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Durante a pandemia do novo coronavírus em 2020, a tecnologia 

começou a ser enxergada não apenas como uma necessidade, mas 

como uma aliada do processo de aprendizagem. O ensino híbri-

do passa a estar cada vez mais presente. Para entender as evidên-

cias científicas internacionais que já existem sobre este assunto na 

formação de professores, o Instituto Península realizou a pesquisa 

“Mapeamento sistemático da literatura em experiências de edu-

cação híbrida e online na formação docente”, em parceria com a 

Cesar School.

Foram identificados 5 componentes fundamentais para formação 

híbrida de qualidade na formação de professores: a) papel, percep-

ção e atuação do formando, b) metodologias utilizadas, c) uso das 

tecnologias digitais, d) conteúdo especializado e d) efetividade. 

Mais do que os elementos: escala, qualidade e modelo de ensino 

(escalabilidade), que podem ser conhecidos para quem já está fa-

miliarizado com esta temática, buscamos com esta sistematização 

incentivar o debate sobre a política pública de formação de profes-

sores com base em evidências.

Esperamos que este material possa agregar e contribuir nas discus-

sões em prol da melhoria da qualidade da formação dos professores 

sob a ótica do modelo de ensino híbrido.

Boa leitura a todos.
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VOLTAR AO 
INÍCIO

1. INTRODUÇÃO
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O Conselho Nacional de Educação (CNE) homologou, em dezembro 2019, a resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial dos professores da Educação Básica. Esta resolução traz diretrizes para a prática de ensino dos professores 

dentro das Escolas e para a formação dos professores na modalidade de Ensino a Distância (EAD), obrigando uma carga horária 

mínima de 25% no presencial. Ainda nesta modalidade, serão obrigatórias 800 horas de práticas presenciais (CNE, 2/2019). 

Em 2019, no Brasil, 50,2% dos cursos para a formação de professores são realizados na modalidade EAD, sendo 440 mil 

matriculados no curso de pedagogia da rede privada e 12.000 na rede federal (INEP, 2019). Apenas 0.5% dessas institui-

ções são avaliadas com nota de excelência. 

E é nesse contexto que as preocupações dos especialistas em formação de professores na modalidade EAD podem ser 

elencados da seguinte forma:  a) as notas dos estudantes em EAD são as mais baixas; b) o crescimento dos cursos em 

EAD não se dá em instituições de excelência; c) muitas das instituições de formação de professores atendem à política 

de redução de custos e aligeiramento da formação; d) o desempenho acadêmico dos licenciandos é pior do que os alu-

nos na modalidade presencial; e)  a parte prática do curso normalmente não é supervisionada; f) e não há convênios 

com as escolas básicas, nem planejamento (MATOS, 2020; GATTI, 2017).  

Os resultados atualmente obtidos são preocupantes mas é preciso salientar que o problema da qualidade da formação 

do professor não está unicamente relacionado à modalidade de ensino. Pesquisas reforçam que as melhores práticas in-

ternacionais de formação de professores contemplam prática pedagógica, conhecimento da cultura escolar, interações 

com os pares, sólida formação teórica, no conhecimento dos estudantes e como eles aprendem como alguns dos seus 

principais eixos (DARLING-HAMMOND et al., 2017).

O desafio na formação docente, e desta pesquisa, é identificar modelos de formação híbridos e online, e tecnologias que 

possibilitem o desenvolvimento das práticas pedagógicas nos contextos reais dos ambientes de aprendizagem, exposi-

ção a modelos de práticas pedagógicas eficazes, estratégias pedagógicas para aprendizagem de conteúdo específico que 

sejam escaláveis com qualidade, efetividade e que desenvolvam um profissional reflexivo, capaz de autorregular o seu 

processo de aprendizagem e em constante transformação e aprendizado.

1.1 Construção do problema

Darling-Hammond et al. (2017) identificaram pontos em comum em sistemas educacionais de alto desempenho com 

relação ao recrutamento, formação inicial, modelos de iniciação na profissão, integração teoria e prática e apoio ao 

desenvolvimento profissional ao longo da carreira. A criação desse modelo profissional de formação de professores 

depende de respostas de políticas públicas a diversas perguntas: Qual a educação que o país precisa e quer? Como 

seria esse modelo? Como recrutar os futuros professores? O que eles precisam saber? Como realizam a aprendizagem 

profissional da docência? Como financiar os sistemas educacionais?

O que tem em comum os programas de formação inicial nos sistemas educacionais de alto desempenho?

A. Aprendizagem baseada em pesquisas;

1. INTRODUÇÃO
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B. Formação para a liderança e a inovação; 

C. A docência como atividade colaborativa de planejamento, desenhos curriculares e solução de problemas; 

D. A docência como atividade pública e compartilhamento das experiências, observações, mentorias e 

feedback entre os docentes;

E. Base teórica profunda do que deve ser ensinado, como ensinar, compreensão dos estudantes e dos contextos onde as 

práticas pedagógicas acontecem (currículos e avaliações);  

F. Contextos de aprendizagem enriquecidos de materiais didáticos de qualidade, tecnologias, recursos e instalações 

adequadas;

G. Currículos bem estruturados e articulados com a formação que se espera dos estudantes das Escolas;

H. A docência como atividade que se desenvolve ao longo de toda a vida profissional, necessitando de políticas para os 

educadores identificarem as áreas de crescimento, melhorarem as suas práticas e compartilharem (DARLING-HAM-

MOND et al., 2017).
 

Pesquisa recente, Kizilcec et at. (2020), realizada durante dois anos e meio, envolvendo 2500 estudantes em Cursos abertos 

Massivos Online (MOOC), 247 cursos distribuídos nas instituições de Harvard, Stanford e Instituto de Tecnologia de Massa-

chusetts (MIT), testando intervenções para o aumento das taxas de conclusão dos cursos em escala, identificaram condições 

individuais, contextuais e temporais que beneficiam os estudantes online. O principal achado da pesquisa confirma a impor-

tância do contexto na aprendizagem dos estudantes e conclusão dos cursos: o que funciona, para quem e quando? 

Napier, Hunter-Noan e Reich (2020) realizaram uma pesquisa sobre a formação profissional de educadores conectando a 

aprendizagem assíncrona e online com os ambientes presenciais, colaborativos e síncronos. Apontaram como resultados a 

importância das atividades serem direcionadas para um contexto real, o aumento da colaboração, compartilhamento de ma-

teriais e reuniões de planejamento.

Há, ainda, um conjunto de pesquisas que dá conta da efetividade da educação híbrida, mas associada ao interesse e motiva-

ção do estudante, capacidade de planejamento, aprendizagem autodirigida, independência e habilidades digitais. A ausên-

cia de algum desses fatores compromete a aprendizagem, sendo necessário um planejamento especial que envolva maiores 

interações sociais acadêmicas, organização e diversidade de recursos e feedback instantâneos (YOUSSOF; YOUSOFF; MD 

NOH;2017).

As ciências da aprendizagem e do desenvolvimento corroboram com a ideia da Educação mediada por um complexo de inte-

rações cognitivas, físicas, sociais, psicológicas, culturais, ambientais e tecnológica inter-relacionadas, dinâmicas e híbridas. 

A formação do Educador é uma atividade complexa, requer a compreensão de como todas essas inter-relações acontecem 

ao longo do tempo e interagem em diferentes espaços ou contextos, e isso só será possível se estiver imbricada nas práticas 

pedagógicas (DARLIND-HAMMOND et al.,2019).

Exige-se do educador que ele seja capaz de fazer acontecer aprendizagens sobre o fundamento da vida, elaborar sentidos e 

significados para as coisas, investigações científicas, dentre outras (GATTI, 2020).   Esta compreensão é crucial para o design 

de espaços de formação de professores seja híbrido, online ou off-line, pois, dentre outras coisas, precisam garantir: 

1. INTRODUÇÃO
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reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de conhecimentos, habilidades, va-

lores e atitudes, que estão inerentemente alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento 

de estágio obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, tanto nos conteúdos educacionais 

e pedagógicos quanto nos específicos da área do conhecimento a ser ministrado (CNE, p. 4, 2019)

A presente pesquisa tem por objetivo identificar nos cursos híbridos e online os elementos que são apontados como constitutivos 

de uma formação de professor de qualidade e possíveis de integrar um design para a sua escalabilidade.

1.2 Objetivo 

Identificar maneiras de formação efetivas e híbridas que usam tecnologia com qualidade e escala. 

1.3 Questões de pesquisa

De acordo com o objetivo da pesquisa foram definidas sete questões a serem respondidas:

Quadro 1 : Questões de pesquisa

Q1
Quais as metodologias de formação utili-
zadas nas experiências de formações híbri-
das e online efetivas?

Identificação das metodologias de ensino e aprendi-
zagem usadas nas formações ou nas pesquisas

Q2
Quais tecnologias e como são utilizadas 
nas experiências de formações híbridas e 
online efetivas?

Identificação das tecnologias que mediaram a apren-
dizagem na abordagem online e híbrida e como elas 
são utilizadas na formação

Q3
Qual o potencial de escalabilidade das ex-
periências de formações híbridas e online 
efetivas? 

Identificação do potencial de escalabilidade das for-
mações a partir do conceito de escalabilidade na 
educação

Q4
Quais os conteúdos especializados desen-
volvidos em formações híbridas e online?

Identificação dos conteúdos especializados das for-
mações

Q5 Quão efetivas são essas formações?
Identificação da efetividade das ações para o desen-
volvimento das expectativas de aprendizagem das 
competências docentes (Resolução 2/2019). 

Q6
Como é viabilizado, de forma efetiva e es-
calável, a inserção do componente da prá-
tica docente na formação?

Identificação das formas, tecnologias e supervisões 
nas inserções da componente da prática pedagógica 
na formação docente, assim como de sua efetividade 
e escalabilidade.

Q7

Quais os aspectos tratados para melhoria 
da percepção dos professores em forma-
ção em relação aos programas de formação 
híbrida e online?

Identificar variáveis que são consideradas pelos pro-
gramas na avaliação das formações híbridas e online.

1. INTRODUÇÃO

Fonte: as autoras da pesquisa
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Educação Híbrida (Blended Learning) e Online

Nas últimas décadas, muitas iniciativas de formação inicial e continuada de educadores  foram modeladas, desenvolvidas 

e implementadas por meio de cursos abertos massivos online  (MOOC), cursos online e com abordagens online e híbrida 

(PHILIPSEN, TONDEUR, ZHU, 2016). A Aprendizagem híbrida (Blended Learning) pode ser definida de diversos modos, 

adotaremos nesta pesquisa a definição de aprendizagem que acontece num cenário caracterizado por estratégias de ativida-

des online e interações presenciais (BOELENS et al., 2015).

Razões para a adoção de formação com abordagem híbrida são várias, dentre elas: 

A. professores disponíveis em situações que impossibilitam a sua presença; 

B. trazer o contexto real para a formação inicial; 

C. possibilitar o feedback entre pares; 

D. formação de comunidade intercultural e internacional na formação inicial e no desenvolvimento profissional do edu-

cador; 

E. diminuição dos custos em termos de escalabilidade; 

F. possibilidade de desenvolver, identificar e incorporar práticas inovadoras em educação; 

G. possibilidade  de aumentar o acesso à educação de qualidade.

 

Owston (2018), além das razões já citadas, destaca o empoderamento maior dos estudantes em formações híbridas a partir 

da identificação de quatro aspectos: 

A. flexibilidade para escolher quando e onde participar da parte online da formação;

B. o desempenho dos estudantes em cursos híbridos tendem a ser melhor do que totalmente online ou presencial; 

C. a autoeficácia e a autorregulação tendem a ser maiores em cursos híbridos; 

D. o nível de satisfação dos estudantes com os métodos de aprendizagem que usam as abordagens híbridas.
 

Aspectos importantes na formação dos professores, como o desenvolvimento de habilidades reflexivas sobre práticas e ino-

vações locais e internacionais, em contextos bem complexos,  são destacadas como ganhos importantes na educação híbrida. 

