosa (1999) definiu como uma contribuição que a educação 

pode trazer aos indivíduos, não pela aquisição de um “corpo de conhecimentos”, algo exterior 

a eles, mas pela possibilidade de “elaboração ou reelaboração de alguma forma reflexiva do 

sujeito consigo mesmo” (LARROSA, 1999, p.36).  

Eu vejo que sou uma professora preocupada com o aluno na 
atualidade. Ahn... eu procuro tornar a minha aula interessante, eu 

procuro lembrar daquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei e vejo 

como o professor agia no passado, e percebo que tanto tempo depois o 
aluno não é o mesmo. Então, ele precisa de um professor que pense 

nele como um indivíduo, e que coloque a aula de modo que o aluno vá 

levar uma bagagem para a vida. (  AZUL-OCEANO) 

Refletir sobre o (re)significado da função do professor não é uma tarefa simples. O fato 

é que se o mundo mudou, e se o aluno mudou, a escola também precisa mudar. Para Dewey 

(1938), “ao ensinarmos os estudantes de hoje como ensinávamos os de ontem, nós 

roubaremos deles o amanhã” (DEWEY, 1938 apud. FADEL; BIALIK; TRILLING, 2015 p. 

47). 

Não dá mais e eu prefiro ser esta metamorfose ambulante com certeza 

do que ficar aí no tempo falando e voltando, falando que aquilo era 
legal, foi legal, foi legal aquela época... mas hoje não é mais. A escola 

é uma das poucas instituições que não foram atualizadas, então o 

ensino híbrido vem trazer um pouco de luz no fim do túnel. (  

AZUL-COBALTO) 

Atentos a essa questão, os participantes desta pesquisa têm lançado um olhar renovado 

para a sala de aula e estão encontrando novas práticas e revelando caminhos e possibilidades. 

“O espaço mudou, tudo mudou, e a gente há cem anos dá aula igual. Então, ouvir uma 

metodologia diferente, alguém falar assim ‘olha, dá pra fazer diferente’,  ‘vamos fazer 

diferente’ a sala de aula precisa ser diferente...” (  AZUL-COBALTO) 

Eu nunca estou muito contente não com as coisas que eu posso fazer, 

e eu gostaria de fazer sempre mais, eu acho que tá mais difícil ensinar 
ultimamente, tá muito assim, complicado, e por isso eu acho que  a 
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escola vai ter que mudar, a gente não tem outra saída, né..., então, eu 

não estou muito satisfeita com o rumo das coisas pra falar a verdade, 

eu tenho muita vontade de fazer uma mudança... e não saber por onde 
começar..., por exemplo, a disponibilidade das carteiras é uma coisa 

que me incomoda, porque, se a gente pegar a história lá da educação, 

as pessoas, quando ensinavam, ensinavam ao ar livre, as pessoas 
caminhando juntas, tem uma série de educadores aí que acreditam 

nesse ensino,  que não é um atrás do outro, aquela disponibilidade de 

carteiras como a gente usa, né... (  BRANCA) 

Muitas práticas docentes são passíveis de ser classificadas no conjunto das 

metodologias ativas, e o ensino híbrido tem se mostrado um campo de convergência dessas 

metodologias e discussões sobre a aprendizagem. “Para mim, é muito forte que muito 

professores iriam entrar mais na metodologia do ensino híbrido se não chegassem como uma 

metodologia de ensino híbrido, mas como discussões sobre as nossas dificuldades na sala de 

aula...”. (  AZUL-PISCINA) 

Para Fadel, Bialik e Trilling (2015 p. 47), “o controle pessoal do aprendizado de uma 

pessoa tem sido indicado como um aspecto fundamental para a motivação dos estudantes e 

[para a obtenção de] resultados positivos na aprendizagem”.  

A cada ano que passa, eu sinto que é mais difícil a gente conseguir 
prender os alunos, cativar os alunos, chamar a atenção deles, e a 

impressão que eu tenho é que a cada ano que passa eles chegam 

menos interessados e menos dispostos a aprender, a fazer parte, e com 

exceções é lógico, mas em maneira geral eu sinto isso, então eu tenho 
buscado alternativas que me aproximem mais deles, que me permitam 

chegar mais perto, que me permitam alcançar o que eles precisam, 

seja pedagogicamente, seja pessoalmente, e aí eu acho que com o 
ensino híbrido eu consigo um pouco isso. (  AZUL-CELESTE)  

Nas narrativas emergiu o subtema Controle em relação ao aprendizado. “O meu 

primeiro grande espanto foi realmente parar de pensar no ensino e pensar no aprendizado, 

começar a controlar mais isso. Quanto meu aluno e como o aluno aprende, e não mais como 

eu ensino ou quanto eu ensino”.  (  AZUL-PISCINA) 

A fim de colocar a metodologia em prática, o professor precisa de uma abertura que 

permita a compreensão de que, no ensino hibrido, ora o controle está com ele, ora (ou na 

maioria das vezes) o controle está com o aluno.  “Você já não consegue os mesmos 

resultados, então chega uma hora que você precisa ... de um outro olhar, né? Eu acredito que 

sem isso eu não teria ficado, as aulas não teriam mais os mesmos resultados e 

profissionalmente eu não teria me realizado.”  (  AMARELO-OURO) 

Segundo os autores Fadel, Bialik e Trilling (2015 p. 46), a “base de conhecimento da 

humanidade continua crescendo e mudando, e o currículo deve mudar para se manter atual”. 
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Referindo-se à questão da mudança, o subtema Possibilidades emergiu apontando a 

metodologia do ensino híbrido como uma alternativa para “as demandas impostas aos 

estudantes e, consequentemente, aos sistemas de educação”, pois hoje se observa que as 

pessoas precisarão “desenvolver uma bússola confiável e habilidades de navegação para se 

encontrarem em um mundo cada vez mais incerto, volátil e ambíguo”. (SCHLEIDER, 2015 p. 

11).  

Eu acho muito saudável considerar que a educação precisa se manter 

em transformação. Eu acredito definitivamente que a educação precisa 

se ver como um campo em constante transformação, por uns alunos 
que estão em constante transformação... e por lidar com a renovação 

desses grupos de alunos, né? (  LARANJA) 

A Formação emergiu como subtema na perspectiva de que o professor precisa ter uma 

abertura para continuar estudando e, assim, se (re)avaliando, aprimorando e (re)significando a 

sua prática. “Quando você se torna uma profissional depois de tantos anos, depois de 25 anos 

eu achei que estava ok, né?  Então é duro você descobrir que não tá ok...” (  AZUL-

TURQUESA). 

Segundo Imbernón (2010, p.75), a “formação permanente apoia-se tanto na aquisição de 

conhecimentos teóricos e de competências de processamento da informação, análise e 

reflexão crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação de 

processos e a reformulação de projetos”. Dessa forma, “a gente tem que estar sempre aberto a 

aprender, a mudar, porque senão você estaciona e não faz mais nada sua vida.” (  AZUL-

PETRÓLEO) 

Eu acho que as pessoas que estão querendo fazer o ensino híbrido 
deviam se encontrar mais vezes, mesmo porque, pra mim, foi sempre 

uma luta muito solitária, pra mim foi sempre uma luta solitária 

mesmo, fazendo curso tal ... foi uma luta solitária, porque, com mais 
pessoas, como eu tinha um grupo de amigos… o tempo inteiro 

falando: "olha como que você fez" ah... "eu fiz assim foi, bem legal. (

 AZUL-PISCINA) 

Na interpretação do subtema, observou-se que os participantes desta pesquisa 

externalizaram, nas narrativas, que, para colocar o ensino híbrido em prática, é necessária 

uma formação inicial que traga ao professor os principais fundamentos da metodologia, 

seguida por uma formação continuada que estabeleça uma meta de aprendizagem no 

processo, com a utilização de tecnologias digitais, coaching e o compartilhamento das 

práticas.  

Eu prefiro sempre estar mudando, pesquisando, buscando algo de 

novo pra minhas aulas, que faz que elas caminhem juntamente com a 

profunda transformação que o mundo sofre a cada momento, do que 
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ser simplesmente uma professora designada a fazer igual ontem, hoje, 

amanhã. (  AMARELO-CLARO) 

Nessa perspectiva da abertura “de aprender algo novo”, o subtema Mudança emergiu 

nas narrativas como uma percepção do profissional docente que reconhece que “as mudanças 

ocorrem de tal maneira que precisamos de pessoas dispostas a aprender e a se reinventarem a 

cada dia. Essa capacidade é o que faz a diferença” (SILVA; CAMARGO, 2015 p. 179).  

Observou-se, na pesquisa, que estar aberto e assim promover uma reflexão que traga 

sentido a uma formação continuada desencadeia um processo de mudança. A favor dessa 

ideia, Lima e Moura (2015 p. 91) afirmam que o professor deve inovar, motivar, encantar e 

inspirar, buscando práticas de diferenciação pedagógica, pois “não cabe mais ensinar a todos 

os alunos como se estivesse ensinando a um só”.  

Já os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram nas narrativas a partir do 

tema Abertura. A seguir, apresento uma síntese da interpretação, conforme a Figura 12. 

 

Figura 12: Tema Abertura e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora. 

3.5.2 Tecnologia  

 

Tendo no ensino híbrido a inserção da tecnologia com um dos pontos-chave da 

metodologia como instrumento que auxilia a personalização do ensino, identificou-se o tema 

Tecnologia e, subsequentemente, os subtemas Recurso, Sentido, Fluência e 

Disponibilidade (com os subsubtemas Oferta e Manutenção).  
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Quanta coisa que eu tinha em mente que eu achava que daria pra usar 

e ela já tá ultrapassada. Então eu falo da tecnologia que vem 

invadindo dessa forma, e a gente não consegue, tá sempre correndo 
atrás, e é um correndo atrás que eu falo “nossa, imagina, eu já estou 

cansada” e eu continuo correndo e não tem outro jeito”. (  AZUL-

OCEANO) 

Segundo Almeida e Valente (2011, p. 9), a inserção das TDIC no contexto educacional 

requer tanto o domínio dos recursos como também “a identificação de suas potencialidades 

pedagógicas”, a fim de que seja possível, para o professor, a ação de incorporá-las “em 

consonância com as intenções implícitas na proposta curricular”.  

