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Resumo: os jovens universitários convivem diariamente com várias tecnologias, como 

celulares, notebooks, entre outras e as aulas precisam acompanhar essa evolução tecnológica, 

incorporando-as nas atividades e projetos dos docentes com o objetivo de tornar o 

aprendizado motivador e participativo. Assim, outras formas de ensino necessitam ser 

inseridas nas aulas, que vão além do tradicional. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 

relatar as experiências do ensino híbrido aplicado aos docentes da Faculdade de Tecnologia de 

Ourinhos, Brasil, nos cursos de graduação. Foram 16 (26,67%) que fizeram atividades ligadas 

ao ensino híbrido dos cursos de graduação, sendo o total de docentes da instituição, 60. A 

participação era voluntária e os docentes não tinham conhecimento anterior sobre o modelo 

híbrido. Foram criadas várias palestras, oficinas e cursos aos docentes com o uso desse 

modelo em 2017, dadas por profissionais de outras instituições com conhecimento e 

experiência nesse assunto. Após essas atividades, foi elaborado um questionário para 

identificar quantos docentes adotaram o modelo híbrido e de que forma em suas aulas. 

Responderam o questionário 11 participantes (68,75%) dos 16, sendo 63,63% da área 

tecnológica e 36,37% do ensino geral e 7 (63,63%) usaram o ensino híbrido em suas aulas. 

Desses, 5 (71,43%) utilizaram o modelo por rotação de estação e 7 (100%) a sala de aula 

invertida. Apenas 1 (14,29%) usou o modelo em mais da metade de suas aulas. As principais 

reações dos estudantes, mediante a aplicação desse método foi maior motivação, 6 (85,71%), 

maior colaboração, 6 (85,71%), maior desenvolvimento da autonomia, 3 (42,86%) e maior 

engajamento, 2 (28,57%). O nível de dificuldade para a preparação das aulas, segundo os 

docentes foi muito difícil, 1 (14,28%), difícil, 2 (28,58%,), médio, 2 (28,58%), fácil, 1 

(14,28%) e muito fácil, 1 (14,28%). As ferramentas mais utilizadas foram Kahoot, 3 

(42,86%), Plickers Cards, 2 (28,58%), Moodle 3 (42,86%) e Google ClassRoom, 2 (28,58%). 

Os docentes responderam que gostariam que tivessem mais atividades como as que foram 

aplicadas, destacando a aprendizagem por problemas, 2, (28,58%). Concluiu-se por meio dos 

relatos que esse modelo mostrou-se satisfatório a partir das percepções dos docentes e que 

podem ser criadas mais atividades dentro do contexto híbrido com maior número de docentes 

da instituição, sensibilizando-os por meio dos resultados encontrados.  
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Os estudantes em geral utilizam as tecnologias da informação e comunicação de 

diversas maneiras no seu cotidiano e, dessa forma, eles tem familiaridade no uso de 

notebooks, smartphones, dentre outros recursos. Sendo assim, a tecnologia está presente em 

todas as áreas do conhecimento, incluindo o ambiente educacional.  

Nesse contexto, novas metodologias de aprendizagem com o uso de tecnologias 

podem ir ao encontro dos anseios dos novos perfis dos jovens alunos (RODRIGUES 

JÚNIOR; CASTILHO, 2016).    

Essas metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos e também 

possibilitar que os alunos sejam ativos, que tomem decisões, que sejam criativos e críticos 

(MORAN, 2015). Para isso, podem ser criadas várias atividades com o uso das tecnologias, 

como Web 2.0, jogos, objetos de aprendizagem, entre outras. 

Os professores, por sua vez, precisam estar atentos ao uso das tecnologias, buscando 

novas formas de ensinar os conteúdos de suas disciplinas, para que estejam mais próximos da 

realidade dos estudantes e para que as aulas se tornem mais motivadoras e participativas 

(CASTRO, 2015).  