Os formadores filmam as suas práticas nas salas de aulas, compartilham com o grupo, refletem em conjunto as posteriores 

intervenções e publicam e-portfólios com os seus conhecimentos e reflexões individuais num sistema de gerenciamento de 

aprendizagem em países da África, na Índia e regiões da América Latina (IMPEDOVO; MALIK, 2019).

Trabalhar em rede, envolvendo plataformas nacionais para a educação online, como a Plataforma Nacional de Educação 

Aberta da Rússia (OpenEdu)
1
, é uma possibilidade que diversos países têm implementado na educação híbrida e online. Esta 

1. Plataforma Nacional de Educação Aberta (2019); https://openedu.ru/ [acessado em 2 de julho 2020].
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permite que as universidades e os departamentos mais conceituados do país produzam cursos apenas online e híbridos em 

seus programas de graduação nesta plataforma. A OpenEDU foi criada a partir de um consórcio das oito principais universi-

dades russas (2015) e, qualquer uma delas, pode integrar as mais de 600 disciplinas ofertadas para créditos nos seus currí-

culos. Podem ser nas modalidades presencial, totalmente online ou híbrido (com sessões de discussões presenciais com o 

limite de 30 alunos). Chirikov et al. (2020) realizaram uma pesquisa randomizada, comparando aprendizagem e satisfação 

dos estudantes em cursos presenciais, exclusivamente online e híbrido, usando a plataforma OpenEdu, identificaram níveis 

de aprendizagem semelhantes para o presencial e para o híbrido, com uma mínima melhoria de satisfação na experiência 

presencial para os estudantes.

Diversas outras pesquisas dão conta de um maior rendimento em cursos híbridos, quando o design do curso é bem planejado 

para adequar as atividades que vão para o online e as atividades presenciais (LITTENBERG-TOBIAS; REICH, 2018). Contudo, 

chamam a atenção para a necessidade de um suporte de qualidade nas atividades presenciais e a construção de andaimes 

para a aprendizagem nos ambientes online. Temos as ciências da aprendizagem com indicativos consolidados de como fazer 

o design de ensino: conectar as experiências e conhecimentos antigos com o que se quer ensinar ou aprender; saber projetar 

os passos da jornada de aprendizagem de cada estudante; aprender como aprendem, definir as suas metas e avaliar o desem-

penho; fazer com que organizem os conceitos para que possam aplicá-los à novas situações (NRC, 2000).

Há um número significativo de estudantes que é atraído por algumas características do formato híbrido, mas precisam desen-

volver a sua autonomia e jornada de aprendizagem. Historicamente, o perfil dos estudantes que têm um melhor desempenho 

em cursos online são os com maiores experiências educacionais e estratégias de aprendizagem mais definidas (LITTLEJOHN 

et al., 2016).

Ensino online, por sua vez, é compreendido aqui como um conjunto de metodologias, interações, ferramentas e conheci-

mentos que suportam intencionalmente a aprendizagem, mediada pela internet. Requer design educacional e design de 

aprendizagem para coordenar as diferentes experiências de ensino e aprendizagem. Os materiais e as ferramentas tecnoló-

gicas  devem atender aos contextos, às necessidades dos estudantes e aos objetivos de aprendizagem. Planejamento, organi-

zação e interdisciplinaridade são fundamentais. Não se trata de um modalidade emergencial e “aligeirada”, mas de pensar 

quais são os arranjos de ambientes, ferramentas e atividades sistematizadas que fazem o estudante fazer o que precisa para 

aprender. O design da aprendizagem precisa ser pensado de modo a justificar os momento síncronos e assíncronos, online e 

offline e as tecnologias envolvidas de acordo com os objetivos de aprendizagem.

Precisa-se entender o modelo de negócio das ferramentas que usa e disponibiliza para os estudantes e professores, políticas de 

proteção de dados,  indicações de hardwares e softwares compatíveis com o acesso dos estudantes e professores. Não adianta 

ter uma plataforma com serviços que a grande maioria não consegue acessar por limitações de equipamentos ou custo. 

Palenta et. al. (2020), como mostra a figura 1, indicam os quatro elementos centrais para um bom design de ensino online: o 

contexto, ferramentas e recursos, tarefas concretas e as relações entre os três (interatividade das ferramentas, individualiza-

ção das tarefas e o tipo de mediação do professor a partir dos recursos).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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Figura 1: Framework IDEAS

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CONTEXTOS

MEDIAÇÕES

DESIGN

FERRAMENTAS
E RECURSOS

REGRAS

Considerar objetivos pessoais e 
contextualizados dos estudantes

Garantir boa comunicação;

Escuta, explicação;

Identificar as necessidades dos alunos, 
os modos de interação;

Considerar a infraestrutura e os acessos 
dos estudantes;

Recorrer a learning analytics;

Identifique as diferentes possibilidades 
das diversas mídias e como usá-las.

Presencialidade (efetiva, 
cognitive, social e 
aprendizagem) é importante 
para professores e alunos; 
pedagogia distribuída, 
envolvimento dos diversos 
stakeholders, construir 
relacionamentos. 

AVALIAÇÃO
Feedback personalizado;

Codesign do aluno e o 
feedback;

Avaliação em pares; pense em 
como demonstrar a 
compreensão e habilidade dos 
estudantes online 

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
Considere o propósito do curso e 
o que o estudante necessita para 
realizá-lo 

Análise do estudante

Análise do contexto

Análise da tarefa

Análise das
ferramentas 

TAREFAS
META DA APRENDIZAGEM

Encorajar autonomia, 
autorregulação, reflexão;

Focar nas tarefas e nas atividades;

Focar na atividade centrada no 
estudante;

Promover avaliação em grupos, 
colaboração em pares;

Convidar estudantes para o 
codesign de atividades. 

Guardia e Maina (2018), apresentam o framework IDEAS (Inteligente, Distribuído, Engajado, Ágil e Situado) para a próxima 

geração da educação blended e online:

PEDAGOGIA INTELIGENTE: abordagem de ensino com o uso inteligente de tecnologias para apoiar a experiência de ensino 

e aprendizagem, liderança e design de currículo,etc;

PEDAGOGIA DISTRIBUÍDA: distribuir ou compartilhar diferentes aspectos da jornada de aprendizagem entre diversos inte-

ressados (estudantes escolher alguns serviços distribuídos entre instituições, etc);

PEDAGOGIA ENGAJADA: abordagem que incentiva os estudantes a participar na produção de conteúdos e compartilhá-los;

Fonte: as autoras da pesquisa
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PEDAGOGIA ÁGIL: flexibilidade e customização do currículo de acordo com a experiência dos estudantes, internacionali-

zação do currículo e mobilidade virtual, trilhas de aprendizagem e suporte individualizado, etc;

PEDAGOGIA SITUADA: currículos conectados com o mundo real, contextualização da aprendizagem, identificação e abor-

dagem de grandes questões relacionadas à indústria, sociedade, trabalho, meio ambiente, clima, etc.

Diante de todos esses aspectos considerados para a educação híbrida e online, num estudo envolvendo vários  continentes e 

o uso da educação online (EUA, Índia, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Oriente Médio) a conclusão a que se chega é a de que 

inexiste  um modelo único de Educação online ou híbrida que possa ser aplicado com sucesso, independente de todos os 

componentes vistos acima. Todos estão relacionados com as políticas públicas, design de programas para o incentivo e a for-

mação de professores, normatização, infraestrutura, valor que a sociedade atribui ao certificado online e ajustes à diversidade 

cultural (PALVIA et al., 2018). Entretanto, aspectos cognitivos, pedagógicos, afetivos e contextuais precisam ser considera-

dos e esse é o caminho desta pesquisa: identificar os elementos necessários para uma boa formação docente em ambientes 

blended ou online.
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3. METODOLOGIA
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Foi conduzido um mapeamento sistemático para a seleção dos artigos primários desta pesquisa. O mapeamento é um mé-

todo de revisão de literatura que visa identificar e avaliar as evidências disponíveis num determinado campo de pesquisa, 

área ou interesse, o tipo de pesquisa e os resultados disponíveis. Para tanto, a abordagem precisa ser  replicável, científica e 

transparente  (BIOLCHINI et al, 2005; KITCHENHAM, 2007).

O mapeamento sistemático é chamado por alguns autores como estudo de escopo, com uma estrutura de relatório de pes-

quisas e com os seus resultados publicados por meio de classificações (PETERSEN et al, 2008). A seguir a ilustração dos pas-

sos seguidos nesta pesquisa:

3.1 Escopo da Pesquisa

3.1.1 Bancos Bibliográficos

Para esta pesquisa serão usadas duas bibliotecas digitais: Educational Resources Informational Center ( ERIC) disponível em 

https://www.eric.ed.gov/ e o Sciene Direct disponível em https://www.sciencedirect.com/.

O ERIC é um banco de dados voltados à Educação e o Science Direct por ter um banco de dados em diversas áreas, como 

ciências sociais e humanas, engenharias, ciências da saúde, biológicas e ciências físicas. Além disso, o acesso da equipe de 

pesquisa aos textos completos.

3.1.2 Critérios adotados para a seleção de fontes

As buscas foram orientadas a partir das seguintes restrições:

• Artigos e periódicos completos disponíveis para acesso nas bibliotecas digitais; 

• Publicados no período compreendido entre os anos de 2016 e 27 de maio de 2020; 

• Uso dos campos de busca títulos, abstracts e keywords. 

 

O idioma escolhido para a realização das buscas foi o inglês, por se tratar de um idioma com maior abrangência em publica-

ções, e nos bancos de dados selecionados, e o rigor nas correções e revisões por pares.

Definição da 
questão da 
pesquisa

Escopo da 
Revisão

Conduzir a 
Revisão

Todos os artigos

Screening dos 
artigos

Artigos 
Relevantes

keywording dos 
artigos

Esquema de   
Classificação

Extração e 
mapeamento 

dos dados

Mapa Sistemático

3. METODOLOGIA

Fonte: PETERSEN et al., (2008:2)
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3.1.3 Métodos de busca

A busca foi realizada manualmente atendendo a 3 principais grupos de informação: Formação Profissional, Modelo de Ensi-

no e Tipo de Estudo. Para atender ao primeiro grupo, foram utilizadas as expressões “professional education”  OR  “teacher 

education”. Para atender ao segundo grupo Modelo de Ensino foram utilizadas as expressões  “Blended Learning”  OR  “On-

line Learning” e para atender ao grupo Tipo de Estudo foi utilizada a expressão Experiences

3.1.4 Expressão geral de busca

A Expressão geral de busca foi:

3.1.5 Filtros

Uma vez mapeadas as fontes a partir da expressão geral de busca definida anteriormente, foram aplicados os seguintes  

filtros de exclusão:

A. São abstract ou Index; 

B. São Anais de eventos; 

C. São livros; 

D. Não são de aprendizagem híbrida ou online; 

E. Referem-se a experiências informais de formação; 

F. Não discute uma experiência ou modelo de formação; 

G. São revisões de literatura; 

H. Não são estudos com qualidade 

I. Não são escaláveis; 

J. Não são efetivos,

K. Em duplicidade.

 
3.2 Definição de palavras chave e calibração da expressão de busca 

Para a definição da chave geral de busca, três testes de calibração foram realizados. As informações decorrentes destes testes 

encontram-se descritas a seguir:

(“professional education” OR “teacher education”) AND (“blended 
learning” OR “online learning”) AND (experiences AND scalability)

3. METODOLOGIA



17Mapeamento Sistemático da Literatura em Experiências de Educação Híbrida e online na Formação DocenteCESAR SCHOOL   |    INSTITUTO PENÍNSULA

3.2.1 Primeiro teste 

Em 26 de abril de 2020, a primeira string de busca foi delimitada para teste na biblioteca digital ERIC. Com  três grupos de 

informação, a saber: 

Modelo de Ensino (“online education” OR “distance learning” OR “blended learning”or “remote learning”), Forma-

ção Profissional (“corporate education” OR “teacher education” OR “professional education” OR “pre service”) e 

Abrangência ( “scalability”). 