Destaca-se como exemplo de integração das TDIC ao currículo a seguinte passagem: 

“Em inglês, entretanto, o trabalho somente com o livro em sala de aula ela é bastante 

cansativo, então, a partir do momento em que eu inseri as tecnologias, as novas TDIC, 

facilitou esse processo porque a tecnologia possibilita que se trabalhe com outros recursos”.   

(  LILÁS-ESCURO) 

Integrar a tecnologia ao currículo requer do professor a clareza nos objetivos propostos 

da atividade, para que, dessa forma, o aluno não tenha uma interpretação equivocada da 

utilização do recurso, como se adverte no trecho a seguir: 

Muitas vezes, a aula fica superagradável quando ela tem tecnologia, 

porque o aluno percebe a diferença na própria dinâmica da aula, mas o 
aluno ainda enxerga a tecnologia como brincadeira, como um jogo, ele 

não percebe que a tecnologia pode estar a favor da aprendizagem, e a 

maior dificuldade que eu tenho na atualidade é mostrar pro aluno que 

a tecnologia está aqui para ajudar, é uma ferramenta a mais e não é 
uma brincadeira. (  AZUL-OCEANO) 

Embora a metodologia do ensino híbrido compreenda a inserção da tecnologia em sala 

de aula, e ainda que, para tal, as escolas tenham de investir minimamente em computadores 

(ou dispositivos móveis) e conexão de internet, Sunaga e Carvalho (2015 p. 145) afirmam que 

um diferencial da metodologia é que “não é necessário que todos os alunos estejam ao mesmo 

tempo” na estação associada à tecnologia.  

Dessa forma, não há necessidade de muitos dispositivos em sala para que a aula 

aconteça, favorecendo o agrupamento de alunos e o revezamento nos modelos de rotação por 

estação, por exemplo. “Eu tenho menos máquinas que quantidade de alunos, então a gente 

tem que fazer o híbrido pra que funcione também, isso, né... pra que todos consigam ir no 

computador”. (  COLORIDA) 

Nas narrativas, emergiu a observação de que, nas escolas que dispõem de condições 

tecnológicas limitadas, a tecnologia, na qualidade de um dos recursos utilizados no ensino 
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híbrido, dificulta a execução plena da metodologia e exige do professor a busca por soluções 

criativas que driblem as dificuldades. 

A grande dificuldade, né, de utilizar o ensino híbrido é a limitação de 

recurso que eu tenho na minha escola, e não impossibilita o uso da 

utilização dessa metodologia, porém dificulta, e a gente tem que 

buscar estratégias, né... pra poder solucionar, ah tentar passar por cima 
das dificuldades.  (  AMARELO-CLARO) 

Por outro lado, nas narrativas dos participantes das escolas que dispõem de condições 

tecnológicas mais favoráveis (quantidade, qualidade e diversidade), os dispositivos móveis, a 

exemplo dos iPads e celulares, são citados como um fator de potencialização e favorecimento 

da metodologia do ensino híbrido.  

O que me motivou a introduzir o ensino híbrido na minha sala de aula 

foi a oportunidade. É... os alunos com iPad na sala de aula, com 

celular sobre a mesa, você não consegue mais fazer uma aula 
expositiva por um bom tempo. (  AMARELO-OURO) 

Segundo Cerqueira (2012 p. 129), o uso de dispositivos móveis pode ser compreendido 

“como uma conquista do desenvolvimento tecnológico, que possibilita, entre outras coisas, o 

‘ir e vir’ do indivíduo ‘plugado’ à tecnologia e conectado à internet”.   

Nessa escola em que eu leciono, eles têm iPad [...], se eu não 

aproveitasse, se eu não usasse esse recurso, eu falaria sozinha, os 

iPads são um para cada um. (  AMARELO-OURO) 

Cerqueira contextualiza que “o conceito de mobilidade com ênfase na educação não é 

recente”, uma vez que Dewey defende que “uma sociedade móvel (...) deve tratar de fazer 

com que seus membros sejam educados de modo a possuírem iniciativa individual e 

adaptabilidade”. (DEWEY, 1959, p. 21 apud. CERQUEIRA, 2012 p. 129) 

Eu acho que realmente a gente lida com uma geração hoje [...] muito 
mais envolvida nos dispositivos tecnológicos, que está habituada ao 

espaço, a divertir, a conversar o tempo inteiro utilizando os recursos 

digitais. E… acho que, quando você apresenta a possibilidade de 
estudo para eles nesses dispositivos, eles tendem a apresentar também 

desempenhos melhores, têm mais interesse e se envolvem mais. (  

LARANJA) 

Para os autores Almeida e Valente (2011, p. 10-11), é emergencial buscar, repensar e 

compreender “o sentido da escola no mundo digital”, para assim criar as “melhores condições 

de aprendizagem com o uso das linguagens dos novos tempos”.  

A reflexão sobre o Sentido da inserção da tecnologia emergiu nas narrativas dos 

participantes desta pesquisa a partir de questionamentos sobre “o que” dela usar, “para que”, 

“como” e “por que” utilizá-la de forma favorável no processo de aprendizagem. “Eu achava 
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que ter um gravador e uma filmadora, ou escrever num computador estava bom, e hoje eu 

percebo que é muito mais que isso, né…” (  MISTURA DE CORES) 

Cabe ao professor avaliar o sentido da utilização, pois “a tecnologia nos dá poder, mas 

não diz, nem pode dizer, como usá-la” (SACKS apud. FADEL; BIALIK; TRILLING, 2015 p. 

27). Tal percepção encontra eco no sentido de que “a tecnologia pela tecnologia não ia fazer a 

diferença pro meu aluno, porque ele podia abrir o vídeo que ele quisesse dentro da casa dele 

ou às vezes até melhor do que aquele que a gente propôs”. (  LILÁS) 

A Fluência dos alunos e dos professores com os recursos tecnológicos também emergiu 

nas narrativas. Os professores relataram situações em que os alunos não só apresentaram 

novos aplicativos e soluções tecnológicas, como tiveram uma maior facilidade de uso de um 

novo recurso até então não apresentado pelo professor. Dessa forma, “os próprios alunos 

sugerem, eles buscam e muitas vezes dominam muito mais a tecnologia do que o próprio 

professor”(  LILÁS- ESCURO). 

Observou-se assim, nas narrativas, o fato de a facilidade de uso dos recursos digitais 

estar mais atrelada ao contexto contemporâneo dos alunos, seres definidos com “nativos 

digitais” (PRENSKY, 2001) por nascerem numa era tecnológica, enquanto os professores 

estão ainda se apropriando dos recursos já na fase adulta. “O aluno é tecnológico, e os pais 

dão tecnologia para as crianças desde cedo, e nós professores não recebemos essa tecnologia 

desde cedo.” (  AZUL-OCEANO) 

Segundo os autores Horn e Staker (2015, p. 184), “o ensino híbrido bem-sucedido 

depende de fazer as apostas certas na integração de tecnologias nas escolas”. Logo, um 

professor que opte pela metodologia do ensino híbrido precisará conhecer, testar e validar 

ferramentas digitais considerando a disponibilidade do recurso tecnológico na sua escola, 

avaliando a oferta (no que se refere a qualidade, quantidade e diversidade) e a manutenção 

(ou seja, o estado em que se encontram) os equipamentos tecnológicos.  

Teve uma aula que eu reservei os tablets, e cheguei lá, todos eles 
estavam descarregados. Então, às vezes, fica muita coisa pro professor 

resolver, então o professor tem que ajeitar a sala, nós não temos 

muitas vezes a pessoa que vai te auxiliar a deixar os recursos em bom 
estado para estarem disponíveis na sala de aula. (  LILÁS-ESCURO) 

Tendo no ensino híbrido a inserção da tecnologia como um dos pontos-chave da 

metodologia como instrumento que auxilia a personalização do ensino, considerar questões 

tecnológicas são de extrema relevância, tanto para a escola, que deve ter um investimento 
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mínimo de infraestrutura e suporte, quanto para o professor no processo de reflexão, 

planejamento (físico e virtual) e melhor aproveitamento na utilização. 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir do tema 

Tecnologia, como se nota na síntese da interpretação, conforme a Figura 13 

Figura 13: Tema Tecnologia e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

 

Fonte: A autora. 

3.5.3 Prática   

 

Para Zabala (1998, p. 13), “um dreferos objetivos de qualquer bom profissional consiste 

em ser cada vez mais competente em seu ofício”. Na análise das experiências vividas com o 

ensino híbrido, emergiu o tema Prática englobando os subtemas Nome, Escolha, 

Colaboração e Planejamento. 

Segundo o autor, na maioria das vezes, atinge-se a melhoria da prática educativa quando 

“se consegue melhorar mediante o conhecimento e a experiência”, definindo que a estrutura 

da prática “obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros 

institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos professores, 

dos meios e condições física existentes, etc”. (ZABALA, 1998, p. 16) 

Observou-se que, em algumas narrativas, havia indícios dos princípios do ensino 

híbrido em práticas educativas, sem se atribuir, porém, o Nome 
__

 subtema do fenômeno 

prática 
__

 à metodologia, conforme os referenciais teóricos. “Eu já praticava o ensino híbrido, 

uma prática que não era esclarecida, mas eu já operava”. (  LILÁS-CLARO) 
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Segundo Zabala (1988, p. 16), “necessitamos de referenciais teóricos que contribuam 

para que a análise da prática seja verdadeiramente reflexiva”, a fim de “fundamentar nossa 

prática; dando pistas acerca dos critérios de análise e acerca da seleção das possíveis 

alternativas de mudanças”.   

