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1. RESUMO 

Este artigo aborda a estratégia diferenciada do ensino híbrido na formação de            

alunos do curso de administração da Instituição X, demonstrando que a educação e             

a tecnologia podem se unir com o intuito de melhorar a qualidade da aprendizagem              

e a satisfação dos alunos. Com a evolução das Tecnologias da Informação e             

Comunicação, o meio educacional tem se visto obrigado a fazer uso dessas novas             

tecnologias, transformando o estilo convencional de salas de aula em algo mais            

dinâmico e digital, incorporando assim ensino híbrido no seu método de           

aprendizagem.  

Palavras - chave: Educação. Tecnologia. Ensino Híbrido. Aprendizagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A educação de modo geral sempre esteve pautada em espaços físicos, nos            

quais alunos e professores se reuniram em horários e dias pré estabelecidos, com             

materiais didáticos impressos e onde quem detinha o conhecimento eram os           

educadores. 

Porém, com a evolução da internet, vieram os avanços graduais nas           

Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs, que contribuíram em vários           

campos, inclusive na criação de Softwares que possibilitam a comunicação e           

compartilhamento de informações ou dados entre duas ou mais pessoas estando em            

espaços físicos diferentes. O que tem causado “mudanças radicais na nossa forma            

de se comunicar, agir, pensar e se expressar.” (GÓMEZ, 2015, p. 14) 

Dessa forma, as instituições de ensino superior também foram afetadas com           

essas inovações e levadas a fazer uso dos diversos recursos oferecidos pelas TICs             

como estratégia diferenciada na formação de alunos do curso de administração           

através da prática do ensino híbrido. 

O ensino híbrido faz uso de diversas ferramentas digitais, proporcionando um           

diferencial no modelo de aprendizagem dos alunos. 

Porém quais as estratégias adotadas pela Instituição X na formação de           

alunos do curso de administração? 

As hipóteses correspondentes a esta pergunta e que podem ou não ser            

validadas ao longo desta pesquisa são: (I) o uso do Google Documentos, que é              
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utilizado na elaboração e digitação dos trabalhos acadêmicos; (II) a utilização do            

Classroom, uma sala de aula virtual; (III) e o uso de uma das metodologia ativa,               

chamada de Sala de Aula Invertida, onde os alunos aprendem os conteúdos em             

casa e vão à escola apenas para debater sobre a matéria ensinada e fazer as               

atividades. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) afirmam que o ensino híbrido segue o mesmo             

caminho dos avanços tecnológicos que ocorreram nos serviços e produtos, portanto           

ele não deve ser encarado como um modismo, mas como algo que veio revolucionar              

o processo de aprendizagem. 

Horn, Staker e Christensen (2015) complementam que o ensino híbrido é           

muito importante, pois permite que os estudantes aprendam em qualquer momento,           

lugar, caminho e ritmo, e em larga escala, permitindo assim que os estudantes             

tomem diferentes direções para chegar a um destino comum. 

Assim sendo, o ensino híbrido não deve ser visto como algo passageiro ou             

invenção dos jovens, mas como um método de aprendizagem que veio suprir as             

necessidades atuais dos estudantes, tornando-se uma estratégia diferenciada na         

formação dos alunos do curso de administração, como será mostrado no decorrer            

deste artigo. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho é apresentar estratégias diferenciadas do          

ensino híbrido na formação de alunos do curso de administração da faculdade X. 

Para contemplar, os objetivos específicos são: (I) conceituar o ensino híbrido;           

(II) analisar os benefícios dessas novas ferramentas tecnológicas e (III) demonstrar           

como o ensino híbrido pode auxiliar os estudantes durante seu processo de            

formação. 

 

4. METODOLOGIA 

Neste artigo iremos procurar fazer uma reflexão sobre o ensino híbrido, para            

tanto será utilizado como método de investigação a pesquisa bibliográfica. 