A partir desses grupos, foi constituída a seguinte  expressão de busca

(“online education” OR “distance learning” OR “blended learning”or remote learning) AND (“corporate education” 

OR “teacher education” OR “professional education” OR “pre service”) AND “scalability” 

3.2.2 Segundo teste

A partir dos resultados obtidos no primeiro teste,a necessidade de redesenho da string de busca foi evidenciada. Para isso, 

em 27 de abril de 2020, uma nova busca foi realizada a partir dos seguintes grupos de informação: 

Formação de Professores (“teacher education” or “teacher trainning”), Formação Profissional (“professional edu-

cation” or “preservice”), Modelos de ensino (“Blended Learning” OR “Online Learning” OR “Distance Learning”) e 

Abrangência (“scalability”)

Assim, a seguinte string de busca foi criada: 

(“teacher education” OR “teacher trainning”) AND (“professional education” OR “preservice”) AND (“Blended Le-

arning” OR “Online Learning” OR “Distance Learning”) AND “scalability”, 

retornando os seguintes resultados:

ÚLTIMOS 20 ANOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Resultados da busca 
sem restrições

Resultados com 
restrição: “texto 
completo disponível 
para acesso na 
plataforma”

Resultados da busca 
sem restrições

Resultados com 
restrição: “texto 
completo disponível 
para acesso na 
plataforma”

ERIC 40 05 06 04

Science Direct 667 465 211 166
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ÚLTIMOS 20 ANOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Resultados da busca 
sem restrições

Resultados com 
restrição: “texto 
completo disponível 
para acesso na 
plataforma”

Resultados da busca 
sem restrições

Resultados com 
restrição: “texto 
completo disponível 
para acesso na 
plataforma”

ERIC 113 35 37 16

Science Direct 103 68 38 35

ÚLTIMOS 20 ANOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Resultados da busca 
sem restrições

Resultados com 
restrição: “texto 
completo disponível 
para acesso na 
plataforma”

Resultados da busca 
sem restrições

Resultados com 
restrição: “texto 
completo disponível 
para acesso na 
plataforma”

ERIC 429 161 162 162

Science Direct 684 492 248 212

3.2.3 Terceiro teste 

No terceiro teste, realizado em 27 de abril de 2020, em decorrência da atenção aos critérios de relevância e qualidade dos 

artigos identificados a partir da ferramenta de busca, houve a inclusão de um grupo de informação, de forma a viabilizar a 

busca por documentos que trouxessem estudos experimentais de modelos de formação de professores. 

Assim, foram mantidos três grupos de informação: 

Formação Profissional ( “professional education”  OR  “teacher education”), Modelos de Aprendizagem ( “Blended 

Learning”  OR  “Online Learning”) e Tipo de Estudo (“Experiences” OR “Scalability”). 

A partir de tais grupos, a seguinte string de busca foi definida:

( “professional education”  OR  “teacher education” )  AND  ( “Blended Learning”  OR  “Online Learning” ) AND (Ex-

periences OR Scalability), 

retornando os seguintes resultados: 

No caso do Banco Science Direct, aplicou-se a restrição de ser artigo de pesquisa, que foi desnecessário no ERIC, dada 

a sua concentração em pesquisa. 
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3.3 Definição das máquinas de busca 

3.3.1 Expressão de busca no ERIC

Para a busca no ERIC foi utilizada a expressão de busca geral definida para todo o estudo. Considerando 

( “professional education”  OR  “teacher education” )  AND  ( “Blended Learning”  OR  “Online Learning” ) AND (Ex-

periences OR Scalability).

Além disso, foram utilizados os filtros “Full text avaliable on ERIC” e “Since 2016”, recursos disponíveis na própria platafor-

ma, conforme apresentado na figura a seguir.

3.3.2 Expressão de busca no Science Direct

Para a busca no Science Direct também foi utilizada a expressão de busca geral definida para todo o estudo. Considerando 

( “professional education”  OR  “teacher education” )  AND  ( “Blended Learning”  OR  “Online Learning” ) AND (Ex-

periences OR Scalability).

Além disso, foram utilizados os filtros “Subscribed Journals” e YEAR “2016-2020”, recursos disponíveis na própria platafor-

ma, conforme apresentado na figura a seguir. A subscrição foi ativada a fim de se conseguir também somente as referências 

com textos completos disponíveis. Além disso, foi marcado apenas texto do tipo Research Article.
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3.4 Instrumento para consulta manual 

Para sistematização dos dados foram utilizados o banco de referências Zotero (http://zotero..org) e o software Zotero (para 

desktop) de forma articulada. O ambiente permite a organização bibliográfica, buscas, relatório em planilhas e em bibliogra-

fias, além de permitir a geração de uma linha do tempo. Permite, ainda, o trabalho colaborativo baseado na web. Ao analisar 

cada artigo em sua busca, checamos as tags incluídas para realização do trabalho por tags.

Além do Zotero, utilizamos a planilha eletrônica e o Word Art (https://wordart.com/create), um ambiente da web para ge-

ração de nuvens de palavras. 

Com a planilha pudemos realizar buscas e um trabalho detalhado com as tags, para buscas e organização de dados quantitativos.

Quanto ao Word Art nos permitiu gerar um nuvem de palavras com Título, Resumo e Palavras-chave dos textos. Esse instru-

mento nos permitiu a identificação dos termos chave dos artigos e de sua maior ou menor frequência, o que dá o grande foco 

das pesquisas na área.

https://wordart.com/create


4. RESULTADOS DO 
MAPEAMENTO 
SISTEMÁTICO
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Resultados do mapeamento sistemático

4.1 Execução do Protocolo

Ao final da execução do String de busca, o quantitativo obtido foi:

Tabela: Quantitativo de textos obtidos com a string de busca selecionada

Com a busca, alguns textos compunham-se apenas de abstracts sem um texto completo, ou de index de outros textos (a), e 

foram excluídos. Observou-se também a inclusão de livros de resumos completos sem indicar o artigo relevante para a bus-

ca (b), o que nos levou a retirá-los. Excluímos ainda livros completos (c). Dado que incluímos na string “OR “online lear-

ning”, por necessitar trazer os artigos que são de aprendizagem híbrida, mas descritos como aprendizagem online, tivemos 

que incluir como filtro de exclusão os artigos que não se referem à aprendizagem híbrida. Alguns dos artigos trazem também 

análises de aprendizagens realizadas em situação informais, que não se referem à formação docente (e).  Muitos artigos refe-

rem-se a análise relativas à aprendizagem híbrida, mas não trazem um experiência (vivência) real ou modelo de formação, 

foram excluídos no item (f). Por exemplo, pesquisas sobre percepção do professor sobre a aprendizagem híbrida. Os estudos 

secundários como revisão de literatura foram também excluídos (g). Alguns estudos, vindo da Educação Profissional foram 

considerados não relevantes para a pesquisa, por trazerem problemáticas fora das relativas à formação docente (h). Estudos 

de casos, ou estudos experimentais com caráter não escalável foram também excluídos (i). Alguns estudos revelaram experi-

ências que não foram bem sucedidas, assim foram descartados (j). E artigos que apareceram em duplicidade em um mesmo 

banco, foram excluídos.

Os filtros de exclusão aplicados foram, portanto, os seguintes: (a) São abstract ou Index; (b) São Anais de eventos; (c) São 

livros; (d) Não são de aprendizagem híbrida e online; (e) Referem-se a experiências informais de formação; (f) Não discute 

uma experiência ou modelo de formação; (g) São revisões de literatura; (h) Não são estudos relevantes; (i) Não são escaláveis; 

(j) Não são efetivos,(k) Em duplicidade. Com a aplicação, tivemos os seguintes resultados:

Fonte: autores da pesquisa

ERIC SCIENCE DIRECT

Textos Obtidos 59 212
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Tabela: Quantitativo de textos excluídos por critérios de exclusão no Bancos de Dados

Após a aplicação dos filtros de exclusão, os artigos obtidos foram em número:

Tabela: Quantitativo de textos obtidos após aplicação dos filtros de exclusão

Fonte: autores da pesquisa

ERIC SCIENCE DIRECT

(a) São abstract ou Index 4 -

(b) São Anais de eventos 3 -

(c) São livros 2 -

(d) Não são de aprendizagem híbrida e online 1 26

(e) Experiências informais de formação 2 36

(f) Não discute uma experiência ou modelo de formação 15 66

(g) São revisões de literatura 3 21

(h) Não são estudos relevantes para a pesquisa 2 11

(i) Não são escaláveis 3 23

(j) Não são efetivos 1 4

(k) Em duplicidade - 1

SubTotal 35 188

ERIC SCIENCE DIRECT

Textos Obtidos 24 24
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4.2 Dados das publicações dentro do escopo de estudo

Os textos selecionados são detalhados no quadro a seguir.

Quadro: Textos selecionados por Banco de dados

REFERÊNCIA ERIC
SCIENCE 

DIRECT

ANO 2020

Effects of Digital Video-Based Feedback Environments on Pre-Service Teachers’ 
Feedback Competence (PRILOP el al, 2020) 

X

Teacher Candidate Reflection: Benefits of Using a Synchronous Computer-Mediated 
Communication-Based Virtual Exchange (LENKAITIS, 2020)

X

ANO 2019

A Latent Profile Analysis of Adult Students’ Online Self-Regulation in Blended 
Learning Environments (VANSLAMBROUCK et al, 2019)

X

A Professional Learning Program for Novice Online Teachers Using Threshold 
Concepts (NORTHCOTE  et al, 2019)

X

Effects of an Asynchronous Online Data Literacy Intervention on Pre-Service and in-
Service Educators’ Beliefs, Self-Efficacy, and Practices (REEVES e CHIANG, 2019)

X

Effects of Blended and Video-Based Coaching Approaches on Preservice Teachers’ 
Self-Efficacy and Perceived Competence Support  (WEBER et al, 2019). 