O ensino híbrido já fazia parte na minha prática de um jeito, lógico, 

não como uma metodologia completa, com tudo que tem no ensino 
híbrido, mas a questão de dividir a sala e principalmente a dinâmica 

da sala, disposição de carteiras, de dividir o grupo pra eu ajudar um 

grupo especifico que estava com dificuldade. (  AZUL-COBALTO) 

O subtema Escolha emergiu nas narrativas em momentos em que as experiências 

relatavam a escolha de práticas educativas ora em aulas expositivas (ou tradicionais), ora em 

aulas híbridas.  

Falar que eu consegui transformar a minha sala em híbrida 100%, 

né..., a gente ainda luta muito nisso, principalmente porque está num 

colégio tradicional, onde eles querem ver o modelo clássico. Então a 

gente aplica várias práticas, mas não dá pra falar que eu tenho uma 
aula 100% híbrida. Eu tenho momentos, eu tenho práticas híbridas... é 

diferente.  (AZUL-MARINHO) 

Na perspectiva da escolha, Zabala (1988, p. 19) afirma que “é preciso buscar suas 

dimensões parar poder analisar as características diferenciais em cada uma das diversas 

maneiras de ensinar”.  

No ensino híbrido, você vê com muita clareza o que ainda precisa 
melhorar, o que a gente ainda pode fazer, enfim, você tem um 

diagnóstico a cada aula com ensino híbrido, isso é muito bom [...]. 

Não dá também pra ter todos os dias aula de ensino híbrido, não. Eu 

acho que eu não consigo. Acho que não conseguiria, e acho que às 
vezes a gente precisa também dessa forma mais tradicional. (  

BRANCA) 

A escola pode promover mudanças pedagógicas de forma gradativa, preservando 

práticas educativas por ela considerada como exitosas, e permitindo que o professor seja mais 

expositor em alguns momentos e, em outros, mais mediador. A atuação do professor 

dependerá do objetivo da aula: ora os alunos escutam, ora os alunos executam; ora o professor 

expõe e contextualiza, ora o professor medeia e interfere quando necessário. 

O subtema Colaboração emergiu nas narrativas com um aspecto positivo da 

metodologia, uma vez que na contemporaneidade é desejável que as pessoas tenham a 

capacidade de colaborar, de cooperar e de interagir umas com as outras. Promover momentos 

de colaboração são importantes no processo de ensino-aprendizagem porque “a gente aprende 

muito mais quando está com outro colega”. (  LILÁS) 
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Segundo Perrenoud (2013 p. 9), “as competências não são ou são pouco desenvolvidas” 

na educação básica. Momentos de colaboração devem ser proporcionados na sala de aula, 

pois “é interessante trocar com colega. É bom quando ele senta com colega pra trocar, porque 

muitas vezes, quando o professor fala, ele não entende.” (  LILÁS) 

Segundo a obra Educação no século 21 - tendências, ferramentas e projetos para 

inspirar (2015, p. 115), momentos de colaboração podem beneficiar a aprendizagem, uma vez 

que desenvolvem “habilidades de interação social”, “habilidades cognitivas e alto nível” e “a 

capacidade de enxergar as situações do ponto de vista do outro”.  

Os alunos já chegam e, quando veem as estações aqui, já brilham os 
olhos deles, né...; sabem que vão aprender várias coisas, vão aprender 

um conteúdo de várias formas; então eles já aprenderam muitas coisas 

aqui, aprenderam a trabalhar em equipe, coisas que antigamente a 
gente não tinha. (  COLORIDA) 

A Colaboração emergiu como um aspecto relevante da prática educativa, 

proporcionada pelos modelos de ensino híbrido nos momentos em que ocorrem os 

agrupamentos de alunos por estações. A favor dessa ideia, Zabala (1988, p. 122) define que 

agrupamentos são “estruturação das aulas em grupos fixos ou móveis, equipes de trabalho, 

grupos homogêneos e heterogêneos, oficinas, ‘cantos’, estudos individualizados, etc.”  

A prática educativa na educação formal requer um Planejamento, subtema que emergiu 

nas narrativas como uma “arquitetura de um trabalho” (HORN; STAKER, 2015) que será 

executado previamente pelo professor.  

O planejamento do ensino híbrido, das estações, é uma coisa que eu 

ainda sinto muita dificuldade, e, além de tudo, uma coisa muito difícil 
pra mim, é, por mais que você tenha uma metodologia nova, é pensar 

fora da caixinha. Porque você tende a fazer as coisas que estava 

fazendo [...] (  MISTURA DE CORES) 

No planejamento, é importante refletir sobre um sistema de aprendizagem que coloque 

em prática os princípios do ensino híbrido. Horn e Staker (2015, p. 10) afirmam que “o ensino 

híbrido e a aprendizagem por competência, bem implementados em conjunto, formam a base 

de um sistema de aprendizagem centrada no estudante”.   

Os participantes deste estudo afirmam que planejar uma aula com o ensino híbrido seria 

“possível apesar de não ser simples” (  AZUL-CELESTE). Justifica-se a afirmação pelo fato 

de a metodologia exigir um preparo antecipado, requerendo, além do planejamento físico, um 

planejamento virtual.  

Outra questão é a oferta de atividades que geram sobrecarga de planejamento, uma vez 
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que, nos modelos de ensino híbrido, na mesma aula, é preciso planejar duas ou mais 

atividades diferenciadas que serão organizadas nas estações. 

Embora o planejamento de uma aula híbrida seja maior, “a execução da aula é tranquila 

e o fechamento também é tranquilo, você só volta a trabalhar com afinco na correção [...] O 

professor trabalha mais, mas a recompensa é maior”. (  AZUL-OCEANO) 

Eu acho que isso compensa qualquer salário, qualquer sacrifício, 

porque é uma aula que, para planejar, dá muito trabalho, são horas 
pensando, não é uma coisa que, de uma hora pra outra, você montou... 

[...] eles cumprem e eles gostam e eles fazem muita coisa. (  AZUL-

OCEANO) 

A escola, para Horn e Staker (2015, p. 155), “pode ser um lugar onde os alunos 

encontram alegria em aprender”, e, segundo eles, o segredo de uma aula bem-sucedida com o 

ensino híbrido “é planejar com empatia”. Nessa perspectiva, “é muito legal quando você 

descobre uma coisa nova e pensa ‘poxa, isso vai tornar minha aula diferente, isso vai tornar 

mais legal’[...]. Se eu gosto, por que os meus alunos não iriam gostar?” (  MISTURA DE 

CORES) 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir do tema 

Prática. A seguir, a síntese de sua interpretação, conforme a Figura 14 

 

Figura 14: Tema Prática e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora. 
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3.5.4 Cultura  

 

A cultura no contexto escolar refere-se às práticas, aos modos, aos comportamentos e às 

normas sociais realizados no ambiente escolar, estando sua orientação sob os cuidados de uma 

gestão. Colombo e Cardim (2010, p. 169) afirmam ser fundamental considerarmos que a 

gestão é responsável “não somente por implantar os planos emanados pela alta administração, 

mas também por apontar e ajudar a construir estratégias emergentes”.  

Eu vejo a prática docente como algo em construção, em que eu tenho 

muitas dúvidas e muitos anseios, principalmente no sentido de que 
muitas vezes ainda não é satisfatório o resultado que os alunos 

apresentam. Então, tem algumas mudanças a serem realizadas, e claro 

que muitas delas não dependem só do trabalho realizado em sala de 
aula, mas de um trabalho que envolve também a cultura escolar. (  

LILÁS-ESCURO) 

Ao emergir o tema Cultura nas narrativas, observou-se a necessidade de valorizar 

iniciativas inovadoras na busca da excelência pedagógica, como destaca o trecho a seguir: 

Eu confrontava muito com as angústias dos alunos, porque eles 
ficavam “puxa, mas quando que vai ter a aula”, e isso acontecia da 

parte dos bons alunos que esperavam que ia acontecer... Demorou um 

pouco para eles perceberem  que estava sendo exigido uma nova 

tomada de posição, da parte deles, pra que saíssem da passividade, e 
não vou dizer que isso ou que todo mundo percebeu isso, não 

percebeu... Então foi uma dificuldade também, e foi aí que percebi 

que eu também precisava de mais apoio, que eu precisava  da cultura 
da escola, precisava mudar, que só na minha sala de aula tinha 

mudança, mas ocorreram essas mudanças para umas turmas e elas 

foram bem expressivas, mas nas outras disciplinas eles ficavam na 
posição tradicional. Então, às vezes, a minha aula era meio como uma 

válvula de escape, que eles estavam muito cansados de ficar nas outras 

aulas só escutando, fazendo anotações. Então, nas minhas aulas eles 

queriam extravasar, e às vezes eu tinha que tomar cuidado também pra 
não fugir do propósito, né... que era poder usar a criatividade, mas, 

sim, dentro de um contexto, de um conteúdo que precisava ser 

cumprido, né... então tinha uma certa desorientação por parte deles e 
da minha parte, tinha uma carência de como vou lidar com isso, né, de 

transmitir o que é necessário pra que ele exerça o protagonismo que eu 

espero que ele exerça... (  LILÁS-CLARO) 

O tema Cultura emergiu nas narrativas juntamente com os subtemas Gestão (com os 

subsubtemas Tempo e Sala) e Expectativa.  