Para Gil (2010, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em             

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 
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Complementa esta ideia Macedo (1996, p. 13) ao afirmar que pesquisa           

bibliográfica é “[...] a busca de informações bibliográficas, seleção de documentos           

que se relacionam com o problema de pesquisa [...] e o respectivo fichamento das              

referências para que sejam posteriormente utilizadas [...].”  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O processo de educação de uma pessoa começa desde o seu conjunto            

familiar até sua fase de interação dentro de uma escola e faculdade. Portanto, cabe              

tanto aos pais, quanto professores contribuírem para a formação desse indivíduo. 

Gikovate (2001, p.21) afirma que “educar corresponde a tarefa de transmitir a            

cada nova geração os usos e costumes de cada comunidade, além de tentar             

transferir o conjunto de valores que prezamos.” 

A tecnologia veio com recursos para facilitar a vida das pessoas           

transformando aquilo que era uma tarefa trabalhosa e um simples click. 

Kenski (2008, p.24) chama de tecnologia um “conjunto de conhecimentos e           

princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de             

um equipamento e um determinado tipo de atividade.” 

Dessa forma este trabalho procura mostrar que essas duas fontes de           

informação: educação e tecnologia, podem trabalhar conjuntamente, possibilitando        

assim melhorias no método de ensino.  

Com isso, sempre pensando em melhorar o ramo educacional e se adaptando            

às mudanças tecnológicas, surge agora um novo método de ensino: a mistura do             

estilo presencial de educação com o virtual, que chamamos de ensino híbrido,            

também chamado de blended learning. 

Para Horn, Staker e Christensen (2015) ele é definido como um método de             

aprendizagem formal na qual o aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do              

Ensino à Distância - EAD, possibilitando que o estudante controle assim onde,            

quando e como algumas atividades serão realizadas. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) complementam que o ensino híbrido é uma            

abordagem pedagógica que mescla atividades presenciais com atividades        

desenvolvidas a partir de recursos digitais. 

Este é um meio de adaptar-se à globalização das tecnologias atuais,           
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transformando as convencionais salas de aulas em ambientes mais dinâmicos, onde           

o aluno tem maior participação no seu processo de aprendizagem e os professores             

têm uma gama maior de recursos digitais para apresentar sua matéria, fugindo do             

convencional: livro didático, caderno, caneta e lousa escrita a giz. 

A proposta é mostrar que a fusão do ensino presencial com o virtual pode              

trazer privilégios para todos os envolvidos. 

O surgimento das plataformas digitais possibilitou que o ensino convencional          

fosse se transformando gradualmente, facilitando a comunicação e a interação entre           

professor e aluno. (KENSKI, 2008) 

Existem diversos meios digitais que podem contribuir para inserção do ensino           

híbrido como método de aprendizagem dos alunos. 

Bacich, Neto e Trevisani (2015) afirmam que o importante não é fazer um             

plano de ensino para cada aluno, mas utilizar todas as ferramentas disponíveis, pois             

um aprende melhor solucionando problemas, outro assistindo, outro lendo e outro           

combinando todos os recursos. 

O sistema Google for Education é uma dessas ferramentas que podem           

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, pois permite a interação do             

estudante com diversas ferramentas de estudo, estimulando assim o         

desenvolvimento de suas atividades, além de proporcionar várias formas de          

aprendizagem. 

Schiehll e Gasparini (2012, p.2) afirmam que “deve-se entender que o ensino            

híbrido não tem o propósito de substituir ou extinguir o ensino tradicional, mas o de               

reunir em um ambiente o melhor de ambos.” 

A exemplo dessas tecnologias podemos mencionar um dos aplicativos do          

google, o Classroom: é uma sala de aula virtual, estruturada com tarefas            

desenvolvidas pelos professores, se necessário utilizando os diversos aplicativos do          

Google Apps. Além de permitir que os educadores exponham sugestões e avaliem            

os trabalhos de seus alunos. (SCHIEL; GASPARINI, 2012) 

No Classroom o professor de cada disciplina cria um grupo da sala para a              

postagem das atividades. O aluno recebe um código de acesso para entrar no grupo              

destinado e realiza as tarefas dentro do prazo estabelecido previamente pelo           

professor, sendo que depois desse prazo a postagem da atividade é bloqueada            
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automaticamente. 