X

Experiences with Personalized Learning in a Blended Teaching Course for Preservice 
Teachers  (ARNESEN et al, 2019)

X

How Digital Reflection and Feedback Environments Contribute to Pre-Service 
Teachers’ Beliefs during a Teaching Practicum (PRILOP el al, 2019)

X

Linguistic characteristics of reflective states in video annotations under different 
instructional conditions (JOKSIMOVIć et al, 2019)

X

Students’ Engagement in Asynchronous Online Discussion: The Relationship between 
Cognitive Presence, Learner Prominence, and Academic Performance

X

(GALIKYAN e ADMIRAAL, 2019)

The Blended Reflective Inquiry Educators Framework: origins, development and 
utilisation (DONOHOE, 2019)

X

Using Flipped Learning to Improve Scientific Research Skills of Teacher Candidates 
(SEVER et al, 2019)

X
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ANO 2018

Dynamics of the Community of Inquiry (CoI) within a Massive Open Online Course 
(MOOC) for In-Service Teachers in Environmental Education (KAUL et al, 2018)

X

Getting the Most from Google Classroom: A Pedagogical Framework for Tertiary 
Educators (HEGGART e YOO, 2018)

X

Maximize the Mobile Learning Interaction through Project-Based Learning Activities 
(SULISWORO e SANTYASA, 2018)

X

Online Interventions to Promote Teacher Data-Driven Decision Making: Optimizing 
Design to Maximize Impact (REEVES e CHIANG, 2018)

X

Promoting Pre-Service Teachers’ Professional Vision of Classroom Management 
during Practical School Training: Effects of a Structured Online- and Video-Based 
Self-Reflection and Feedback Intervention (WEBER et al, 2018)

X

QuanTyler: Apportioning Credit for Student Forum Participation (BIHANI e 
PAEPCKE, 2018)

X

Student-Teachers’ Beliefs Concerning The Usability of Digital Flashcards in ELT. 
(ALNAJJAR e BRICK, 2018)

X

Technology-Supported Professional Development for Teachers: Lessons from 
Developing Countries (McALEAVY et al, 2018)

X

ANO 2017

Blending Problem Based Learning and History of Science Approaches to Enhance 
Views about Scientific Inquiry: New Wine in an Old Bottle (DOGAN, 2017)

X

Designing Authentic Learning Activities to Train Pre-Service Teachers about Teaching 
Online (LUO et al, 2017)

X

Developing Teachers’ Telecollaborative Competences in Online Experiential Learning 
(VINAGRE, 2017)

X

Enhancing nutrition-majored students’ reflective judgment through online collective 
reflection (LORD et al, 2017)

X

Enhancing Student Teacher Supervision through Hybridization: Adding 
E-Supervision to the Mix (PAULSEN et SCHMIDT-CRAWFORD, 2017)

X

Employing the EPEC Hierarchy of Conditions (Version II) to Evaluate the Effectiveness 
of Using Synchronous Technologies with Multi-Location Student Cohorts in the 
Tertiary Education Setting (EADY et al, 2017)

X

Implementing the Adapted Physical Education E-Learning Program into Physical 
Education Teacher Education Program (KWON e BLOCK, 2017)

X

Inquiry into Sustainability Issues by Preservice Teachers: A Pedagogy to Enhance 
Sustainability Consciousness (KALSOOM e KHANAM, 2017)

X

Persuasive technology in teaching acute pain assessment in nursing: Results in 
learning based on pre and post-testing (ALVAREZ et al, 2017)

X

Professional Online Presence and Learning Networks: Educating for Ethical Use of 
Social Media (FORBES, 2017).

X

Prompting Meaningful Analysis from Pre-Service Teachers Using Elementary 
Mathematics Video Vignettes (BEILSTEIN el al, 2017)

X

Task Design for Telecollaborative Exchanges: In Search of New Criteria (KUREK e 
MüLLER-HARTMANN, 2017)

X

Teaching Presence in Telecollaboration. Keeping an Open Mind (TURULA, 2017) X
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The Perceptions of a Situated Learning Experience Mediated by Novice Teachers’ 
Autonomy (BOOTH et al, 2017)

X

Using Blended Teaching to Teach Blended Learning: Lessons Learned from Pre-
Service Teachers in an Instructional Methods Course (SHAND e FARRELLY, 2017)

X

ANO 2016

Analysis of Discussion Board Interaction in an Online Peer Mentoring Site 
(RUANE e LEE, 2016.)

X

Blended Learning Design: A Shared Experience (CLEMENT et al, 2016). X

Corpus Use in Enhancing Lexico-Grammatical Awareness through Flipped 
Applications (ÇELEBI et al, 2016)

X

Design and Development of an Online Video Enhanced Case-Based Learning 
Environment for Teacher Education (SALTAN et al, 2016)

X

Effects of Web-Based Training on Spanish Pre-Service and in-Service Teacher 
Knowledge and Implicit Beliefs on Learning to Read (JIMÉNEZ e O’SHANAHAN, 
2016)

X

Hong Kong and Canadian Students Experiencing a New Participatory Culture: A 
Teacher Professional Training Project Undergirded by New Media Literacies (ZHANG 
et al, 2016)

X

Increasing Teacher Candidates’ Ways of Interaction and Levels of Learning through 
Action Research in a Blended Course (ÇARDAK e SELVI,. 2016)

X

Rocket to Creativity: A Field Experience in Problem-Based and Project-Based 
Learning (DOLE et al, 2016)

X

Students’ Desired and Experienced Levels of Connectivity to an Asynchronous X

(SCHROEDER et al, 2016)

Teaching the Use of WebQuests to Master Students in Pablo de Olavide University. 
(GUTIÉRREZ PÉREZ, 2016)

X

The Effect of Professional Development on Teacher Efficacy and Teachers’ Self-
Analysis of Their Efficacy Change (YOO, 2016)

X

Under Co-Construction: An Online Community of Practice for Bilingual Pre-Service 
Teachers (CHO, 2016)

X
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4.3 Análise das ênfases pedagógicas das pesquisa selecionadas

Para uma primeira análise quantitativa dos resultados, lançamos mão da nuvem de palavras, gerada a partir dos título, palavras-

-chave e resumo, tudo em inglês. Com a ênfase dada em termos específicos, verificamos sua frequência nas palavras e fizemos 

uma síntese da frequência de artigos que tratam do termo em algum sentido, discutindo seu significado para o ensino híbrido.

A nuvem de palavra nos mostra a grande ênfase no modo online da aprendizagem híbrida, a ponto do termo Online ser mais 

presente que o Blend. Online surge com frequência de 152 enquanto que Blend ou Blended aparece 88 vezes, quando adicio-

nado ao termo hybrid (3 vezes) teríamos 91 ocorrências. Uma busca no Zotero nos mostra que 52 dos artigos aparecem Online.

4.3.1 Ênfase no Sujeito-Professor em Formação

Como mencionado anteriormente, a grande preocupação da aprendizagem híbrida e da online tem sido o potencial de escala-

bilidade, bem como a motivação e engajamento. Um dos termos comuns ligadas a soluções discutidas em muitos dos trabalhos 

é “Self”, a autorregulação, autoeficácia, tem sido buscada como possibilidade de manter qualidade de formações em situações 

de heterogeneidade de comportamento, hábito e habilidades como no caso de adultos. Onze dos 59 artigos selecionados discu-

te-se o “auto” como solução no ensino híbrido. 

Tabela: Experiências de formação a partir do sujeito (autorregulação, autoeficácia e autofeedback)
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Classes Referências QTDE

Autorregulação
(BOOTH et al, 2017);(VANSLAMBROUCK et 
al, 2019); (WEBER et al, 2018); (PRILOP et al, 
2019);(ARNESEN et al, 2019)

6

Autoeficácia

(NORTHCOTE et al, 2019); (ARNESEN et al, 
2019); (YOO, 2016); (WEBER et al, 2019); (EADY 
et al, 2017); (KWON e BLOCK, 2017); (REEVES e 
CHIANG, 2018, 2019);

8

Autofeedback;  
Autoanálise;  
Autorreflexão

(YOO, 2016); (BOOTH et al, 2017); (WEBER et al, 
2,18, 2019); (LORD et al, 2017); (JOKSIMOVIć et al, 
2019); (PRILOP et al, 2020)

7

Sistema de Inteligência artificial para avaliação (BIHANI e PAEPCKE, 2018) 1

(k) Em duplicidade TOTAL 17

A autoeficácia aparece em 8 artigos. Eady et al (2017), por exemplo, defendem a autoeficácia em e-learning, juntamente com 

competência, fácil-de-usar e ambiente psicologicamente seguro, para a eficácia de uma formação síncrona online.. Autorregu-

lação, Self-direct ou Self-regulation (5 artigos), surge como um modelo de aprendizagem na aprendizagem híbrida - a SRL (Sel-

f-regulated learning) (VANSLAMBROUCK et al, 2019). A autonomia na regulação ou direcionamento dos seus estudos, assim 

como, a consideração desse potencial no design dos cursos tem sido importante tanto para a eficácia quando para escalabilida-

de. Já a autoanálise, self-reflection or self-analysis (5 artigos), surge em Yoo (2016) atrelada a eficácia do professor, a autoanálise 

passa a ser importante instrumento para melhoria da eficácia docente. O vídeo passa a ser um instrumento importante para o 

professor refletir sobre sua prática (WEBER et al, 2019). Lord et al (2017) estudam uma formação de profissionais de saúde em 

que a autorreflexão de casos que necessitam de julgamentos e decisões em situações contraditórias possibilitados pela forma-

ção híbrida. Situações que podem ser apresentadas para a prática docente, principalmente para os casos das decisões ad-hoc 

(DRIJVERS et al, 2010; TROUCHE, 2004) precisam de julgamento do professor em sala de aula, em situações contraditórias e 

inesperadas.  Surge, também, o autofeedback (Self-feedback) (JOKSIMOVIĆ et al, 2019) que vem conjuntamente com toda uma 

preocupação com o feedback. Ponto essencial para a efetividade de qualquer formação, mas que pode representar um entrave 

para a escalabilidade. Soluções em termos de peer-feedback e self-feedback como importantes instrumentos da aprendizagem 

híbrida e online. Feedback surge com uma frequência de 41 ocorrências. 

Nessa linha de regulação, Bihani e Paepcke (2018) apresenta um sistema baseado na inteligência artificial, mergulhado em um 

sistema Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), para avaliação das interações por fórum dos estudantes como par-

te da avaliação e acreditação dos estudantes.
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4.3.2 A Colaboração e troca entre pares

Ao mesmo tempo em que o sujeito e suas ações passam a ser centrais na efetividade de um programa híbrido e online, as inte-

rações em pares e colaborativa aparecem frequentemente  nas pesquisas por meio das palavras Peer e Collaborative. Conjun-

tamente com telecolaborativo, colaborativo assumem 36 ocorrências. Já a consideração aos pares aparece com 29 ocorrências.  

Tabela: Experiências de formação a partir da colaboração em grupo ou em pares

Experiências valorizam interação entre formados

Classes Referências QTDE

Feedback de pares

(LUO et al, 2017);  (WEBER et al, 2019); (SAL-
TAN et al, 2016); (VINAGRE, 2017); (PRILOP et al, 
2020);  (BEILSTEIN et al, 2017); (GUTIÉRREZ PÉ-
REZ, 2016)

7

Interação de pares

(RUANE e LEE, 2016); (SULISWORO e SANTYA-
SA, 2018); (SCHROEDER et al, 2016); (WEBER et 
al,2018,  2019); (BEILSTEIN et al, 2017); (VANS-
LAMBROUCK et al, 2019); (SALTAN et al, 2016); 

8

Aprendizagem Colaborativa

(LUO et al, 2017); (KAUL et al, 2018);(ÇELEBI et 
al, 2016); (HEGGART e YOO, 2018); (FORBES, 
2017); (DOLE et al, 2016); (CLEMENT et al, 2016); 
(KUREK e MÜLLER-HARTMANN, 2017); (VANS-
LAMBROUCK et al, 2019);  (VINAGRE, 2017); 
(KALSOON e KHANAN, 2017); (GALIKYAN e AD-
MIRAAL, 2019); (TURULA, 2017)

14

TOTAL 24

Feedback de pares
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5
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Interação entre pares
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Os experimentos com colaboração ou com ação em pares colaborativos têm permitido à aprendizagem híbrida trazer para a 

educação a validação por colegas, que por um lado auxilia o desenvolvimento de um ensino escalável e, por outro, desenvolve o 

potencial de reflexão sobre a prática e sobre produtos educacionais desenvolvidos por pares. A ação de feedback dada por pares 

auxilia também ao desenvolvimento crítico do formando. Diversas são as mídias que têm sido utilizadas para a realização de 

tais feedbacks, dentre elas o vídeo. Estratégias de desenvolvimento de projetos colaborativos inter-campus, interinstitucional, 

internacional e intercultural são implementos na formação docente, de forma a enriquecer a aprendizagem baseada em proje-

tos e os tornar um projeto real. O ensino de línguas tem sido muito beneficiado, hora elencando grupos colaborativos com trocas 

internacionais bilíngues, ora com trocas internacionais de mesma língua com diferentes fonéticas.