É necessário investir na formação e aperfeiçoamento dos professores por meio de 

cursos, palestras, oficinas e outras atividades, com o uso de novos modelos de ensino e 

aprendizagem (PEIXOTO et al, 2015). 

Um dos modelos que pode ser utilizado é o ensino hibrido que é um programa 

educacional no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line 

(HORN; STAKER, 2015). 

Segundo Bacich e Moran (2015), híbrido significa mesclado (blended) e a educação é 

misturada ou híbrida, combinando vários espaços e atividades para a aprendizagem. 

Para Castro (2015), o ensino híbrido tem como base a aprendizagem centrada no 

estudante, com o uso de várias ferramentas e novas tecnologias. O professor passa a ser 

orientador ou mediador no processo de construção do conhecimento dos estudantes e estes 

podem se transformar em pessoas ativas e colaborativas no desenvolvimento de seu 

aprendizado. 

De acordo com Bacich e Moran (2015) no ensino híbrido tem-se uma organização de 

quatro principais modelos: rotação, Flex, À La Carte e virtual enriquecido. 

O modelo de rotação é subdividido em rotação por estação, laboratório rotacional, sala 

de aula invertida e rotação individual. O modelo de rotação por estação é dividido em 

estações de trabalho. Cada estação tem um objetivo definido pelo docente, ligado ao objetivo 

da aula. Cada grupo passa por todas as estações, dentro de um tempo delimitado pelo 

professor.  Pelo menos uma estação deve estar envolvida com o uso das tecnologias 



 

(ANDRADE; SOUZA, 2016). No modelo laboratório rotacional o professor divide a turma 

em dois grupos: um grupo vai para o laboratório de informática para fazer uma atividade e o 

outro faz uma atividade em sala de aula, ou na biblioteca, por exemplo. Cada grupo fica um 

determinado tempo e depois a troca é realizada (BACICH; MORAM, 2015). Na sala de aula 

invertida a teoria é estudada em casa, no formato on-line, por meio de leituras e vídeos e o 

espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de problemas, entre outras 

propostas. Pesquisas apontam que os estudantes desenvolvem o pensamento crítico e tem uma 

melhor compreensão conceitual sobre um assunto quando exploram um domínio primeiro e 

depois são usados debates (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). Por último, a rotação 

individual é semelhante ao modelo de rotação por estação, porém, cada aluno tem seu roteiro 

personalizado de ensino pelo professor (BACICH, 2016).  

Já os modelos Flex, À La Carte e virtual enriquecido sugerem a aprendizagem on-line 

durante todo o processo de ensino (STAKER; HORN, 2017). Para Bacich (2016), no Flex os 

estudantes tem uma lista de atividades a serem cumpridas e o professor fica à disposição para 

esclarecer dúvidas. No modelo A La Carte, o estudante é responsável pela organização de 

seus estudos, de acordo com os objetivos a serem atingidos, organizados em parceria com o 

docente, sendo a aprendizagem personalizada. O modelo virtual enriquecido é realizado por 

toda a escola, em que, em cada curso, os alunos dividem seu tempo entre a aprendizagem on-

line e presencial. Os estudantes podem se apresentar, presencialmente, na escola, apenas uma 

vez por semana (HORN; STAKER, 2015). 

Segundo Costa et al (2012), diferentes combinações do ensino híbrido tem sido 

testados em instituições de ensino superior, mas são poucos os relatos de experiência que 

identificam o seu uso, os benefícios e dificuldades encontradas. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é relatar as experiências do ensino híbrido 

aplicado aos docentes da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - Fatec, Brasil, nos cursos de 

graduação. 

 

Metodologia 

 Ao longo do ano de 2017 foram aplicadas uma oficina, uma palestra e um curso sobre 

o ensino híbrido, coordenado pelo Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional em Tecnologias 

da Informação (NAPTI) da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, que tem a função 

identificar as necessidades de desenvolvimento de atividades junto à comunidade de Ourinhos 

e região. 

A participação era voluntária e os docentes não tinham conhecimento anterior sobre o 

modelo híbrido. 