A gestão do tempo, segundo Lemos e Guerra (2012 p. 54), é marcada por Chronos (que 

quantifica) e por Kairós (que qualifica). As autoras definem que “podemos viver num tempo 

medido por horas, prazos, de forma qualitativa, valorizando o instante, o momento vivido”.  
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Quero me sentir útil; antes, numa aula com cinquenta minutos não me 

sobrava tempo para sentar numa cadeira para olhar, para fotografar 

esses alunos trabalhando; hoje eu já tenho esse tempo.                           
(  AMARELO-OURO) 

A gestão do tempo é apontada como um dos melhores avanços no ensino híbrido, “ter 

um tempo de minuto faz com que você tenha que achar novas estratégias para conseguir falar 

de tudo que você precisa, nem que seja um pouquinho”. (  MISTURA DE CORES) 

Numa aula com o ensino híbrido, a gestão do tempo traz ao professor a reflexão do que 

fazer, como fazer e por que fazer uma determinada atividade, num determinado modelo, por 

um determinado tempo. Percebe-se, a partir das narrativas, um questionamento por parte dos 

participantes e, consequentemente, uma valorização do tempo do aluno e do tempo do 

professor. 

Eu estou num momento assim, de não sei te dizer... mais crítico, até 

pela pesquisa que eu estou fazendo que está ligada à gestão do tempo 
na sala de aula. Não é só o tempo, tempo que eu digo de começo, meio 

e fim de aula, mas o tempo todo, processo de todo o ano. Você vê que 

a gente perde muito, né... O aluno perde muito, e você também acaba 

perdendo. (  AZUL-PETRÓLEO) 

No que diz respeito à gestão da sala de aula, a sugestão de Lemos e Guerra (2012 p. 54) 

é “pensar no tempo qualificado dentro da sala de aula (Kairós), sabendo viver o tempo do 

relógio (Chronos)”. Quanto à qualidade do tempo na sala de aula, ao fracionar o tempo de 

acordo com as atividades propostas nas estações, tornar-se possível “ter mais tempo livre para 

poder dar atenção e fazer as intervenções necessárias com os grupos que ainda precisam de 

mim. Eu consigo parar e observar. Muitas vezes, eu me ofereço pra ajudar, mas eles estão 

trabalhando sozinhos”. (  AMARELO-OURO) 

 O subtema Expectativa emergiu nas narrativas a partir da reflexão sobre o ajuste do 

tempo na duração das atividades oferecidas nos modelos rotação por estação, rotação 

individual ou laboratório rotacional.  

O que deu muito errado no começo foi o tempo, às vezes calcular o 
tempo de uma atividade é muito difícil, porque você tem salas que 

correspondem, tem salas que não, e não existe uma formulinha 

mágica, né?  [...] Por mais que a metodologia te permita personalizar, 
na hora de aplicar a aula, é muito complicado, assim as turmas 

respondem de forma diferente. (  MISTURA DE CORES) 

Lemos e Guerra (2012 p. 54) afirmam que “a dinâmica instalada entre os saberes de 

alunos e professores, condições do ambiente físico, proposta pedagógica, comunidade escolar, 

entre outros fatores, influencia diretamente as condições da gestão da sala”.  Nessa 

perspectiva, ao escolher um modelo de ensino híbrido, é importante que o professor reflita 
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sobre as questões trazidas pelos alunos no que se refere à dinâmica, ao ambiente físico, à 

proposta pedagógica e ao tempo. 

Na sala de aula, a gestão do tempo deve ser muito bem dimensionada para que o aluno 

possa realizar as atividades propostas com tranquilidade, e para que o professor tenha tempo 

de sobra para fazer as observações, mediações e intervenções que sentir necessidade.  

A implementação da metodologia do ensino híbrido requer uma gestão capaz de 

identificar, avaliar, validar, organizar e disseminar ações pertinentes e motivadoras que 

permitam que o professor a coloque em prática. É preciso criar uma cultura híbrida como 

expressão da identidade escolar. “A escola pode ser um lugar onde o aluno tenha alegria em 

aprender” (Horn; Staker, 2015 p. 141) e o professor, o prazer de lecionar. 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir do tema 

Cultura. A seguir, apresento a síntese da interpretação, conforme a Figura 15 

 

Figura 15: Tema Cultura e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora. 
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tem mudanças, e importantes, porque não está dando a sua aula. Você 
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momento. E várias estações que você tem que cumprir as atividades, e 

ele está ativo no processo, e você está ali menos influenciando como o 

ser principal do processo que não somos, né... (  AZUL-
PETRÓLEO) 

No que se refere aos subtemas papel do professor e do aluno, Lima e Moura (2015 p. 

93) acreditam que “com uma simples mudança de postura do docente e do aluno, por meio de 

parceria e apoio mútuo, é possível criar um ambiente ideal para a aprendizagem”.  

O ensino híbrido te dá um papel de mediador e não é um mediador 

que fala o que está certo ou errado, mas é o mediador que realmente 

faz uma interação com os alunos para que eles entendam a prática 
dele, acho que isso é fundamental. (  MISTURA DE CORES) 

A mudança de papel do professor não é um processo simples, uma vez que, na prática 

docente habitual, o foco está no professor, no que se refere a uma prática “ habituada a falar, a 

conduzir, a orientar”. (  AZUL-CELESTE). 

Já na prática da aula com o ensino híbrido, os alunos atuam sozinhos tendo o professor 

ao lado (e não à frente). Logo, o professor precisará rever os momentos de sua atuação com os 

grupos de forma individualizada ou com a sala toda de forma generalizada.  

Nessa mudança de papel, constata-se que o professor trabalha nos bastidores para que o 

aluno de fato atue na sala aula. O professor torna-se um mediador e, na concepção de Zabala 

(1998, p. 89), é ele que “detém o saber e sua função consiste em informar e apresentar a 

meninos e meninas situações múltiplas de obtenção de conhecimento”.  

As mudanças ocorreram principalmente no sentido de que eu deixei de 

ser o professor que dominava o conhecimento e que transmitia, entre 
aspas, por meio de aulas extremamente expositivas. Passei então a ser 

mais monitor das atividades, enquanto que os alunos de simplesmente 

receptores começaram a ser ativos nessa produção, nessa busca, o que 

potencializa muito o conhecimento em função de que os alunos muitas 
vezes têm muitas habilidades que nós mesmos desconhecemos.            

(  LILÁS-ESCURO) 

Observa-se que, enquanto para o professor o trabalho maior resida na preparação da 

aula, e que, ao executá-la, ele atue mais na observação e na mediação, para o aluno seu papel 

se reconfigura na sala de aula, rompendo momentos de passividade e fazendo despontar 

momentos de atuação, de autonomia, de colaboração, de interação e de responsabilidade. 

Os grupos trabalham de forma autônoma, eles conseguem desenvolver 

as atividades com orientação do professor; eu acho que tanto no papel 
do aluno quanto no papel do professor há essa mudança. (  LILÁS) 

No ensino híbrido, o aluno, na concepção de Valente (2015, p. 15), é incentivado a ser 

mais autônomo, podendo, com isso, “entender o que precisa ser mais bem trabalhado, 
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identificar dúvidas que poderão ser esclarecidas em sala de aula e saber como aproveitar o 

momento presencial com os colegas e com o professor”.  

Numa aula com a utilização de um dos modelos do ensino, a dinâmica organizada por 

estações ou por agrupamento de alunos pode, a princípio, aparentar a desconstrução da 

importância do papel do professor. Entretanto, PIRES (2015, p. 85) adverte para o fato de que 

aquilo que “pode parecer um afastamento da relação entre aluno e professor” é, na verdade, 

“um estreitamento entre as relações pessoais”. 

Dessa forma se estabelece o Diálogo, subtema que emergiu das narrativas pela 

possibilidade de o professor deixar de estar à frente da sala, esquivando-se de estar “tão preso 

no papel exclusivamente expositivo” (  LARANJA), e passando a ter condições de percorrer 

as estações de trabalho e dialogar com os alunos, seja observando, ouvindo ou mediando as 

dúvidas e conhecimentos.  

Eu nunca gostei, né... muito do papel de ‘poxa, eu falo e vocês 

escutam’, e agora ‘vão lá e façam!’ [...] O ensino híbrido é muito mais 

‘façam que eu te ajudo’, né... Trabalhar em equipe, o professor não ser 
aquele cara que sabe tudo, mas aquele cara que sabe um pouco mais e 

ajuda. (  MISTURA DE CORES) 

A mediação do professor é um dos diferenciais apontados na metodologia do ensino 

híbrido. O professor, segundo Moran (2016, p. 39), “se torna cada vez mais um gestor e 

orientador de caminhos coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis”.  

Conversando, a gente vai lembrando de alunos que não falavam em 
sala de aula, alunos que eu não conseguia ver o potencial... Quando eu 

fiz o ensino híbrido, de repente, me pareceu um trabalho maravilhoso 

que eu não sabia que viria de um aluno, porque... porque no 

tradicional ele não falaria”. (  AZUL-PISCINA) 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir do tema 

Mediação. A seguir, a respectiva síntese da interpretação, conforme a Figura 16. 

Figura 16: Tema Mediação e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora. 
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3.5.6 Autonomia 

 

 A integração das tecnologias digitais na educação, segundo Bacich, Neto e Trevisani 

(2015 p. 47), “precisa ser feita de modo criativo e crítico, buscando desenvolver a autonomia 

e a reflexão dos seus envolvidos”.  

A Autonomia do aluno é destacada nas narrativas deste estudo, uma vez que a 

“dinâmica dos alunos no processo da aprendizagem é completamente diferente”                       

(  AMARELO CLARA), conforme já justificado no subtema Aluno. 

Observou-se nas narrativas que os alunos “estavam extremamente felizes, porque eles 

têm autonomia pra trabalhar, eles têm liberdade de escolha” (  AZUL COBALTO). Para 

Horn e Staker (2015 p. 141), “a escola deve criar uma experiência que seja intrinsicamente 

motivadora para os alunos”. 