4.3.3 Criação e integração de comunidades na formação

A palavra comunidade aparece na nuvem com destaque de 51 ocorrências. As comunidades de prática (WENGER, 1999), nor-

malmente existentes na prática profissional, passam a se constituir como um instrumento para a formação. A participação dos 

professores em formação em tais comunidades, ou mesmo articulações entre instituições para formação de comunidades re-

presentam oportunidades de vivenciar situações reais da prática. Cho (2016) estuda uma comunidade online de prática bilíngue 

para professores em formação.  A partir do seu estudo, Cho defende a criação de comunidades de prática para formação de pro-

fessores com características linguística e/ou cultural diferentes, dado que permitem o uso de múltiplas variedades linguísticas 

e conhecimentos culturais, importantes na formação de algumas áreas.  Beilstein et al (2017) inclui estudantes em uma comu-

nidade de prática de matemática para o dia-a-dia já existente. Nessa comunidade, eles trabalham a partir de vídeos postados 

para melhoria na abordagem e feedback de pares e de especialistas.

Experiências de formação a partir da inserção ou criação de comunidades

Classes Referências QTDE

Comunidades de prática
(EKICI, 2017); (BEILSTEIN et al, 2017); (SHAND e 
FARRELLY, 2017); (CHO, 2016); (RUANE e LEE, 2016)

5

Comunidades de inquérito (KAUL et al, 2018); (DONOHOE, 2019) 2

TOTAL 7
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As comunidade de inquérito (CoL) surgem no âmbito da formação docente como uma oportunidade para o desenvolvimento 

do professor reflexivo, em geral, conectado ao uso da pesquisa ação para uma formação conectada à prática (DONOHOE, 2019). 

A constituição de comunidades profissionais online tem sido um desafio à formação. 

4.3.4 Reflexão como motor da formação

A formação pela pesquisa e a inclusão da pesquisa na formação têm sido defendidas como uma forma de incluir a reflexão 

sobre a prática. A possibilidade de formação de grupos com suporte online, em comunidades online, tem facilitado esses 

aspectos da formação. Aspectos esses que aprimoram a formação. As palavras Pesquisa (Research), Dados (Data), e Reflexão 

(Reflect) aparecem na nuvem de forma destacada, com 80, 57 e 82 ocorrências respectivamente. As aprendizagens baseadas 

em processos que levam a reflexão como a pesquisa, a análise de casos, inquérito, dentre outros, aparecem nas pesquisas 

sobre práticas do Ensino Híbridos nas formações.

Tabela: Aprendizagem baseada em pesquisa e projetos

Comunidades como estratéfia de formação

Comunidade de prática

8

6

2

4

0
Comunicade de inquérito
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Classes Referências QTDE

Comunidades de prática (DOGAN, 2017); (DOLE et al, 2016) 2

Aprendizagem baseada em casos (ALNAJJAR e BRICK, 2018) 1

Aprendizagem baseada em projetos (DOLE et al, 2016); (ÇELEBI et al, 2016) 2

Aprendizagem baseada na pesquisa ação
(ÇARDAK e SELVI, 2016); (DONOHOE, 2019); 
(EKICI, 2019);

3

Aprendizagem baseada em inquérito
(KALSOON e KHANAM, 2017); (DONOHOE, 
2019);  (DOLE et al, 2016)

3

Aprendizagem baseada em pesquisa de design (LUO et al, 2017) 1

Formação para pesquisa estatística (REEVES e CHIANG, 2019) 1

Formação da pesquisa científica (DOGAN, 2017); (SERVER et al, 2017) 2

TOTAL 9

Metodologias de formação

Aprendizagem baseada em problemas

Aprendizagem baseada em casos

Aprendizagem baseada em projetos

Aprendizagem baseada na pesquisa ação

Aprendizagem baseada em inquérito

Aprendizagem baseada empesquisa de design

Formação de pesquisa estatística

Formação de pesquisa científica

Qde de experiências

0 1 2 3
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A formação de professores em diversas áreas, como a de ciências, lida com a compreensão da pesquisa científica. Os ambientes 

de ensino online permitem compartilhar, tratar e colaborar em pesquisa científica, trazendo-a para a formação docente, muitas 

vezes por meio de simulações. Dogan (2016) integra a aprendizagem baseada em problemas com a aprendizagem do método 

científico para a formação do professor. 

Kalsoon e Khanam (2017) investiga a formação baseada em inquérito em formato de aprendizagem híbrida e recomenda como 

forma de aumentar a consciência da sustentabilidade. 

Reeves e Chiang (2019) discutem a intervenção assíncrona em literacia estatística asynchronous online como forma de propi-

ciar uma formação estatística para professores lidar com dados, e tomar decisões baseadas em dados. As ferramentas de trata-

mento de dados compartilhados facilita o desenvolvimento coletivo de pesquisas estatística e da discussão pautada em dados e 

em representações gráficas baseadas nos dados.

4.3.5 A Prática para a formação docente

Uma análise da nuvem nos revela a importância da prática nessas experiências implementadas de ensino híbrido. Practice (e 

palavras similares) aparece em 72 ocorrências. São diversos os tipos de experiências em que a aprendizagem pela prática, ora 

prática de ensino ligada ao estágio, outras pela prática de atividades docentes correlatas como o design de materiais didáticos 

e a vivência de emissão de feedbacks.

Experiências de formação na experimentação com a prática

Classes Referências QTDE

Reflexão sobre a prática
(DONOHOE, 2019); (SALTAN et al, 2016); (PRILOP et al, 
2019, 2020); (WEBER et al, 2018, 2019); (McALEAVY et 
al, 2018); (PAULSEN et SCHMIDT-CRAWFORD, 2017)

8

Vivência da prática por meio da web
(LENKAITIS, 2020); (PRILOP et al, 2020); (WE-
BER et al, 2018, 2019); (LUO et al, 2017); (ARNE-
SEN et al, 2019); (LORD et al, 2017)

7

Simulação de práticas
(ALVAREZ et al, 2016); (DOGAN, 2017); (DOLE et 
al, 2016); (LENKAITIS, 2020); (VINAGRE, 2017)

5

Prática de projetos de design
(LUO et al, 2017); (ZHANG et al, 2016); (CLEMENT 
et al, 2019); (KUREK e MÜLLER-HARTMANN, 
2017); (GUTIÉRREZ PÉREZ, 2016)

5

TOTAL 22
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Lenkatis (2020) utiliza a ferramenta de videoconferência para promover prática de ensino real e autêntica, o que promove o 

desenvolvimento de habilidades de ensino de idiomas de maneira prática com os alunos. A reflexão a partir da filmagem dessa 

prática, com subsequente troca virtual. Prática essa que permite e amplia a articulação teoria-prática. Esse tipo de programa en-

tra no diálogo da escalabilidade do estágio com reflexão em ensinos híbridos. Saltan et al (2016) discute o ambiente de aprendi-

zagem baseado em casos para prover licenciandos a oportunidade de praticar suas habilidades em situações reais de docência.

Prilop et al (2020), a fim de formar professores também para o ensino híbrido, com foco na competência de emitir em feedback 

com vídeo, trabalha com um ambiente em que articula a auto filmagem da prática de ensino e a emissão de feedback por pares. 

Articula-se a reflexão sobre o estágio com o vídeo-feedback emitido por pares para formar o sujeito por meio da vivência da 

prática do objeto a ser aprendido. Weber et al (2018) discute, nesse tipo de experiência, a diferença nos resultados da emissão 

de feedback por especialistas e feedback por pares. Defende que a qualidade do feedback por especialista é melhor, mas  o ato 

de emitir o feedback, e refletir sobre ele, amplia tanto a efetividade da formação do licenciando, como o seu potencial de refle-

xão sobre a prática. Sugere ponderar os dois tipos de feedback.

Luo et al (2017) traz para o cenário das pesquisas uma experiência sobre uma atividade de design de cursos online, em situações 

autênticas de design e com ferramentas de construção de cursos online. 

Alvarez et al (2017), mesmo vindo de uma outra área de formação -  a de saúde, discute uma experiência de formação cujo ob-

jeto não está acessível a certo nível do curso, no caso a avaliação da dor. Trabalham com um objeto de aprendizagem mediado 

por tecnologia persuasiva. Essa experiência sugere para a formação docente abordagens sobre temas da didática de biologia e 

de ciências que não podem ser facilmente vivenciadas. 

Estratégias de exploração da prática docente
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4.3.6 Integração de formações: internacionais, interinstitucionais, intercampus e interclasses

O aparecimento da palavra estrangeiro (Foreign), mesmo que numa frequência de 25 ocorrências nos levou a um levantamento 

detalhado das questões internacionais ligadas ao ensino híbrido e online. É nessa busca, por meio das tags no Zotero, que des-

cobrimos as experiências em integração de diferentes campi de uma mesma instituição, diferentes turmas de um mesmo curso, 

instituições diferentes internacionais e interculturais para gerar um intercâmbio motivador e real. 

Tabela: Experiências de formação na experimentação com a prática.

Clement et al (2016) utiliza uma experiência Multicampus para a aprendizagem do Design do ensino híbrido em formato de 

ensino híbrido. Em equipes de Projeto de Design de Ensino híbrido e com uma metodologia baseada em tarefas passo a passo 

a interação de seis  diferentes faculdades flamengas de Educação. 

Ruane e Lee (2016) traz uma pesquisa que se utiliza da internet para gerar projetos entre turmas de diferentes períodos de um 

mesmo curso, permitindo a interação entre pares de níveis diferentes. Atua valorizando a zona de desenvolvimento proximal 

(VYGOTSKY, 2008).

Classes Referências QTDE

Interação instituições para o trabalho com projetos
(CLEMENT et al, 2019); (RUANE e LEE, 2016); 
(EADY et al, 2017); (KUREK e MÜLLER-HART-
MANN, 2017); (BOOTH et al, 2017)

5

Interação internacional e/ou intercultural
(ZHANG et al, 2016); (JIMÉNEZ e O’SHANAHAN, 
2016); (TURULA, 2017); (CHO, 2016)

4

TOTAL 9

Ingercâmbio nas estratégias de comunicação
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Zhang et al (2016) trabalho com a interação internacional entre licenciandos de diferentes países para literacia em diferentes 

mídias, envolvendo Hong-Kong e Canadá.

Jiménez e O’Shanahan (2016) discutem uma experiência de ensino de espanhol com campus em 4 diferentes países México, 

Guatemala, Equador e Espanha de língua espanhola, aproveitando as diferenças fonéticas e culturais da língua em cada país.

4.4 Análise das Tecnologias Utilizadas

A diversidade de tecnologias utilizadas é o que caracteriza o ensino híbrido e online para a formação docente, principalmente, 

por ser também uma formação que necessita de conhecimento de ferramentas. Em geral, observa-se o uso de variados artefatos 

e ambientes online e presencial que se integram com criatividade e buscando a integração das mídias. Ambientes especializa-

dos também são utilizados e, alguns, desenvolvidos. 

Clement et al (2016), em curso Multicampi para desenvolvimento do curso PLDT, com seminário presencial e tutor para cada 

três campi, utiliza uma ambiente de aprendizagem online colaborativo - o TOLEDO (Mutual Blackboard environment for all 

partners). No entanto, o ambiente centraliza o trabalho, que é integrado com ferramentas como links para google drive, adobe 

connect, slideshare, tudo incorporado. Dois aspectos são salientados: ter um ambiente que centraliza o trabalho e ter guia de 

tarefas passo a passo.