 

Essas atividades foram dadas por profissionais de outras instituições com 

conhecimento e experiência neste assunto.  

A primeira atividade (oficina) foi realizada com o uso do ensino híbrido utilizando o 

Google Apps for Education (plataforma que engloba diversas ferramentas educacionais 

gratuitas para as instituições com o objetivo de aperfeiçoar o ensino e envolver os estudantes) 

criada como forma de engajar e encorajar os professores da Fatec a utilizarem as tecnologias 

digitais de forma diversificada e personalizada. O modelo adotado nesta formação foi o de 

rotação por estações com quatro estações e quatro professores em cada. Foi usado o 

laboratório de informática com internet que possuía uma infraestrutura adequada para o 

treinamento. Em cada estação foi utilizado um notebook ou smartphones dos docentes com o 

apoio de um datashow para acompanhamento das apresentações dos conteúdos. O conteúdo 

principal concentrou-se na teoria do ensino híbrido, com seus modelos, focado no de rotação e 

exemplos em que a aplicadora utiliza na instituição que leciona. Os participantes trabalharam 

de forma colaborativa nas estações. Na 1º estação foi colocado um texto para leitura de artigo 

sobre experiências aplicadas em escolas sobre o ensino híbrido (LORENZONI, 2017). Na 2º 

estação foram apresentados vídeos sobre Ensino Híbrido. Na 3º estação foi pedido aos 

docentes uma pesquisa sobre os modelos de ensino híbrido em sites relacionados com o tema. 

Na 4º estação foi criada uma dinâmica em que cada participante escreveu em um papel como 

se sente em relação à sua profissão e de que maneira ministra suas aulas. Depois que todas as 

estações foram completadas cada um socializou suas experiências nas estações. Também foi 

aplicada uma atividade com perguntas sobre a vida escolar dos docentes com o uso do 

aplicativo Plickers Cards que permite realizar questionários, apresentá-los aos estudantes e 

obter os resultados em tempo real (BENTO; MATTAR NETO; OLIVEIRA, 2017). Também 

foi usada a ferramenta Kahoot para revisar os conceitos do ensino híbrido. O kahoot é uma 

plataforma educacional gratuita que possibilita criar quiz, com a possibilidade de consultar e 

reutilizar kahoot’s produzidos por outros (ROMIO; PAIVA, 2017). Os pontos positivos desta 

oficina, relatada pela aplicadora foram o não surgimento de problemas técnicos com o uso da 

internet, a participação colaborativa dos professores e a socialização uns com os outros. 

A segunda atividade, que corresponde a um curso, as atividades desenvolvidas foram 

lançadas para serem respondidas e compartilhadas no Google Classroom, que é um sistema de 

gerenciamento de conteúdos para instituições de ensino. Este curso foi dividido em duas 

partes.  

A primeira parte foi com a dinâmica “sou um professor…” em que cada participante 

escreveu em um papel em forma de balão de texto como se sente em relação a sua profissão e 

as respostas foram socializadas. 



 

Na segunda parte descreveu-se um breve resumo do Grupo de Experimentações em 

Ensino Híbrido da qual a formadora faz parte e da teoria dos híbridos, com seus modelos 

(focado no de rotações) e exemplos de como é utilizada essas práticas na instituição que 

leciona.  

Após isso, os participantes trabalharam colaborativamente nas estações como segue 

abaixo: 

1º estação: apps do Google e como podem ser utilizados na educação e impactar o 

trabalho do professor. 

2º estação: realidade aumentada. Pintura e visualização de desenhos no software 

QuiverVision, com assuntos de todas as áreas. Segundo Martins e Guimarães (2012), a 

realidade aumentada mistura elementos do mundo real com elementos virtuais e o seu uso em 

ambientes educacionais pode contribuir de maneira significativa na percepção, interação e 

motivação dos estudantes (KIRNER; ZORZAL, 2005).  

