
INOVAÇÃO CURRICULAR PÓS-PANDEMIA: O ENSINO HÍBRIDO VEIO 

PARA FICAR? 

 

Rayana Kelly Brasileiro Martins 

Danielle Figueiredo Patricio 

Josivan Soares Alves Júnior 

Joyce Kell Sampaio da Silva 

Kamilla Campos Ramalho 

Rafaela Ramos Dantas 

 

EIXO: Currículo 

CATEGORIA: 

Comunicação Oral (x) 

Pôster Comentado (  ) 

 

Introdução: O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica com foco no processo de 

aprendizagem do aluno que traz como proposta a combinação do ensino presencial com o 

ensino remoto, seja na modalidade síncrona ou assíncrona. Com o cenário pandêmico, as 

instituições foram obrigadas a migrar do ensino presencial para o remoto, sem tempo hábil de 

adaptar suas atividades curriculares. O que se observou inicialmente foi uma reconfiguração 

do ambiente de aprendizagem: as aulas que antes eram realizadas em sua grande maioria na 

sala de aula de forma presencial, passaram a ser realizadas por meio de plataformas de vídeo 

conferência seguindo os componentes curriculares que foram construídos com base nos 

modelos convencionais de ensino. No entanto, as terminologias ensino híbrido, inovação 

curricular, metodologias ativas, personalização da aprendizagem, foco no aluno, entre outras 

já vinham em voga antes da chegada do coronavírus, o que reflete a necessidade de inovação 

e adequação dos PPC – Proposta Pedagógica Curricular. Segundo Moran (2015) instituições 

inovadoras têm como centro do projeto pedagógico modelos educacionais mais integrados e 

sem disciplinas que busque a construção de valores fundamentais sólidos, desenvolva 

competências e equilibre a aprendizagem individualizada com a colaborativa. Nesse sentido, 

o ensino híbrido tem como proposta o redesenho do ambiente de aprendizagem em que se 

combine os espaços físicos e virtuais com o apoio de tecnologias digitais. No que tange o 

ensino superior, a necessidade de adaptação do currículo às competências essenciais para o 

desenvolvimento profissional dos discentes é ainda mais relevante. Objetivo do trabalho: 

Com base no contexto apresentado, este trabalho se desenvolveu com o objetivo de refletir 

sobre as implicações do ensino híbrido na integralização curricular dos cursos de graduação. 

Metodologia: No intuito de elucidar possíveis implicações e questionamentos acerca da 

temática em estudo, o presente trabalho foi desenvolvido em forma de ensaio teórico, cuja 

abordagem caracteriza-se pela sua natureza reflexiva e interpretativa construída a partir de 

livros e artigos publicados que abordem sobre ensino híbrido e inovação curricular. 

Resultados: Sabemos que no ensino híbrido há a combinação de recursos tecnológicos com 

as metodologias tradicionais de aprendizagem, no entanto, o uso da tecnologia por si só, não é 

capaz de fomentar a aprendizagem e desenvolver competências. Para isso, é preciso que as 

instituições de ensino criem um ecossistema de inovação, onde empresas, comunidade e 

entidades sociais façam parte dos processos de aprendizagem (DA SILVA; CARMAGO, 

2015). É com base nesse ecossistema que o NDE - Núcleo Docente Estruturante, juntamente 

com o seu corpo acadêmico, devem delinear ações e projetos integradores capazes de 

proporcionar aos discentes diferentes experiências em sua jornada acadêmica. Aliado a isso, a 

inclusão de metodologias ativas como aprendizagem entre pares, estudos de caso, 

aprendizagem baseada em projetos ou problemas, mapas mentais, sala de aula invertida, 



gamificação, entre outras metodologias, juntamente com a tecnologia possibilita a inovação e 

fomenta a criatividade. Nesse sentido, têm-se o seguinte questionamento: O ensino híbrido 

passará a ser tendência nos cursos de graduação pós-pandemia? Não se pode afirmar em sua 

totalidade, mas levando em consideração as experiências vividas na educação até o momento, 

no “novo normal” a comunidade acadêmica irá presenciar diferentes níveis de hibridização. O 

processo de adaptação ocorrerá de acordo com a estrutura e cultura organizacional de cada 

instituição, o que segundo Moran (2015, p. 50) “exige uma mudança de configuração do 

currículo, da participação dos professores, da organização das atividades didáticas e da 

organização dos espaços e do tempo”. Complementarmente, a inovação curricular alinhada ao 

ensino híbrido, exige o delineamento de eixos de aprendizagem que foquem não apenas nas 

competências elencadas pelas diretrizes do MEC – Ministério da Educação e ENADE – 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, mas contemple em seu PPC o 

desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais do seu corpo discente, no 

intuito de definir o uso de metodologias ativas alinhadas aos objetivos estratégicos de cada 

curso, o que poderá proporcionar aos alunos diferentes experiências, tornando-os mais ativos 

no processo de ensino-aprendizagem. Conclusões: Com base nas reflexões apresentadas, 

pode-se concluir que o principal desafio das Instituições de Ensino Superior é propor 

adaptações na matriz curricular que coloque em foco o processo de aprendizagem no aluno e 

não apenas na transmissão do conhecimento que o professor detém. Isso não quer dizer que a 

bagagem e formação docente deixaram de ser importante, mas para a implantação do ensino 

híbrido, o aluno deve deixar de ser agente passivo e passar a ser agente ativo, o que requer 

não só competências docentes, mas a adequação curricular, metodológica e dos ambientes de 

aprendizagem. Desse modo, debates acerca de currículo e métodos de aprendizagem são 

relevantes dentro do contexto híbrido, o que ressalta a necessidade de um corpo docente com 

visão estratégica e inovadora centrada no desenvolvimento de competências e habilidades 

individuais e grupais dentro das atividades presenciais e remotas.      
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