Os custos também variam claramente, mesmo que não sejam explicitados. McAleavy et al (2018) discute formação de profes-

sores fazendo uso de tecnologias de baixo custo.  Defende a ideia que as tecnologias acessíveis podem apoiar de forma mais 

econômica  desenvolvimento profissional dos professores. As tecnologias móveis são atualmente as mais utilizadas pelo acesso 

e disponibilidade a todo tempo. Além disso, existe uma preferência pelos ambientes virtuais de aprendizagem que possam in-

corporar o maior número de aplicativos e documentos, e sejam acessíveis via tecnologia móvel.
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Classes Referências QTDE

Plataformas de edição de materiais didáticos (ARNESEN et al, 2019); (LUO et al, 2017) 1

Vídeoconferência ou webconferência (PAULSEN e SCHMIDT, 2017); (ÇARDAK e SELVI, 2016) 2

Comunidades online (de prática e de inquérito) (BEILSTEIN et al, 2017); (CHO, 2016); (DONOHOE, 2019) 3

Redes Sociais (facebook, linket) (GALIKYAN e ADMIRAAL, 2019) 1

Editor de sites como Webqquest, Wiki, Blog, Portfólios (ÇARDAK e SELVI, 2016); (LUO et al, 2017); (CHO, 2016) 1

Sites construídos com conteúdo (Webquest,wiki, Blogs) (ÇARDAK e SELVI, 2016); 1

Ambientes virtuais de gerenciamento e de ensino  
(CANVAS, MOODLE)

(GALIKYAN e ADMIRAAL, 2019); (SHAND e FAR-
RELY, 2017); (SERVER et al, 2019); (McALEAVY et al, 
2018); (ÇARDAK e SELVI, 2016)

5

Ambiente de currículo, acompanhamento e avaliação (ARNESEN et al, 2019) 1

Tecnologia Móvel para acesso e filmagem 
(PAULSEN e SCHMIDT, 2017); (McALEAVY et al, 
2018); (YOO, 2016)

3

Vídeos 
(PRILOP et al, 2019, 2020); (YOO, 2016);(LUO et al, 
2017): (BEILSTEIN et al, 2017);

3

Fórum de discussão assíncrona integrado em ambientes
(GALIKYAN e ADMIRAAL, 2019);(ÇARDAK e SELVI, 
2016); (YOO, 2016); (DONOHOE, 2019)

4

Online Jornal Editor
(HEGGART e YOO, 2018); (YOO, 2016); (LUO et 
al, 2017)

3

Ambientes especializados para cada disciplina (LETRA, …)  (JIMÉNEZ e O’SHANAHAN, 2016); 1

TOTAL 16

Tabela: Principais tecnologias utilizadas
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Experiências relatadas na pesquisa de  Jiménez e O’Shanahan (2016) utilizam ambientes especializados para uma certa área 

de conhecimento. LETRA é um ambiente especialmente desenvolvido para a formação de professores de língua - um Modelo 

tutorial baseado na Web para formação de professores.

Heggart e Yoo (2018), com um curso estruturado e repensado a cada momento, utiliza um Editor de Jornal Online como uma 

espécie de diário de bordo para reflexão entre os formados e elaboradores do curso. Um tipo de instrumento que auxiliou aos 

pesquisadores na elaboração, reflexão, reelaboração do curso.

Os ambientes baseados na web que permitem o professor construir materiais didáticos ou atividades em diferentes área, têm 

sido utilizados em articulação com outras tecnologias. Luo et al (2017) utilizam um ambiente para construção de atividades, e 

vídeo tutoriais para que professorandos aprendam a usar um editor de blog. O professor prepara seu blog e atua dando feedback 

sobre o website de dois pares. 

Arnesen et al (2019) discutem  experiência para professores estudarem a aprendizagem híbrida e online que utiliza um am-

biente especializado para currículo e acompanhamento da aprendizagem (MasteryConnect). Fundamentação e guia de uso de 

ambientes online para aprendizagem seguida de videoconferência e Mastery quizzes como experiências para professores es-

tudarem a aprendizagem híbrida. As competências desenvolvidas e necessárias são discutidas por meio de discussão em sala. 

Depois eles criaram, presencialmente, uma atividade para aprendizagem híbrida usando diferentes ambientes de autoria: Qui-

zz, playlist, dentre outros,  que permitam a autoria. Ao final utilizam um ambiente de currículo e acompanhamento da apren-

dizagem (MasteryConnect).

Há, ainda, interessante uso de editores de site  para integrar situações reais na educação e permitir o hands-on em termos de 

educação. Gutierrez e Perez (2016) traz uma experiência em que os editores de textos são utilizados como um andaime para au-

xiliar o professorando a estruturar as pesquisas na www, com links específicos, e um problema real-aberto que motiva discus-

são. Este uso foi identificado em um curso de inovação e pesquisa, em que professorandos criam atividades a partir das meto-

dologias discutidas, incluindo a criação de páginas  em colaboração. Eles têm aulas presenciais onde conhecem as ferramentas 

para o conteúdo do curso. Por meio da criação com links para sites reais a problematização em situações da vida real é mais fácil 

e torna-se atrativa. Segue-se um feedback de pares e melhoria do material construído.

O Vídeo (46 ocorrências na nuvem de palavras) surge como um dos instrumentos importantes para a aprendizagem híbrida e 

online e diferentes modelos e potencialidades são exploradas nas experiências atuais de formação inicial de professores ou ou-

tras profissões, especialmente os de saúde. O vídeo tem sido utilizado para aproximar a prática e análise de situações reais da 

prática em contexto real para gerar reflexão (WEBER et al, 2018). Tem sido utilizado também para refletir sobre a própria prática. 

O vídeo é muito usado como suporte para feedback entre pares, entre mentores e estudantes (PRILOP et al, 2019, 2020). Neste 

estudo investigou-se o valor agregado dos ambientes de feedback baseados em vídeo digital combinado, promovendo a compe-

tência de feedback dos professores em formação inicial durante o estágio. Este estudo ilustra como a competência de feedback 

dos licenciandos pode ser promovida nos estágios de ensino usando ambientes de feedback baseados em vídeo digital produ-

zidos a partir das suas próprias práticas..
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Paulsen e Schmidt (2017) desenvolveu uma estratégia de supervisão online do estágio com subsequente discussão utilizando 

um kit de filmagem e transmissão em que as aulas do formando é transmitida, por meio de videoconferência, de forma sín-

crona para o supervisor na instituição, que segue uma discussão reflexiva com o supervisor. Supervisor presencial e online são 

alternadas. Estratégia tal que exige uma boa conexão de internet na escola de estágio e um material caro para filmagem. Que 

pode ser trocada pelo celular pessoal, somente com microfone  sem fio.
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5. BENCHMARK 
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5. Benchmark 

A partir do Mapeamento Sistemático desenvolvido, foram selecionadas seis experiências relevantes para a constituição de um 

benchmark competitivo com a temática Modelos Híbridos de Formação de Educadores. 

Para a seleção das seis experiências, foram considerados como critérios de inclusão a presença de evidências que permitam 

avaliar a escalabilidade, o desempenho e a percepção do usuário com respeito às experiências de aprendizagem vivenciadas a 

partir dos modelos formativos experimentados.  Além desses, considerou-se a importância de mapear estudos experimentais 

que tragam experiências relevantes considerando a inovação potencialmente presente nesses estudos.

Para melhor evidenciar as informações do benchmark comparativo realizado, quadros descritivos e avaliativos de análise foram 

construídos e alimentados com as informações de cada uma das experiências selecionadas.

Para a constituição dos quadros descritivos foram definidas indicadores desenhados a partir de uma adaptação do modelo de 

avaliação de formação de professores com abrangente uso de tecnologias, construído por Koenhaad (2003), conforme disponí-

vel na figura a seguir. 

Policy InfrastructureTrainer / Menter / Competenies Coordination & Organization Primary processes

Vision Statement 
on role of ICT in 

Teaching an 
Learning

Explicit
Staff

Development
Policies

Vision and ILT 
research based 

infra investments

Educational 
Partnership with 
Prof. Dev sohols

Aviability of: 

Target based 
provision of hardware 

& connectivity

Documented 
procedures for 
acquisition and 
training in new 

applications

SLAs for maintance 
and support

*As defined by the EPS based ICTnetwork (EPS = Educational Partnership: a Dutch, national, Teacher Educational Innovation Project (2000-2003).

Teacher Educators 
are ICT competent:

�ey use:

Productivity & profession 
related applications

VLEs

Mentoring & Assessment Tools

Transparency in 
organisational ITC 

functions

Curriculum supports 
professional ICT 

related competence 
growt

Teacher Educators 
use educational 

applications in their 
subject teaching

Discipline specific ILT 
is part of methodology 

and instructional 
design courses

Trainers are prepared 
to use ICT / ILT in 
internship / dual 

workplace

ICTs are used to 
promote flexibility:

VLEs Remedial 
programmes

Mentoring & 
Assessment tools

ICT / ILT
in Teacher Education Provision

(EPS* Benchmark
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Os subdomínios de cada um dos indicadores foram redefinidos para melhor contextualizar o objeto de conhecimento do ma-

peamento sistemática realizada, sendo necessários ajustes, substituições ou retiradas de elementos do subdomínio. 

Além das categorias acima descritas, também foram utilizados elementos relacionados às estratégias promissoras para as me-

lhoria do ensino e aprendizagem, conforme defendido por Darling-Hammond e Libearman (2012). Para os autores, tais estraté-

gias estão relacionadas a elementos estruturantes de políticas públicas efetivas de formação de professores. 

Para os quadros avaliativos, um conjunto de subdomínios foi desenhado a partir dos aspectos comuns emergentes dos artigos 

que foram selecionados. Para essa construção, uma abordagem Botton Up foi utilizada. 

Segundo Kash, Rosmalen, Kalz (2017), a qualidade da escalabilidade deve ser avaliada a partir de 4 dimensões: consistência 

entre objetivos de aprendizagem, atividades e avaliação; níveis diferenciados de complexidade de situações de aprendizagem, 

qualidade da interação entre os estudantes, entre estudantes e professores e com o conteúdo e feedback e avaliação formativa. 

Em outro caminho, com um olhar para a escalabilidade da inovação em educação, Fulan (2007), dentre outros, afirma que os 

fatores necessários para a expansão bem-sucedida de uma inovação lembram fatores que são importantes para a sustentabili-

dade das inovações. Esses fatores podem ser categorizados como fatores externos (fora do controle da organização, tais como a 

não convergência entre algumas regulamentações governamentais e a necessidade de trabalho colaborativo entre educadores), 

fatores institucionais (existência de recursos para o desenvolvimento da inovação) , e condições relacionadas à adoção interna 

(tais como a percepção da relevância de um programa de desenvolvimento profissional). 

Acreditamos que essas visões são complementares, visto que associam dimensões pedagógicas e administrativas da susten-

tabilidade de um modelo formativo. Para a construção do conjunto de indicadores utilizados para a constituição dos quadros 

avaliativos do benchmark aqui apresentado, ambas as visões foram consideradas. 

As dimensões elencadas Kash, Rosmalen, Kalz (2017) podem ser espelhadas em categorias que remetem a qualidade do de-

sempenho educacional de um modelo formativo, e aqui são tratadas nos indicadores Visão da contribuição das tecnologias para 

a formação do professor,  Efetividade das ações para o desenvolvimento das expectativas de aprendizagem das competências 

docentes e Associação entre teoria e prática. 