3º estação: utilização de vídeo no Youtube sobre projetores holográficos 3D. O 

Youtube é uma plataforma de busca de vídeos em várias áreas do conhecimento e pode ser 

usado no contexto escolar no qual o docente pode escolher e usar de diversas maneiras, 

incluindo em ambientes colaborativos (QUADROS; QUADROS JÚNIOR, 2013). Já o 

projetor holográfico permite a possibilidade de interação com objetos visualizados no espaço 

à frente do usuário, sem barreiras entre eles de forma que se possa reduzir a distância do aluno 

ao conteúdo (TORI; MIRANDA, 2012). 

 4º estação: utilização de Cardboards (óculos de realidade virtual) da Google e vídeos 

do Youtube 360º para visualização e acesso ao Instituto Cultural Google. Segundo Marçal, 

Andrade e Rios (2005), a realidade virtual possibilita aos alunos o aprendizado por 

experimentação, pois poderão movimentar-se, ouvir, ver e manipular objetos, como se 

estivesse no mundo real. 

A terceira atividade, realizada por meio de uma palestra no laboratório de informática 

da instituição, foi mostrar como os recursos tecnológicos podem ser usados na educação, com 

o intuito de aproximar as ferramentas computacionais entre os docentes e apresentar situações 

reais de ensino e aprendizagem que englobassem processos metodológicos inovadores, como 

o ensino híbrido. Foi usada a ferramenta de dispositivo móvel, Nearpod, que permite criar 

apresentações, compartilhar aulas, monitorar os dispositivos dos alunos e receber relatórios de 

desempenho dos mesmos (PERES, 2014). Segundo o palestrante, essa experiência mostrou-se 

satisfatória a partir das percepções de professores envolvidos, sendo um passo em direção às 

experiências mais aprofundadas nesse assunto. 



 

Paralelamente a todas as atividades foi elaborado um questionário com 10 questões, 

sendo 1 dicotômica, 3 abertas e 6 de múltipla escolha para identificar quantos docentes 

adotaram o modelo híbrido e de que forma em suas aulas, quais motivos que levou a usar, 

como foi a preparação e aplicação das aulas nesse modelo, quais foram as reações dos 

estudantes, quais  ferramentas usaram, quais outras atividades gostariam que fossem criadas, 

entre outras.  

Após essas atividades, foi aplicado o questionário por meio do Google Docs, que 

automaticamente calcula os resultados.  

 

Resultados 

 

Foram 16 (26,67%) professores que fizeram atividades ligadas ao ensino híbrido dos 

cursos de graduação da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Agronegócio, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Segurança da Informação), sendo 60 o total 

de docentes da instituição.  

Responderam o questionário 11 participantes (68,75%) dos 16, sendo 7 (63,63%) da 

área tecnológica e 4 (36,37%) do ensino geral (Matemática, Português, Administração e  

Inglês) e 7 (63,63%) eram do sexo feminino. 

Dos participantes que responderam o questionário, 7 (63,63%) usaram o ensino 

híbrido em suas aulas.  

Os docentes optaram em usar o método porque os estudantes podem ficar mais 

motivados, 5 (57,14%), pode melhorar o aprendizado, 1 (14,29%), o método pode diminuir a 

passividade dos alunos, 1 (14,29%), pode oferecer uma oportunidade de atividade prática e  

aumentar a participação dos estudantes 1 (14,29%).      

Quanto ao modelo do ensino híbrido, 5 (71,43%) utilizaram o modelo de rotação por 

estação e 7 (100%) sala de aula invertida.  

Apenas 1 docente (14,29%) usou o modelo em mais da metade de suas aulas.  

As principais reações dos estudantes, segundo os docentes, mediante a aplicação desse 

método foi maior motivação, 6 (85,71%), maior colaboração, 6 (85,71%), maior 

desenvolvimento da autonomia, 3 (42,86%) e maior engajamento, 2 (28,57%).  