Dentre as diversas ferramentas que a Google nos oferece para o meio            

educacional podemos mencionar também, outro aplicativo utilizado na instituição em          

estudo para a realização de trabalhos, o Google Documentos.  

Nessa versão é possível que vários integrantes acessem simultaneamente os          

trabalhos, façam as alterações em um ambiente virtual sendo compartilhados os           

trabalhos com diferentes pessoas, inclusive com professores para que eles          

acompanhem e insiram comentários para a melhoria da atividade que está sendo            

desenvolvida, sendo uma produção colaborativa. 

Nesse aplicativo, não é preciso ter aquela preocupação de salvar, pois o            

aplicativo salva as alterações automaticamente, possibilitando ainda o controle por          

meio deste de quem alterou ou escreveu o texto.  

Como podemos perceber existem diversos meios, ferramentas e aplicativos         

que tem o intuito de facilitar a vida do estudante. O intuito é aprender melhor e de                 

um modo mais prático, pensando sempre na idéia de que o ensino híbrido veio para               

melhorar a qualidade de ensino. 

Para Horn e Staker (2015) o ensino virtual, com o passar do tempo, só vem se                

aprimorando cada vez mais, sempre buscando novos recursos para suprir as           

exigências de seus usuários.  

Apresentamos então outra estratégia diferenciada, um tipo de metodologia         

ativa chamada sala de aula invertida. Ela apresenta a seguinte proposta: que o             

aluno estude em casa os conteúdos que antes seriam dados em sala de aula, e, vá                

para a escola apenas para tirar dúvidas e realizar as atividades.  

Horn e Staker (2015) afirmam que na sala de aula invertida as práticas             

estudantis são totalmente virtuais, ou seja, o período que o estudante passaria            

dentro de uma sala aula com seus instrutores é convertido em aulas on-line feitas              

em casa, com educadores à disposição em caso de dúvidas. 

O ensino híbrido é um exemplo de que a tecnologia usada na era digital, com               

ferramentas tão inovadoras, pode facilitar não só a vida das pessoas na sua rotina              

do dia a dia, mas como também pode auxiliar durante sua formação como alunos,              

possibilitando o ganho de tempo e melhor qualidade de ensino. É o que a instituição               

X buscou para seus alunos, com essa parceria com Google for Education que             
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beneficia estudantes, professores e até mesmo a faculdade em si.  

 

6. RESULTADOS 

Uma pesquisa realizada com 43 alunos que usam o sistema EAD mostrou            

que 67% tem tido sucesso no seu processo de auto aprendizagem, porém 33%             

afirmam estar adquirindo o conhecimento apenas em parte, por esse método.           

(SOUZA; MOITA; CARVALHO, 2011) 

Outra investigação realizada pela organização Porvir, em 2016, com 132 mil           

jovens de todo Brasil, demonstrou que apenas 4 em cada 10 alunos estão satisfeitos              

com as aulas e os materiais pedagógicos do ensino presencial e que 7 a cada 10                

estudantes acreditam ser necessário mudar as relações com a equipe escolar e com             

seus colegas. 

Também foi realizada uma pesquisa por Costa, Rozzett, Carvalho e Odelius           

(2012), estes ouviram estudantes do primeiro semestre do curso de administração,           

de uma Universidade que também usa as Tecnologias da Informação e           

Comunicação como método de aprendizagem. 

Nessa pesquisa os alunos responderam à 7 perguntas que procuravam saber           

a satisfação dos deles quanto ao recurso híbrido adotado pela Instituição. 

O resultado mostrou que os universitários estão satisfeitos com os aplicativos           

inseridos para auxiliá-los durante o processo de aquisição do conhecimento, visto           

que a porcentagem de alunos felizes com essas ferramentas chega a quase 90%             

em vários quesitos questionados. Sendo que, a única pergunta que teve uma alto             

percentual de insatisfação (35%) foi quanto à infraestrutura da universidade para           

utilização do ambiente virtual de aprendizagem (a internet da possui grande           

instabilidade e há poucos computadores disponíveis para o uso). 