De maneira análoga, as dimensões apresentadas por Fullan (2007) são aqui representadas em duas categorias de indicadores. 

São elas: Percepção do Usuário, composta pelas variáveis Satisfação no uso da solução e Percepção da adequação às suas ne-

cessidades de aprendizagem e Escala, aqui composta pelas variáveis Aprendizagem autorregulada, Adaptabilidade a contextos 

multilingues e multiculturais, Associação com academias e universidades, Infraestrutura e Integrabilidade com  novos proces-

sos ou processos já existentes. 

Além destas três classes de categorias, variáveis associadas aos custo de implementação dos modelos educacionais por 100 edu-

cadores foram estimados a partir de referências em estudos sobre modelos similares. Para a construção destas variáveis, foram 

consideradas três dimensões de custos. São elas: Infraestrutura, Capital Humano e Afastamento do Educador para formação. 

Na primeira delas são contabilizados os custos relacionados a compra de Dispositivos, Periféricos, Licenças e os custos de hos-
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pedagem. Na segunda delas, são consideradas as variáveis financeiras relacionadas à manutenção de equipe para a gestão e 

desenvolvimento pedagógico dos modelos. Não foram considerados aqui os custos relativos a aquisição e formação profissional 

dessa equipe. Para isso, foram consideradas as variáveis custo por hora trabalhada e número de horas trabalhadas para os perfis 

profissionais de professores formadores e de manutenção e suporte, quando esse for o caso. 

Para a terceira classe de indicadores, foram elencadas as variáveis financeiras associadas aos custos de afastamento do profis-

sional educador para a formação, consideradas para os casos em que tal iniciativa se fez necessária. Para essa classe, as variáveis 

custo por hora aula de trabalho e número de horas foram consideradas para os perfis profissionais educador em formação e 

educador substituto.

Os resultados obtidos serão apresentados a partir de então, ilustrados nos modelos formativos analisados a seguir

5.1 Modelo Formativo 1: Aprendizagem online em pequenos grupos autorreguláveis 

O primeiro modelo formativo evidenciado a partir do mapeamento sistemático construído para o estudo é o apresentado a se-

guir, a partir de informações como título, autores, base de dados, link de acesso e abstract. 

Trata-se de uma experiência de ensino não certificada oferecida no contexto da formação inicial de educadores de uma univer-

sidade pública do estado de Nova York (EUA), a Universidade de Binghamton.

Tal universidade, assim como outras universidades nova iorquinas, confere diplomas, não certificação de professores. No estado 

de Nova York, apenas o Departamento de Educação do Estado pode conceder a certificação. 

Abstract:

Fifteen participants, registered for a teaching program at a university in the United States, met with beginner and intermediate learners in their 

content area during a 4-week virtual exchange, via videoconferencing. These Teaching of English to Speakers of Other Languages (TESOL) tea-

cher candidates: 1) explored language produced by learners while interacting with course content and 2) developed their reflective practices by 

watching their video recorded sessions. Analysis of written reflections and analysis of exchanges revealed that reflecting on a virtual exchange 

allowed TESOL teacher candidates to bridge theory into practice.

Título do estudo:
Teacher candidate reflection: Benefits of using a synchronous computer-mediated communication-
-based virtual exchange

Organizadores: Chesla Ann Lenkaitis (Binghamton University, Department of Romance Languages, )

Base de dados: Science Direct 

Link de acesso: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X18319607
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5.1.1 Categorias de qualificação da experiência 

As características descritivas desse modelo de formação, conforme estão disponíveis no estudo mapeado, estão disponíveis nos 

quadros a seguir. 

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Recrutamento e remuneração N/A N/A

Conexão teoria e Prática x Não há conexão entre teoria e prática de ensino

Uso de referenciais de competências x

O mestrado em TESOL não leva à certificação de professores do 
Estado de Nova York.O Master of Arts (MA) no TESOL permite que 
os graduados ensinem em inglês como segunda língua / programas 

estrangeiros (ESL / EFL) em ambientes de ensino superior 
(faculdades ou universidades) nos EUA ou em todo o mundo.

Parceria com instituições educacionais: x Programa Fullbright

Estágio inicial de indução profissional x A experiência relatada é de formação inicial

Aprendizagem entre professores N/A N/A

Formação Contínua N/A N/A

Tipo de Formação que se enquadra o modelo do relato 

Formação Inicial Formação pré-serviço Indução Formação continuada

Infraestrutura

Disponibilidade de hardware e conectividade
Não foram disponibilizados dispositivos tecnológicos e conectividade para os 
participantes dos cursos, considerando, assim, o uso do parque tecnológico indi-
vidual de cada um deles. 

Procedimentos documentados para aquisição 
e formações em novas aplicações

Não foi relatada a constituição de um protocolo ou guideline para a execução 
dessa mesma proposta em outras situações.

Oferta de suporte pedagógico e tecnológico Não foi explícito que houve esse suporte
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Estratégias e Abordagens Pedagógicas

Existência de componente 
curricular exclusiva para a 
aprendizagem online

Apesar de não relatar a necessidade, o estudo evidencia a necessidade de melhor preparo para 
essa modalidade ensino. “Teacher candidates also acknowledged the fact that online learning 
had its drawbacks and that it needed to be done right to be successful. Participant 5 wrote that 
“I learned that online learning still distances people. . . . Computers place a barrier between 
people, physically blocking and distancing them from each other.” Participant 7 noted “[i]t 
takes planning and organization to be successful” while Participant 14 indicated that “success 
depends greatly on the participants.” Even though online tools were used, Participant 15 said, 
“I don’t feel that this was an online learning  experience.” (p. 5)

Métodos e abordagens de ensino:  Aprendizagem social, Peer-to-peer, Aprendizagem Reflexiva, Aprendizagem online. 

Ciclo de vida da formação:

O curso durou quatro semanas, com os estudantes organizados em grupos de 2 ou 3 
participantes em reuniões virtuais síncronas.Ocorreu a partir da realização de encontros 
semanais  virtuais, com duração média de 20 minutos, em que os participantes eram 
instruídos a conversar entre si, de maneira síncrona. Além disso, os professores participantes 
foram instruídos a preencherem um diário semanal sobre a interação síncrona com os demais 
e a assistir os vídeos das conversas gravadas e a refletir sobre os tópicos de suas aprendizagens 
semanais em seu próprio ensino.

Tecnologias digitais utilizadas: ZOOM 
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5.1.2 Quadro de avaliação das experiências

Para complementar o benchmark comparativo, indicadores avaliativos comuns a todos os casos identificados foram construí-

dos e apresentados no quadro a seguir. 

Classes de 

indicadores

Indicadores  

comparativos
Rubricas Avaliativas 

Desempenho

Visão da contribuição 
das tecnologias para a 
formação do professor

Não apresentada 

Tecnologias  
como suporte  
a aprendizagem 
|remota

Tecnologias  
como suporte a 
flexibilização da 
aprendizagem 

Tecnologias como 
complementação  
à formação  
profissional docente

Efetividade das ações 
para o desenvolvimento 
das expectativas de 
aprendizagem das 
competências docentes

Não apresentada 

Expectativas  
de aprendizagens  
dos educadores 
atendidas em até 30% 

Expectativas  
de aprendizagem  
dos educadores 
atendidas  
entre 31-70%

Expectativas de 
aprendizagem dos 
educadores atendidas 
entre 71-100%

Associação entre  
teoria e prática

Não relatada

Experiências  
ocorrem por uso  
de ambientes  
como simuladores

Experiências  
ocorrem por  
aplicação prática  
de conceitos

Experiências ocorrem 
por aprendizado 
integrado com 
participantes mais 
experientes

Escala

Aprendizagem 
autorregulada

Não relatada 

Até 30% dos  
educadores 
demonstraram 
satisfação

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Percepção da  
adequação às suas 
necessidades de 
aprendizagem

Não relatada

Até 30% dos  
educadores 
demonstram  
essa percepção

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstram essa 
percepção

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram essa 
percepção

Escala

Aprendizagem 
autorregulada

Não relatada
Não existe 
aprendizagem  
auto regulada

É possível em uma  
parte do modelo de 
aprendizagem

É possível em 
 todo o modelo  
de aprendizagem

Adaptabilidade  
a contextos  
multilinguais e 
multiculturais

Não relatada
É possível adaptar a 
experiências de outras 
nacionalidades

É possível adaptar 
a experiências com 
outros contextos 
multiculturais

É altamente adaptável 
aos diversos contextos 
multilinguais e 
multiculturais

Associação com 
academias e 
universidades

Não relatada

A academia e a 
universidade não 
participam da  
realização da 
experiência

A academia e a 
universidade são 
parcialmente 
responsáveis pela 
realização da 
experiência

A academia e a 
universidade são 
realizadoras da 
experiência

Infraestrutura Não relatada
Dispositivos e softwares 
disponibilizados pela 
instituição ofertante

Dispositivos 
pessoais e acesso 
licença de softwares 
disponibilizados pela 
instituição ofertante

Dispositivos pessoais 
e uso de recursos 
educacionais digitais  
abertos e livres.

Integrabilidade  
com  novos  
processos ou processos  
já existentes

Não relatada

Não é possível  
integrar a novos 
processos ou a 
processos já existentes

É possível adaptar para 
viabilizar integração a 
novos processos ou a 
processos já existentes

É perfeitamente 
integrável a processos 
novos ou já existentes.
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5.2.3 Quadro de apresentação das variáveis financeiras do modelo 2

Conforme exposto na introdução desta seção do documento, além dos indicadores avaliativos apresentados no quadro anterior, 

também foi construído um quadro para a apresentação das variáveis estimativas da análise financeira.

5.3 Modelo Formativo 3: Mentoria online e em pares para a formação de professores 

O terceiro modelo formativo evidenciado a partir da revisão sistemática construída para o estudo é o apresentado a seguir, a 

partir de informações como título, autores, base de dados, link de acesso e abstract.

Variáveis de custo
Custos por 1  

professor em 
formação

Custos por 1 
professor em 

formação

Custos por 100 
professores em 

formaação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Infraestrutura

Dispositivos  
e Periféricos

Custo médio  
por unidade

0 0 0

Licenças
Custo médio  
por unidade

0 0 0

Hospedagem
Custo por  
GB/mês

$715,90 $715,90 $813,29

Capital Humano

Manutenção e Supor-
te

Custo por hora $17,00 $17,00 $17,00

Número de horas 400 400 400

Professor Formador 
Perfil Universitário

Custo por hora $8,22 $8,22 $8,22

Número de horas 80 120 6

Professor Formador 
Perfil Professor 
Mediador online

Custo por hora $5,22 $5,22 $5,22

Número de horas 120 360 3600

Afastamento do ambiente 
de trabalho para formação

Professor afastado 
para formação

Custo por hora $3,30 $3,30 $3,30

Número de horas 0 0 0

Professor substituto
Custo por hora $3,30 $3,30 $3,30

Número de horas 0 0 0

Custo unitário médio $8.799,90 $10.381,50 $26.454,61
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A experiência mapeada refere-se a um estudo realizado em uma universidade privada do noroeste dos Estados Unidos e não 

nomeada no artigo mas que oferece programas educacionais online desde 1996.

Os resultados desse estudo permanecem relevantes e aumentam a compreensão do campo sobre a eficácia de espaços de men-

toria totalmente online como espaços viáveis para o desenvolvimento de professores em formação pré- serviço.