‘Eu posso escolher o que quero fazer’ isso foi uma coisa que me 

surpreendeu muito no ensino híbrido, que eu nunca tinha dado tanta 
autonomia pra eles, e, quando dei, eu fiquei com muito medo do que 

podia acontecer, e a princípio o resultado foi surpreendente. 

Surpreendente. Eles amam, e hoje se eles fazem rotação por estação: 

‘eu não quero, eu quero fazer a rotação individual porque eu posso 
escolher’. (  AZUL- COBALTO). 

Ao mediar uma aula com a metodologia do ensino híbrido, emergiu o subtema 

Descoberta. Primeiro, por parte dos participantes desta pesquisa ao se depararem com o fato 

de seus alunos serem autônomos ao realizarem as atividades propostas sem pedir ajuda, uma 

vez que “a gente tem que trabalhar com crianças pequenas, eles não são grandes, têm oito 

anos, né... e eu tinha muito medo de dar autonomia para as crianças trabalharem” (  AZUL 

COBALTO) 

Segundo, por parte dos próprios alunos ao perceberem que seriam capazes de realizar as 

atividades sem a ajuda do professor, pois “muitas vezes aquele aluno que é muito fraco 

passou a ser uma referência na sala de aula, porque ele foi o primeiro a concluir aquela 

atividade, ele foi o primeiro a fazer um vídeo, e então ele compartilha aquilo e isso faz com 

que a autoestima seja maior”. (  AMARELO OURO) 

O ensino híbrido me dá oportunidade de fazer as coisas numa 
sequência diferenciada, que não é a sequência comum da aula com 

professor explicando [...]. O aluno pode fazer o que ele quer, sem ter 

que se espelhar no modelo do professor. (  MISTURA DE CORES) 
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Realizar as atividades com autonomia exige do aluno uma maior organização, e à 

princípio esta é uma grande dificuldade, pois eles precisam “saber como vão se virar, sem 

alguém o tempo inteiro direcionando...” (  AZUL-CELESTE). 

Observou-se nas narrativas que essa nova organização (apontada aqui como um 

subtema) propicia momentos de interação entre os colegas, movimentando a sala de aula e 

saindo do enfileiramento das carteiras.  

A nova configuração do espaço aparenta, à princípio, uma indisciplina, seja pela 

movimentação, pelo arrastar das carteiras ou pelo simples estado de euforia inicial, 

estimulado pela “liberdade” de movimento na aula.  

Até estabelecer-se uma cultura escolar sobre novos formatos de reconfigurações dos 

espaços de aprendizagem, é possível que uma indisciplina se estabeleça, pois “leva tempo 

para os alunos se acostumarem, para eles perceberem que aquela aula não é só brincadeira, 

que aquela aula é uma aula com uma metodologia diferente...” (  MISTURA DE CORES). 

Uma vez estabelecida a prática, a indisciplina – observou-se nas narrativas – cedeu espaço 

para a disciplina. 

Aquilo foi mais do que eu esperava, porque era uma sala com 
dificuldade de relacionamento, e de repente eu não tive problemas de 

disciplina, porque eu vi que o grupo se adequou à atividade, e o 

resultado foi maior do que eu esperava. (  AZUL-OCEANO) 

Um dos aspectos mais importantes do ensino híbrido, segundo Valente (2015, p. 17), é 

que cabe ao professor “promover a autonomia e a responsabilidade do aprendiz”. Dessa 

forma, o professor precisa promover atividades que busquem “proporcionar ao aluno também 

mais autonomia, mais organização” e disciplina ao realizar as atividades. 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir do tema 

Autonomia. A seguir, exponho a síntese da interpretação, conforme a Figura 17. 

Figura 17: Tema Autonomia e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora. 
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3.5.7 Protagonismo 

  

A metodologia do ensino híbrido, como já relatado no segundo capítulo deste estudo, 

traz uma mudança no papel do professor e no papel do aluno, favorecendo o protagonismo de 

ambos. Ao emergir o tema Protagonismo, apareceram consequentemente os subtemas 

Docente e Discente.   

Observou-se nas narrativas que a expressão “o aluno no centro do processo” não 

denigre ou diminui a importância do professor na sala de aula, pois o aluno só está no centro 

do processo porque o professor criou um ecossistema para que o aluno lá estivesse. 

Interpretou-se que, no tema Protagonismo, a metodologia não tem a intenção de 

substituir o professor, mas sim de promover uma reflexão na atuação do professor e do aluno, 

pois o conceito “não pode ser passado para o professor [no sentido de] que o ensino híbrido é 

uma preocupação só com o aluno, [mas] é também uma preocupação com o trabalho do 

professor”. (  AZUL- PISCINA) 

A resposta dos alunos a essa metodologia é muito grande porque eles 

começam a se ver como protagonistas; eles começam a entender que 
eles têm valores independentes; eles serem os melhores alunos da 

classe ou não, eles são alunos e eles podem. (  MISTURA DE 

CORES) 

Então, não vou negar para você que muitas das novidades são eles 

mesmos que trazem, porém eles se sentem muitos orgulhosos de 

apresentar uma novidade em sala de aula, um vídeo que eles 
descobriram, um aplicativo que eles estudaram, que se prepararam 

para poder compartilhar com o grupo. (  AMARELO-OURO) 

O protagonismo do professor antecede ao protagonismo do aluno, pois ele é o 

responsável por elaborar sequências didáticas que motivem, que envolvam e que criem 

ecossistemas favoráveis para que aluno seja autônomo e, ao mesmo tempo, protagonista do 

seu conhecimento.  

Eu quero chegar e conseguir colocá-los num caminho… Eles fazendo 

junto comigo, trabalhando junto, eles tendo ideias sobre como vão 
aprender aquilo que eu tô colocando [...] Sabe, assim, o aluno brilhar 

por conta não do professor, brilhar não o professor.  ‘Olha, tal 

professor sabe muito’... não é essa a minha ideia...  Eu quero ser 

elogiado não porque eu ensinei bem, eu quero ser elogiado porque eu 
fiz os alunos brilharem. Essa que é a ideia, eu quero que elogiem os 

alunos. (  AZUL-PISCINA) 



 129 

O professor é extremamente importante ao arquitetar uma aula com a metodologia do 

ensino híbrido, pois “aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo 

que percebemos, somos e desejamos”. (MORAN, 2015 p. 31). 

Eles passavam a usar materiais que eles tinham criado na aula para 
estudar para a prova, teve material de vídeo, material que eles criavam 

com aplicativo, né... com mídia e isso virou um banco, uma base 

assim para eles estudarem. Então eu falei, puxa isso era algo que eu 
sempre quis buscar, fazer, ter uma produção autoral no curso, mas até 

a tecnologia facilitou muito nesse processo, porque aí eu tive um 

trabalho autoral em forma de vídeo, em forma de jornal, em forma de 

posdcast, e aí os alunos podiam estudar com o trabalho do outro, 
depois de validado, passado pela minha mediação, então, ver isso 

acontecer foi muito bacana. (  LILÁS- CLARO) 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir do tema 

Protagonismo. A seguir, a síntese da interpretação, conforme a Figura 18. 

 

Figura 18: Tema Protagonismo e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora. 

3.5.8 Personalização 

 

O cerne do ensino híbrido é a Personalização, tema que emergiu nas narrativas e trouxe 

também os subtemas Análise (com os subsubtemas Aprendizagem, Desenvolvimento e 

Inclusão) e Feedback (com os subsubtemas Escuta, Autoavaliação e Engajamento).  

O que eu queria era isso, é conseguir chegar em um tal nível de 
professor de ensino híbrido que eu consiga desenhar um caminho pro 

aluno e falar, aluno: você vai sair daqui, você vai passar por isso e tem 

que chegar até aqui. (  AZUL-PISCINA) 

Nas narrativas, o tema Personalização aparece com grande relevância e 

reconhecimento do seu potencial, entretanto, é relatado também como um desafio ainda a ser 

vencido pela maioria dos participantes, pois personalizar não é uma tarefa simples. 

PROTAGONISMO 

DOCENTE 

DISCENTE 
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Não é realmente uma matéria fácil, simples, quando você pensa na 

questão da personalização, ela não é simples, ela exige… porque é 

muito fácil você chegar em sala de aula, você vê, analisar, preparar, 
adaptar ele na hora, né... mas, para trabalhar com a personalização, 

você precisa de uma análise, de um estudo, de um preparo antecipado, 

e isso toma um tempo considerável, um tempo que às vezes falta pra 
gente no dia a dia. (  AZUL- CELESTE)     

Observou-se que personalizar o aprendizado não é uma tarefa fácil; entretanto, 

Schneider (2015, p. 71) afirma que, para o aluno, “os benefícios da personalização são, 

sobretudo, a motivação 
__

 que substitui a frustração por não aprender e não acompanhar o 

ritmo ditado, muitas vezes, pelo professor 
__

 e a maximização do aprendizado, no sentido de 

que o aluno tem oportunidade de aprender de forma individual, com o grupo, com o uso das 

tecnologias e, efetivamente, com o professor”.  

O que me motivou foi a metodologia nova; acho que essa coisa de 

personalizar, olhar o aluno cada um do jeito que ele é, com a 
dificuldade que ele tem, então, tudo isso me motivou muito (  AZUL-

COBALTO) 

Quanto ao subtema Análise, os participantes destacaram como a tecnologia pode estar 

aliada ao professor na coleta e análise dos dados que mapeiem trilhas que promovam a 

personalização do ensino. A favor disso, Sunaga e Camargo (2015, p. 144) afirmam que “a 

tecnologia vem para ajudar a personalização da aprendizagem e transformar a educação 

massificada em uma que permita ao aluno aprender no seu ritmo [...]”.  