Porém, apesar do problema acima, de um modo geral a pesquisa apresentou            

resultados positivos visto que, uma vez os alunos se apresentaram felizes com esse             

método de ensino e por isso tendem a se dedicar mais aos estudos e              

consequentemente seu desenvolvimento tende a ser melhor e seu interesse pelo           

curso maior. 

Mais um estudo, dessa vez, com os 125 alunos da Colômbia mostrou que os              

estudantes tiveram 81% de aumento na capacidade de ler e interpretar gráficos após             
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usar TICs em seu processo de aprendizagem. (IDOETA, 2014) 

Como pode ser percebido, ambos os sistemas de ensino (tanto o EAD quanto             

o presencial) tem apresentado um alto índice de insatisfação, pois com a chegada             

da era digital, os alunos têm sentido falta de ter as mesmas facilidades e              

dinamicidades que já possuem no dia a dia, nas salas de aula. 

Além disso, esses sistemas de ensino já não tem se mostrado tão eficiente             

como antes, reforçando a tese de que um novo método de aprendizagem precisa ser              

desenvolvido. 

Em contrapartida, conforme apresentado nas pesquisas acima, o ensino         

híbrido tem se mostrado eficiente tanto na garantia de satisfação dos alunos como             

no aumento da aprendizagem dos mesmos. 

Assim sendo, conclui-se então que o uso de recursos como o Google            

Documentos, Classroom e Sala de Aula Invertida que são utilizados pela Instituição            

X, podem contribuir de maneira significativa no aprendizado dos alunos do curso de             

administração, através do uso da internet e das TICs. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo do presente artigo foi demonstrar as estratégias que o ensino            

híbrido possui e que pode beneficiar e auxiliar o estudante durante o seu período de               

formação na faculdade. Ressaltando sempre que esse recurso tecnológico         

denominado híbrido não veio com o propósito de excluir o método de ensino             

presencial, mas sim, de fazer a mistura do tradicional com o virtual. 

Com base nisso estudamos a Instituição X que é uma grande adepta às             

novas tecnologias em relação a aprendizagem, sendo a primeira faculdade a fazer            

parceria com o Google for Education.  

Este artigo teve como objeto de estudo três aplicativos: o Google           

Documentos, usado para a realização de trabalhos acadêmicos, o Classroom, uma           

sala de aula virtual que facilita e melhora a interação entre professores e alunos e a                

metodologia ativa chamada de sala de aula invertida, na qual o aluno aprende em              

casa e recorre a faculdade apenas para tirar dúvidas e realizar as atividades. Estas              

são algumas das ferramentas criadas pelo Google e que fazem parte do sistema de              

ensino Instituição X. 
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O trabalho foi elaborado e estruturado para validar as hipóteses e demonstrar            

os benefícios que a inserção desses recursos tecnológicos podem trazer para a vida             

do estudante, oferecendo praticidade, dinamismo no desenvolvimento de suas         

atividades e facilidade na comunicação do aluno com professor. 

Após as pesquisas realizadas, ficou constatado que apenas usar o ensino           

EAD ou só o ensino presencial para a formação do aluno não tem sido mais               

suficiente para garantir a qualidade do ensino e a satisfação o estudante, tornou-se             

necessário a implantação de um novo método de ensino. 

Com isso, surge as pesquisas sobre o ensino híbrido que tem se mostrado             

bastante otimistas.  

Escolas que têm implantado o sistema híbrido em seu método de           

aprendizado tem apresentado um alto índice de satisfação de seus alunos, através            

do uso das TICs e têm visto melhoras significativas no aprendizado de seus             

educandos. 

Assim sendo, conclui-se que o ensino híbrido é uma estratégia diferenciada           

na formação dos alunos do curso de administração, visto que ele consegue se             

adaptar à realidade da era digital, através do uso das TICs, permite que parte dos               

estudos de seus alunos seja feita em qualquer momento, lugar, ritmo e caminho e              

que seus alunos tenham acesso à várias ferramentas de aprendizagem. Além de            

estar aumentando a satisfação dos alunos com relação às ferramentas de           

aprendizagem e apresentando melhoras na qualidade de ensino. 
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