O nível de dificuldade para a preparação das aulas, segundo os docentes foi muito 

difícil, 1 (14,28%), difícil, 2 (28,58%,), médio, 2 (28,58%), fácil, 1 (14,28%) e muito fácil, 1 

(14,28%).  

O nível de dificuldade para a aplicação das aulas, de acordo com os professores foi 

difícil, 1 (14,28%), médio, 2 (28,58%), fácil, 3 (42,86%%) e muito fácil, 1 (14,28%). 



 

O tempo de preparação de uma 1 de aula de 50 minutos foi estimado em 

aproximadamente 1 hora, 2 (28,58%), 2 horas, 4 (57,14%) e acima de 2 horas, 1 (14,28%).  

As ferramentas mais utilizadas foram Kahoot, 3 (42,86%), Plickers Cards, 2 

(28,58%), Moodle 3 (42,86%) e Google ClassRoom, 2 (28,58%).  

Os docentes responderam que gostariam que tivessem mais atividades como as que 

foram aplicadas, destacando a aprendizagem por problemas, 2 (28,58%). A aprendizagem por 

problemas (PBL) é uma metodologia de ensino e aprendizagem com larga utilização no 

ensino superior e em outros níveis educacionais que foi criada no final dos anos 1960 e 

emprega problemas da vida real para iniciar, motivar e enfatizar a aprendizagem de 

conhecimentos conceituais (MEZZARI, 2011). 

 

Considerações finais 

 

O objetivo deste trabalho foi relatar as experiências do ensino híbrido aplicado aos 

docentes da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos nos cursos de graduação.  

Foram realizadas várias atividades com os professores e depois foi aplicado um 

questionário para identificar quantos docentes adotou o modelo híbrido e de que forma foi 

utilizado em suas aulas, quais percepções eles tiveram com os estudantes ao usar o método, 

quais dificuldades tiveram para criar e aplicar o ensino híbrido e quais ferramentas 

computacionais foram aplicadas. 

Os resultados obtidos trouxeram informações importantes, pois os docentes 

identificaram que as suas aulas podem proporcionar maior motivação, colaboração, 

desenvolvimento da autonomia e engajamento com o uso das tecnologias com a combinação 

das aulas tradicionais.  

Para o uso de ferramentas computacionais, aliadas às novas tecnologias, surge a 

necessidade de qualificar os docentes por meio de atividades práticas, cursos, palestras, 

oficinas, entre outras. 

É extremamente relevante uma formação eficiente do professor, que deve estar aberto 

às mudanças, aos novos modelos e às exigências impostas pela sociedade que se comunica 

por meio das tecnologias. 

Dessa forma, compete ao professor identificar as melhores técnicas, recursos e 

métodos, por meio de curso, aperfeiçoamento, entre outras atividades e escolher as que podem 

ser utilizadas dentro do contexto da formação de seus alunos.  



 

Há muitas possibilidades teóricas e práticas de ensino, em várias áreas de 

conhecimentos e a sensibilidade do professor é um fator determinante para o sucesso da 

mudança de paradigmas e adoção de novas estratégias educacionais.  

Não existem fórmulas prontas, mas há necessidade de se criar um planejamento 

sistemático, adaptando a disciplina, nível de ensino e público alvo. 

 Dessa forma, o aprendizado decorrente das atividades realizadas com o ensino híbrido 

possibilitou por parte dos docentes, uma análise sobre suas aulas, sobre o ensino e 

aprendizagem dos estudantes. 

Concluiu-se por meio dos relatos que esse modelo mostrou-se satisfatório a partir das 

percepções dos docentes e que podem ser criadas mais atividades dentro do contexto híbrido 

com maior número de docentes da instituição, sensibilizando-os por meio dos resultados 

encontrados. 

Recomenda-se dar continuidade ao trabalho do Núcleo de Aperfeiçoamento 

Profissional em Tecnologias da Informação para que todos os docentes possam participar de 

outras atividades a serem criadas e realizar estudos sobre as atuais aplicações que os docentes 

vem realizando com o uso da abordagem híbrida.  
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