Através do Khan e do ensino híbrido, eu comecei a conhecer cada 

aluno, então, aqui a gente tem quase 300 alunos, eu sei o nome de 

cada um, sei da dificuldade de cada um, então com isso também 
aprendi a conhecê-los, né... (  COLORIDA) 

Eu utilizo tecnologia hoje em dia para fazer estatísticas de 

provas para que os alunos tenham o feedback de como é que foi, 

como eles foram. (  AZUL-PISCINA)    

No tocante aos subsubtemas Aprendizagem e Desenvolvimento, Moran (2015 p. 40) 

afirma que se personaliza o ensino quando o “professor orienta aqueles que ainda não 

adquiriram o básico para que possam avançar. Ao mesmo tempo, oferece os problemas mais 

complexos a quem já domina o essencial”. 

É uma ilusão muito grande acreditar que isso é só porque a pessoa 
ensinou, o outro aprendeu, e para mim isso é como se fosse uma busca 

de quais são os princípios que mostram a verdade desse fenômeno, 

que é o aprendizado, e para mim este é um dos pilares; assim eles têm 
de parar de pensar que é o ensino que faz aprender, e tem muita outra 

coisa, não é… não é transmissão. (  AZUL-PISCINA)    

Quando você está ali na frente da sala, causa até um stress nos outros, 

e, quando você está trabalhando com o ensino híbrido, não, porque 



 131 

está todo mundo em ação; então você consegue chegar nesse cara que 

está precisando muito de sua ajuda. (  AZUL-MARINHO) 

 O subsubtema Inclusão emergiu como uma necessidade plenamente atendida pela 

metodologia, uma vez que a personalização permite ao professor atender às necessidades de 

cada aluno, seja de forma individual, seja por agrupamento de alunos que tenham a mesma 

dificuldade ou interesse. Toda inclusão, seja física ou cognitiva, traz uma necessidade 

especial, e a personalização promovida pelo ensino híbrido é capaz de atendê-la. 

Novello (2013, p. 153) afirma que “uma necessidade provém de algo ou de alguém que 

precisa de um olhar diferenciado para a sua necessidade”, e a personalização do ensino, a 

partir das narrativas sobre as experiências vividas com o ensino híbrido, permite ao professor 

identificar e planejar atividades que atendam no tempo e no ritmo do aluno portador de uma 

necessidade física ou cognitiva. 

Quando eu uso a tecnologia, por exemplo, para uma criança com 

muita dificuldade, uma inclusão, por exemplo, eu consigo dar a 
tecnologia para auxiliar ela, para mostrar o que ela sabe, para ela fazer 

e cumprir uma tarefa que ela não conseguiria fazer em grupo. (  

AZUL-COBALTO) 

 Em relação aos subsubtema Feedback e avaliação, Rodrigues (2015, p. 124) afirma 

que, ao utilizar a metodologia do ensino híbrido, “a tecnologia viabiliza novos e distintos 

métodos de avaliação, com recursos diversos, sistemas de cooperação ou de registro 

individual de resultados, formas variadas de entrega e apresentação”. 

Alunos que não são os melhores alunos da classe em termos de 

produção textual, mas que começam a se interessar e escrever porque 
é dado uma chance, né... e o texto deles vai ser ou não em 

colaboração, ou então, alguém vai ler e vai falar pra ele ‘oh, este texto 

aqui precisa melhorar estas partes’, então isso pra mim é muito legal. 
Poder mostrar para o aluno que ele também pode, independentemente 

do nível de facilidade ou de dificuldade dele. (  MISTURA DE 

CORES) 

Em relação aos subsubtemas Escuta e Engajamento, os participantes destacaram a 

escuta atenta às demandas e sentimentos dos alunos e o quanto os alunos se tornam engajados 

durante a aula, ou seja, o foco dos participantes estava no aluno. A favor dessa ideia, 

Rodrigues (2015, p. 128) afirma que “a transformação no papel da avaliação deve ocorrer 

aliada a uma mudança no foco, o qual deve recair sobre o aluno”. 

Eles falam que, na verdade, eles têm professores que não escutam, 

né... “Tem professores que não querem saber da gente, ah, não está 
muito ligando para o que a gente está fazendo”, então eles reagem de 

uma maneira mais negativa; então o que me levou foi isso, né... você 

ver, tirar deles o que eles estavam sentindo e tornar um pouco mais 
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interessante a aula. (  AZUL PETRÓLEO) 

Quando uma criança pergunta se a aula acabou, quando escuto da 
criança que ela gostou da aula, que ela tá feliz, que valeu a pena... 

aquilo para mim serve como incentivo para procurar fazer melhor, e 

eu percebo que quando você encaixa o ensino hibrido à aula 
tradicional, e a criança aprende mais, você não abre mão de uma 

coisa, mas você acrescenta, e eu percebo que eu consegui acrescentar. 

(  AZUL-OCEANO) 

A metodologia do ensino híbrido torna-se significativa a partir do momento em que 

propicia ao professor condições possíveis de gestão da sala de aula com foco na 

personalização do ensino, amparada por um planejamento estruturado, pelas interações 

professor-aluno, pela gestão do tempo e, principalmente, pela coleta de feedbacks que 

apontam para uma avaliação individualizada. Observou-se nas narrativas que os professores 

não têm dificuldades para indicar suas listas de desejos de como as 

tecnologias disponíveis precisam melhorar. Os educadores inovadores 

estão misturando e combinando modelos para criar projetos que 
funcionem em suas escolas com seus alunos. Entretanto, o ensino 

híbrido, neste ponto de evolução, não é um passeio no parque. 

(HORN; STAKER, 2015, p. 270) 

Os subtemas hermenêutico-fenomenológicos emergiram das narrativas a partir do tema 

Personalização. A seguir, a síntese da interpretação, conforme a Figura 19. 

Figura 19: Tema Personalização e seus submetas hermenêuticos-fenomenológicos 

 

Fonte: A autora. 
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3.6 Síntese e inter-relação da interpretação dos fenômenos 

 

Concluo os procedimentos interpretativos dos fenômenos compondo uma ilustração 

que, para esta pesquisadora, sintetiza a interpretação e a inter-relação dos oito temas e seus 

respectivos subtemas e subsubtemas.  

A ilustração corresponde a uma seleção de substantivos que esta pesquisadora 

escolheu por traduzir, na sua interpretação, o melhor sentido para o fenômeno.  Com o 

objetivo de proporcionar ao leitor uma melhor visualização das conexões, a Figura 20 está 

inserida na próxima página. 
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Figura 20: Síntese e inter-relação dos temas, submetas e subsubtemas hermenêuticos-

fenomenológicos  

 

Fonte: A autora. 
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Segundo M. Freire (2017), cada palavra que emerge na tematização é uma “escolha do 

pesquisador” a partir da sua perspectiva de interpretação singular. Entretanto, para outros 

pesquisadores, é possível emergirem outras palavras para o mesmo fenômeno desta pesquisa. 

Ao refletir sobre a essência do fenômeno, a pesquisadora compreende que os temas se 

relacionam entre si, como mostra a Figura 20, constituindo-se como um ecossistema 

favorável para a aplicação do ensino híbrido. 

Diante do exposto, a Personalização, além de constituir, a um só tempo, o maior 

desafio a ser aplicado e o maior benefício a ser extraído, é o fator que difere “uma aula com a 

metodologia do ensino híbrido” de “uma aula tradicional dialogada enriquecida pelas TIDC”.  

Houve um reconhecimento, por parte dos participantes, de que a Prática educativa 

com a metodologia favoreceu uma mudança no papel do professor no que se refere à 

Mediação e uma mudança no papel do aluno no que se refere à Autonomia.  

Na gestão da sala de aula, conclui-se que há espaço para o Protagonismo do professor 

e do aluno. Entende-se, também, que a Tecnologia numa aula híbrida precisa estar aliada ao 

professor e que, em algumas escolas, os recursos são ainda escassos e a infraestrutura, 

precária, o que afeta a utilização plena da metodologia. 

Conforme a opinião geral dos participantes, estabelecer uma Cultura favorece a 

implementação da metodologia. Por último, mas não menos importante, verifica-se que os 

dezoito participantes desta pesquisa demonstram nas narrativas das experiências vividas uma 

Abertura para inserir a metodologia do ensino híbrido com foco na personalização do ensino, 

a fim de atender (ou apontar caminhos) aos desafios da docência na contemporaneidade.  
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Reflexões e aprendizados 

 

Eu quero viver 

essa metamorfose ambulante 
 (Raul Seixas) 

 

O bom de ser professor (e pesquisador) é ser um eterno aprendiz. O aprender em 

qualquer lugar e em qualquer tempo. O aprender que impulsiona processos de transformação, 

de adaptação e de acomodação. O aprender para ensinar. O ensinar para aprender.  

O tema central deste estudo foi a prática pedagógica como referência de um programa 

de educação formal que trouxe como problema de pesquisa as percepções de professores da 

educação básica, redes privada e pública, que promoveram a aprendizagem com foco na 

personalização utilizando o ensino híbrido.  

As experiências sobre “o que” eles fizeram, “como” fizeram e “por que” fizeram foram 

interpretadas com inspiração na pesquisa narrativa de Clandinin e Connelly (2011), apoiando-

se tanto nos princípios teóricos da abordagem biográfica de Delory-Momberger (2012), 

Passeggi (2011) e Larrosa (1999), quanto na formulação hermenêutico-fenomenológica de 

Maximina Freire (2012).  

As percepções que emergiram das experiências vividas e narradas com o ensino híbrido 

deram origem a um texto de “elaboração personalizada do enunciador” (FIORIN; SAVIOLI 

2007, p. 359), pois cada experiência é singular e, como tal, foi preservada neste estudo. 

Nesta pesquisa, as experiências elucidaram que são relevantes: valorizar o que nos 

trouxe até aqui, adaptar as demandas face aos desafios da contemporaneidade e buscar 

alternativas para o que ainda não temos respostas.   

Valorizar o que nos trouxe até aqui deve ser compreendido como uma medida de 

reflexão e amadurecimento diante das novas tendências e nomenclaturas que surgem em ritmo 

acelerado, como novas abordagens e concepções pedagógicas desta era. 

Sugere-se que haja tempo para revisitar a literatura e refletir a partir da contribuição 

daqueles que já abordaram conceitos que hoje retornam com novas roupagens, e que haja 

também espaço para novas pesquisas, contribuições e atualizações. É nessa perspectiva que 

neste estudo os aportes teóricos fundamentam-se em Michael B. Horn e Heather Staker  
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(2015); Atoni Zabala (1998);  Maria da Graça Nicoletti Mizukami (1986); José Moran (2015); 

Antonio Carlos Gomes da Costa (1989); Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e José 

Armando Valente (2011); Philippe Perrenoud (2013); Milton Santos (1994); Álvaro Vieira 

Pinto (2005) e Lev Vygotsky (1997). 

Espera-se que da palavra tradicional seja preservado o que há de melhor, ou seja, o que 

se preserva por ser excelência. Por outro lado, que a palavra tradicional não seja 

pejorativamente associada à passividade, à hierarquia, à monotonia, ao monólogo, à 

indisciplina e ao desinteresse em sala de aula, porque, se for, provavelmente há algo de 

emergencial a ser reavaliado e ressignificado. 

As experiências narradas indicam que é preciso valorizar os processos de ensino e 

aprendizagem e assim consolidar possibilidades de práticas pedagógicas que migrem para as 

metodologias ativas. É preciso analisar estratégias didáticas de reconfigurações dos espaços 

de aprendizagem e compreender que, se o aluno mudou, o professor precisará revisitar-se, 

uma vez que, segundo Fullan (2009, p. 87), a mudança “é um processo dinâmico que envolve 

variáveis que interagem com o tempo, independentemente do modo de análise envolver 

fatores ou temas”.  

Cada professor, na sua particularidade docente, vive (e viverá) uma “metamorfose 

ambulante” (SEIXAS, 1973) ao transitar e atuar por espaços de aprendizagem presencial e 

virtual, carregando em si a tarefa de educar e empoderar jovens com as habilidades e 

competências (cognitivas, intrapessoais e interpessoais)
48

 previstas para o século XXI: o 

século da informação conectada, dos emigrantes digitais (professores) e dos nativos digitais 

(alunos). 

Observou-se, neste estudo, que é preciso adaptar as demandas face aos desafios da 

contemporaneidade. Segundo os participantes, porém, não será possível dar conta de tantos 

desafios da docência nesta era.  

De todo modo, ainda segundo os participantes, é possível colocar o ensino híbrido em 

prática, por mais que em algumas escolas falte uma cultura escolar ou recursos tecnológicos e 

sua infraestrutura seja precária, comprometendo a utilização plena da metodologia. 

                                                
48 Conheça as competências para o século 21. Disponível em http://porvir.org/conheca-competencias-para-seculo-21/. 

Acesso14 maio 2017 

http://porvir.org/conheca-competencias-para-seculo-21/
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Ao adaptar sequências didáticas na perspectiva do ensino híbrido, ou seja, que 

personalizem o ensino (ainda que de forma trabalhosa), é possível respeitar o ritmo e o tempo 

do aprendizado de cada aluno; promover a autonomia, a inclusão e a colaboração; ceder 

espaço para o protagonismo (do aluno e do professor); melhorar as interações humanas e 

valorizar a importância do papel do professor em sala de aula como um mediador da 

aprendizagem (função essa insubstituível). Ao professor, não caberá “aquela velha opinião 

formada sobre tudo" (SEIXAS, 1973), mas sim um olhar atento sobre tudo. 

Se o “modelo de escola que conhecemos expirou” e “tudo está em discussão: currículo, 

práticas e materiais pedagógicos, organização de espaço, tempo, papéis e relações no tempo 

escolar” (PENIDO, 2016 p. 24 e 25), conclui-se que o professor deste século precisará buscar 

alternativas para que a escola se (re)configure "como um espaço praticado, um espaço dotado 

de sentido" (SANTOS; 1994, p. 52). 

Em busca de respostas, os participantes consideram que é relevante que seja permitido 

ao professor experienciar, vivenciar, questionar e validar novas abordagens. Assim, se “é 

chato chegar a um objetivo num instante” (SEIXAS, 1973), que o professor possa então ter 

momentos de busca, de troca, de colaboração, de formação, de apropriação, de devolutiva e 

de aplicação de novas alternativas para que se forneça ao aluno o que de fato ele precisa.  

Esta pesquisa científica não se atribui a função de trazer respostas fechadas sobre a 

utilização do ensino híbrido. Entretanto, a partir das percepções de professores da educação 

básica, redes privada e pública, que promoveram a aprendizagem utilizando a metodologia, 

conclui-se que, com o ensino híbrido, as TDIC ampliam o repertório de recursos, treinam 

habilidades e competências, propõem novas estratégias, ressignificam o papel do professor, 

do aluno e da avaliação, utilizam de forma eficiente a coleta dados e, por fim, mesclam o 

ensino presencial e virtual com foco na personalização do ensino. As percepções dos 

professores participantes descrevem o ensino híbrido como uma convergência de 

metodologias tradicionais e inovadoras. 

Embora os resultados compartilhados ainda sejam objetos de estudos a serem 

futuramente aprofundados, e a despeito de o ensino híbrido trazer conceitos ainda em 

construção, as narrativas das experiências vividas indicam que é possível iniciar um processo 

de mudança se o foco estiver de fato na aprendizagem personalizada do aluno. 

Espera-se que as experiências narradas com o ensino híbrido nesta pesquisa científica 

possam motivar outros professores a revisitar práticas e abordagens, aprimorando as 

interações humanas nos espaços de ensino aprendizagem.   
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Vieira Pinto”. In: PINTO, Álvaro Vieira Pinto. O conceito de tecnologia. Volume 1. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2005. 

FULLAN, M. O significado da mudança educacional. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

FURLIN, Marcelo. Educação com fronteiras: entre o pensamento linear e o pensamento 

complexo. Disponível em:  https://goo.gl/PyVLpQ. Acesso em 09 abr. 2016. 

GATTI, B. e BARRETTO, E.S.S. (Coords.). Professores do Brasil: impasses e desafios. O cenário da 

profissão docente. Brasília, UNESCO, 2009. p. 15-33. Disponível em:  https://goo.gl/NKXdPL. 

Acesso em 05 ago. 2015. 

GAUTHIER, Jacques Zanidê. A questão da metáfora, da referência e do sentido em pesquisas 

qualitativas: o aporte da sociopoética. Disponível em: https://goo.gl/qq5TSv. Acesso em: 16 abr. 

2017. 

Globo.com “Crianças criam significados poéticos e divertidos para palavras do dia a dia”. Disponível 

em: https://goo.gl/XijwTJ. Acesso em: 26 abr. 2016. 

GOLEMAN, Daniel. Foco: a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2014. 

GUDWIN'S, Ricardo.  Aprendizagem ativa. Disponível em https://goo.gl/p6rfvk. Acesso em 4 jul. 

2016. 

HORN, M. B. Ensino híbrido é o único jeito de transformar a educação. Entrevista Patrícia 

Gomes. Portal PORVIR. Disponível em: https://goo.gl/uXoyfm. Acesso em 12 set. 2014. 

_______________; STAKER, H. Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a 

educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 

KORCZAK, Janusz. Como amar uma criança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

IMBERNÓN, Francisco. Pedagogia Freinet: a atualidade das invariantes pedagogias. Porto Alegre: 

Penso, 2012. 

____________________. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

http://migre.me/tXVQn
https://goo.gl/PyVLpQ
https://goo.gl/NKXdPL
https://goo.gl/qq5TSv
https://goo.gl/XijwTJ
http://migre.me/ui5UB
http://migre.me/ui5UB
https://goo.gl/uXoyfm


 142 

JÚNIOR, Edivaldo Gomes Pinto; JÚNIOR, Cléofas Lima Alves de Freitas. “Metodologias de ensino 

na atualidade: novas possibilidades de explorar a história”. In: IX Seminário Nacional de Estudos e 

Pesquisas História Sociedade e Educação no Brasil, 2012, João Pessoa. Anais Eletrônicos. 

Disponível em https://goo.gl/5jR1G1. Acesso em 04 jul. 2016. 

LANFERDINI, Bruno. Análise crítica da música "Metamorfose Ambulante" de Raul Seixas. 

Disponível em https://goo.gl/bajcZM. Acesso em 7 jul. 2016. 

LARROSA, Jorge. “Tecnologias do Eu e Educação”. In: SILVA, T.T. (Org) O sujeito da Educação: 

estudos foucaultianos. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

LEMOS, Mônica Ferreira; GUERRA, Mônica G. G. Coordenador Pedagógico: reflexões e desafios 

no dia a dia da escola. Fortaleza: Aprender Consultoria Educacional, 2012. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Tradução Carlos Irineu da Costa. São Paulo: 34 Ltda, 

1993. 

_______________. Cibercultura Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: 34 Ltda, 1999. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA CONVERSA HERMENÊUTICA 

 

Por favor, preencher a primeira parte 

 

Nome do Professor: ________________________________________ Idade:______ 

Grau de Escolaridade:  

(   ) Graduação __________________  (   )  Especialização ___________________ 

(   ) Mestrado ___________________   (   )  Doutorado ______________________ 

Há quanto tempo você atua como professor? _______________________________ 

Sua escola é da rede (     ) pública    (     ) privada  

Em que estado do Brasil se localiza a sua escola? __________________________ 

Nessa escola, leciona há quantos anos? __________________________________ 

Em que ano/série? ___________________________________________________ 

Em média, quantos alunos por sala? _____________________________________ 

Qual componente curricular? ___________________________________________ 

Para quantas turmas você leciona? ______________________________________ 

Carga horária semanal de trabalho: _______________________________________ 

Trabalha em outra rede  (     ) sim    (     ) não    Se sim, qual? _________________ 

Ano em que inseriu o ensino híbrido na sua sala de aula: ____________________ 

Se você fosse uma borboleta, eu seria da cor: 
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Nesta segunda parte, não responda por escrito, pois vamos conversar sobre: 

 

 Sua trajetória formativa docente... 

 Como você olha e avalia a sua prática docente... 

 Se a tecnologia estiver inserida na sua sala de aula, ela está de que forma... 

 Como você avalia a sua fluência tecnológica... 

 Experiências que gostaria de destacar como referência da sua prática pedagógica com 

o uso da tecnologia... 

 Quando e como você teve contato com o ensino híbrido... 

 O que o motivou a introduzir o ensino híbrido em sua sala de aula... 

 Dificuldades em utilizar o ensino híbrido, destacando o que não deu certo e o que o 

surpreendeu... 

 Se você identifica mudanças no seu papel e no papel dos alunos... 

 Seu olhar sobre uma aula tradicional e uma aula com o ensino híbrido... 

 Olhando para a sua prática docente: "eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do 

que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Verônica Martins Cannatá, RG nº 23.754.230-4, mestrando(a) do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação do(a) Prof.(a) Dr.(a) Adriana 
Barroso de Azevedo, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada: “ENSINO HÍBRIDO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: NARRATIVAS DOCENTES SOBRE A ABORDAGEM 

METODOLÓGICA NA PERSPECTIVA DA PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO”, que tem por 

objetivo refletir sobre o papel do professor na sala de aula e analisar sequências didáticas com foco na 
personalização. Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, 

observando-se os esclarecimentos abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

1)  A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação dos 

sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer fase da 
pesquisa, sem penalização alguma; 

2)  A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 

3)  A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se tratar de 

uma aplicação de questionário e/ou realização de uma conversa hermenêutica. Se alguma 

questão causar desconforto, o sujeito poderá declinar de respondê-la. 

  

São Bernardo do Campo, ___ de _______ de 20___. 

 

__________________________________________ 

nome completo do(a) mestrando(a) e assinatura 

 

Consentimento do(a) colaborador(a) 

Nome completo e assinatura - ____________________________________________ 

Local, dia/mês/ano - ____________________________________________________ 
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APÊNDICE C - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA 

 

 
 

Eu, Verônica Martins Cannatá, RG nº 23.754.230-4, mestrando(a) do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação do(a) Prof.(a) Dr.(a) Adriana 

Barroso de Azevedo, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada: "ENSINO HÍBRIDO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: NARRATIVAS DOCENTES SOBRE A ABORDAGEM 

METODOLÓGICA NA PERSPECTIVA DA PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO", que tem por 

objetivo refletir sobre o papel do professor na sala de aula e analisar sequências didáticas com foco na 

personalização.          

 

Como a realização da aplicação de uma conversa hermenêutica para a coleta de dados envolve 

amostras de professores da rede pública e privada de ensino, declaro que: 

 

1. Assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que 

serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. 

2. Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 

utilizados para se atingirem os objetivos previstos na pesquisa. 

3. Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a 

responsabilidade da pesquisadora. 

4. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em 

encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os 

direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à 

divulgação. 

5. O CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por 

meio de relatório apresentado anualmente, ou na ocasião da interrupção da pesquisa. 

6. Assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum 

risco ou dano relativo a ela mesma ou a qualquer um dos sujeitos participantes, e que 

não tenha sido previsto no termo de consentimento. 

 

 

São Bernardo do Campo, _________________. 

 

______________________________________ 

                                                                                                        Verônica Martins Cannatá 



ANEXO 1 – METAMORFOSE AMBULANTE (Raul Seixas) 

 

 

Eu prefiro ser  

Essa metamorfose ambulante  

Eu prefiro ser  

Essa metamorfose ambulante  

 

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo  

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo  

 

Eu quero dizer  

Agora o oposto do que eu disse antes  

Eu prefiro ser  

Essa metamorfose ambulante  

 

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo  

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo  

 

Sobre o que é o amor  

Sobre o que eu nem sei quem sou  

 

Se hoje eu sou estrela  

Amanhã já se apagou  

Se hoje eu te odeio  

Amanhã lhe tenho amor  

 

Lhe tenho amor  

Lhe tenho horror  

Lhe faço amor  

Eu sou um ator  

 

É chato chegar  

A um objetivo num instante  

Eu quero viver  

Essa metamorfose ambulante  

 

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo  

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo  

 

Sobre o que é o amor  

Sobre o que eu nem sei quem sou  

 

Se hoje eu sou estrela  

Amanhã já se apagou  

Se hoje eu te odeio  

Amanhã lhe tenho amor  

 

Lhe tenho amor  

Lhe tenho horror  

Lhe faço amor  

Eu sou um ator  

 

Eu vou lhe dizer  

Aquilo o oposto do que eu disse antes  

Eu prefiro ser  

Essa metamorfose ambulante  

 

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo  

Do que ter aquela velha opinião  

Formada sobre tudo 

 

 

 



ANEXO 2 – SONHO DE UMA FLAUTA (Fernando Anitelli) 

 

 

Nem toda palavra é 

Aquilo que o dicionário diz 

Nem todo pedaço de pedra 

Se parece com tijolo ou com pedra de giz 

 

Avião parece passarinho 

Que não sabe bater asa 

Passarinho voando longe 

Parece borboleta que fugiu de casa 

 

Borboleta parece flor 

Que o vento tirou pra dançar 

Flor parece a gente 

Pois somos semente do que ainda virá 

 

A gente parece formiga 

Lá de cima do avião 

O céu parece um chão de areia 

Parece descanso pra minha oração 

 

A nuvem parece fumaça 

Tem gente que acha que ela é algodão 

Algodão às vezes é doce 

Mas às vezes é doce não 

 

Sonho parece verdade 

Quando a gente esquece de acordar 

E o dia parece metade 

Quando a gente acorda e esquece de 

levantar 

Ah, e o mundo é perfeito 

Hum, e o mundo é perfeito 

E o mundo é perfeito 

 

Eu não pareço meu pai 

Nem pareço com meu irmão 

Sei que toda mãe é santa 

Sei que incerteza traz inspiração 

 

Tem beijo que parece mordida 

Tem mordida que parece carinho 

Tem carinho que parece briga 

Briga que aparece pra trazer sorriso 

 

Tem riso que parece choro 

Tem choro que é por alegria 

Tem dia que parece noite 

E a tristeza parece poesia 

 

Tem motivo pra viver de novo 

Tem o novo que quer ter motivo 

Tem a sede que morre no seio 

Nota que fermata quando desafino 

 

Descobrir o verdadeiro sentido das coisas 

É querer saber demais 

Querer saber demais 

 

Sonho parece verdade 

Quando a gente esquece de acordar 

E o dia parece metade 

Quando a gente acorda e esquece de 

levantar 

 

Mas o sonho parece verdade 

Quando a gente esquece de acordar 

O dia parece metade 

Quando a gente acorda e esquece de 

levantar 

 

Ah, e o mundo é perfeito 

Mas o mundo é perfeito 

O mundo é perfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 – A DANÇA DAS BORBOLETAS (Zé Ramalho) 

 

 

As borboletas estão voando 

A dança louca das borboletas 

Quem vai voar não quer dançar 

só quer voar, avoar 

Quem vai voar não quer dançar 

só quer voar, avoar 

 

E as borboletas estão girando 

Estão virando a sua cabeça 

Quem vai girar não quer cair 

só quer girar, não caia! 

Quem vai girar não quer cair 

só quer girar, não caia! 

 

E as borboletas estão invadindo 

os apartamentos, cinemas e bares 

Esgotos e rios e lagos e mares 

Em um rodopio de arrepiar 

Derrubam janelas e portas de vidro 

Escadas rolantes e nas chaminés 

Se sentam e pousam em meio à fumaça 

De um arco-íris, se sabe o que é 

 

Se sabe o que é... Se sabe o que é... 

Se sabe o que é... Se sabe o que é... 

 

E as borboletas estão invadindo 

os apartamentos, cinemas e bares 

Esgotos e rios e lagos e mares 

Em um rodopio de arrepiar 

Derrubam janelas e portas de vidro 

Escadas rolantes e nas chaminés 

Se sentam e pousam em meio à fumaça 

De um arco-íris, se sabe o que é 

 

Se sabe o que é... Se sabe o que é... 

Se sabe o que é... Se sabe o que é...



 

ANEXO 4 – BORBOLETAS (Jair de Oliveira) 

 

 

Borboletas são tão belas  

O que seria delas 

Se não pudessem voar? 

O céu e as estrelas não poderiam vê-las passar 

 

Lá fora eu vejo um mundo 

E sinto lá no fundo 

Que aqui não é o meu lugar 

Eu sou pequenininha e fico aqui sozinha a sonhar 

O meu coração me diz 

Que um dia ainda vou ser feliz 

Voar para bem longe como eu sempre quis 

 

Um dia eu tive a chance de ter ao meu alcance 

O que fez transformar 

Sonho em realidade, escuridão em brilho no olhar 

Eu vi que na verdade 

A dor um dia pode ter fim 

Achei a liberdade, ela estava dentro de mim 

O meu coração me diz 

Agora eu já sou feliz 

Voei para bem longe como eu sempre quis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