Abstract:

This study uses Critical Discourse Analysis and Social Network Analysis to examine an online peer mentoring site created to unite first-year and 

third-year preservice teachers enrolled in an undergraduate teacher education program. The peer mentoring site was developed to provide both 

first-year preservice teachers and more experienced peers the opportunity to discuss, share, and learn both from and with one another. The 

study demonstrated that the online peer mentoring site supported valuable interactions and professional communications among first year and 

third-year students. In particular, the preservice teachers engaged with one another to share their experiences and learning as they prepared 

to be teachers. This study has implications for the field of undergraduate education in its demonstration that an online peer mentoring site can 

allow for the cultivation of learning, ideas and knowledge exchange, and support of students learning in informal environments. This research 

also has implications for future research to determine how different populations of students use an online peer mentoring site to interact with 

their peers and the outcomes that emerge. Such data could inform future development of peer mentoring sites and similar learning spaces.

Título do estudo: Analysis of Discussion Board Interaction in an Online Peer Mentoring Site

Organizadores:
Regina Ruane (Drexel University) 

Vera J. Lee (Drexel University)

Base de dados: ERIC

Link de acesso: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1124635.pdf
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5.3.1 Categorias de qualificação da experiência 

As características descritivas desse modelo de formação estão disponíveis nos quadros a seguir. 

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Elementos para uma formação de 
qualidade segundo Darling-Hammond

Presença do elemento 

da Política Pública local

Associação entre a experiência relatada e a 

presença do elemento

Recrutamento e remuneração N/A

Conexão teoria e Prática x

Sim, visto que os professores em formação 

foram estimulados a compartilhar os desafios 

de suas experiências práticas. 

Uso de referenciais de competências x

Apesar de não relatado no texto, trata-se de uma 

formação pré-serviço e está é regulada a partir 

de referenciais de competências profissionais 

docentes nacionais.

Parceria com instituições educacionais: x Não evidenciado no texto

Estágio inicial de indução profissional x
Trata-se de uma experiência de formação Pré 

serviço. 

Aprendizagem entre professores
Apesar de não estruturado na política pública lo-
cal, a experiência usa a constituição de comuni-

dades de prática para esse fim

Formação Contínua N/A
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Infraestrutura

Disponibilidade de hardware e 
conectividade

Não foram distribuídos dispositivos e um ambiente virtual de aprendizagem  

foi montado para esse fim

Procedimentos documentados 
para aquisição e formações em 
novas aplicações

Não foi relatada a existência de um guideline para a replicação da experiência. 

Oferta de suporte pedagógico  
e tecnológico

Existem facilitadores e moderadores que interagem com os professores e 

m formação para dirimir dúvidas. 

Estratégias e Abordagens Pedagógicas 

Existência de componente 
curricular exclusiva para a 
aprendizagem online

Não relatado

Métodos e abordagens de ensino:  Peer-to-peer; mentoria online; Comunidade de Prática

Ciclo de vida da formação:

Durante 10 semanas, os educadores participam do curso. Em 7 destas semanas 

estão programadas as mentorias online e em pares com os tópicos mudando 

para cada incremento a plataforma de aprendizado on-line BlackboardTM. As 

discussões começam nas terças-feiras e continuam até as segundas-feiras das 

semanas subsequentes. 

Tecnologias digitais utilizadas: Blackboard ™ 
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Classes de  
indicadores

Indicadores 
comparativos 

Indicadores 
comparativos Rubricas avaliativas 

Desempenho

Visão da 
contribuição das 
tecnologias para 
a formação do 
professor

Não 
apresentada

Tecnologias 
como suporte a 
aprendizagem 
remota

Tecnologias como 
suporte a flexibili-
zação da aprendiza-
gem 

Tecnologias como 
complementação 
à formação 
profissional docente

Efetividade das 
ações para o 
desenvolvimento 
das expectativas 
de aprendizagem 
das competências 
docentes 

Não  
apresentada 

Expectativas de 
aprendizagens 
dos educadores 
atendidas em 
até 30% 

Expectativas de 
aprendizagem 
dos educadores 
atendidas entre 
31-70%

Expectativas de 
aprendizagem 
dos educadores 
atendidas entre 71-
100%

Associação entre 
teoria e prática 

Não 
relatada

Experiências 
ocorrem 
por uso de 
ambientes como 
simuladores 

Experiências 
ocorrem por 
aplicação prática  
de conceitos 

Experiências ocorrem 
por aprendizado 
integrado com 
participantes mais 
experientes

Percepção do 
usuário 

Satisfação no uso 
da solução

Não  
relatado

Até 30% dos 
educadores 
demonstraram 
satisfação

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Percepção da 
adequação às 
suas necessidades 
de aprendizagem 

Não 
relatado 

Até 30% dos 
educadores 
demonstram 
essa percepção

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstram essa 
percepção

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram essa 
percepção

Escalabilidade

Aprendizagem 
autorregulada

Não 
relatada 

Não existe 
aprendizagem 
autorregulada

É possível em uma  
parte do modelo de 
aprendizagem

É possível em 
todo o modelo de 
aprendizagem

Adaptabilidade 
a contextos 
multilinguais e 
multiculturais

Não 
relatada

É possível 
adaptar a 
experiências 
de outras 
nacionalidades

É possível adaptar 
a experiências com 
outros contextos 
multiculturais 

É altamente 
adaptável aos 
diversos contextos 
multilinguais e 
multiculturais 

Associação com 
academias e 
universidades 

Não 
relatada 

A academia e 
a universidade 
não participam 
da realização da 
experiência 

A academia e a 
universidade são 
parcialmente 
responsáveis pela 
realização da 
experiência

A academia e a 
universidade são 
realizadoras da 
experiência 

Infraestrutura 
Não 
relatada

Dispositivos 
e softwares 
disponibilizados 
pela instituição 
ofertante

Dispositivos 
pessoais e acesso 
licença de softwares 
disponibilizados 
pela instituição 
ofertante 

Dispositivos pessoais 
e uso de recursos 
educacionais digitais  
abertos e livres. 

Não relata 

Não é possível 
integrar a novos 
processos ou 
a processos já 
existentes 

É possível adaptar 
para viabilizar 
integração a 
novos processos 
ou a processos já 
existentes

É perfeitamente 
integrável a processos 
novos ou já existentes. 

5.3.2 Quadro avaliativo da experiência do Modelo 3

Conforme exposto na introdução desta seção do documento, além dos indicadores avaliativos apresentados no quadro anterior, 

também foi construído um quadro para a apresentação das variáveis estimativas da análise financeira.
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5.2.3 Quadro de apresentação das variáveis financeiras do modelo 2

Conforme exposto na introdução desta seção do documento, além dos indicadores avaliativos apresentados no quadro anterior, 

também foi construído um quadro para a apresentação das variáveis da análise financeira.

5.4 Modelo Formativo 4: Automação de créditos em avaliação qualitativa 

O quarto modelo formativo evidenciado a partir da revisão sistemática construída para o estudo é o apresentado a seguir, a partir 

de informações como título, autores, base de dados, link de acesso e abstract.

O estudo refere-se a análise da aplicação de uma ferramenta voltada a automação da avaliação qualitativa da participação de 

estudantes de ensino superior em fóruns de discussão. 

Diferente das demais experiências apresentadas neste benchmark, essa não se trata de uma experiência de formação de pro-

fessores. Contudo, foi incluída pelo seu potencial de escalabilidade em aplicações de estratégias formativas ancoradas em de-

senvolvimento da inteligência coletiva. 

Variáveis de custo
Custos por 1  

professor em  
formação

Custos por 1 
professor em 

formação

Custos por 100 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Infraestrutura

Dispositivos e 
Periféricos

Custo médio  
por unidade

0 0 0

Licenças
Custo médio  
por unidade

$0 0 0

Hospedagem Custo por GB/mês $715,90 $715,90 $715,90

Capital Humano

Manutenção e Suporte
Custo por hora $17,00 $17,00 $17,00

Número de horas 9,6 48 96

Professor Formador 
Perfil Universitário

Custo por hora $8,22 $8,22 $8,22

Número de horas 4,8 4,8 4,8

Professor Formador 
Perfil Professor 
Mediador online

Custo por hora $5,22 $5,22 $5,22

Número de horas 240 240 240

Afastamento do 
ambiente de trabalho 
para formação

Professor afastado 
para formação

Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

0 0 0

Professor substituto Número de horas
$3,30 $3,30 $3,30

0 0 0

Custo unitário médio $2.171,36 $2.824,16 $3.640,16
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Abstract:

We develop a random forest classifier that helps assign academic credit for a student’s class forum participation. The classification target are 

the four classes created by student rank quartiles. Course content experts provided ground truth by ranking a limited number of post pairs. We 

expand this labeled set via data augmentation. We compute the relative importance of the predictors, and compare performance in matching 

the human expert rankings. We reach an accuracy of 0.96 for this task. To test generality and scalability, we trained the classifier on the archive 

of the Economics Stack Exchange reputation data. We used this classifier to predict the quartile assignments by human judges of forum posts 

from a university Artificial Intelligence course. Our first attempt at transfer learning reaches an average AUC of 0.66 on the augmented test set.

Título do estudo:
QuanTyler : Apportioning Credit for Student Forum 

Participation

Organizadores:
Ankita Bihani (Stanford University) 

Andreas Paepcke (Stanford University)

Base de dados: ERIC

Link de acesso: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED593116.pdf

5.4.1 Categorias de qualificação da experiência do modelo 4

As características descritivas desse modelo de formação, conforme estão disponíveis no estudo mapeado, estão disponíveis nos 

quadros a seguir. 

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Recrutamento e remuneração N/A

Conexão teoria e Prática x N/A

Uso de referenciais de competências x N/A

Parceria com instituições educacionais: X N/A

Estágio inicial de indução profissional X N/A

Aprendizagem entre professores N/A

Formação Contínua N/A
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Tipo de Formação que se enquadra o modelo do relato 

Formação Inicial Formação pré-serviço Indução Formação continuada

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Disponibilidade de hardware e conectividade
Não foram distribuídos dispositivos e o acesso a plataforma ocorreu com 

uso de um ambiente virtual desenvolvido para esse fim. 

Procedimentos documentados para aquisição 
e formações em novas aplicações

Não há indícios da existência de guidelines para a replicação da 

experiência no estudo. Protocolos de investigação em Comunidades  

de Inquérito foram utilizados para avaliar a efetividade da experiência. 

Oferta de suporte pedagógico e tecnológico Não há relato. 

Estratégias e Abordagens Pedagógicas 

Existência de componente curricular exclusiva 
para a aprendizagem online

Não foi relatado. 

Métodos e abordagens de ensino:  Aprendizagem Colaborativa Suportada por Computador (CSCL)

Ciclo de vida da formação:

A solução é utilizada pela instituição para a integração de discussões 
assíncronas em diferentes contextos de aprendizagem, permitindo a sua 
integração aos processos de avaliação de componentes curriculares que 
também são compostos por outras ferramentas. 

Tecnologias digitais utilizadas: Quantyler e Piazza Q&A webservice
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5.2.3 Quadro de apresentação das variáveis financeiras do modelo 2

Conforme exposto na introdução desta seção do documento, além dos indicadores avaliativos apresentados no quadro anterior, 

também foi construído um quadro para a apresentação das variáveis estimativas da análise financeira.

5.4 Modelo Formativo 4: Automação de créditos em avaliação qualitativa da participação em 
fóruns de discussão online 

O quarto modelo formativo evidenciado a partir da revisão sistemática construída para o estudo é o apresentado a seguir, a partir 

de informações como título, autores, base de dados, link de acesso e abstract.

O estudo refere-se a análise da aplicação de uma ferramenta voltada a automação da avaliação qualitativa da participação de 

estudantes de ensino superior em fóruns de discussão. 

Diferente das demais experiências apresentadas neste benchmark, essa não se trata de uma experiência de formação de pro-

fessores. Contudo, foi incluída pelo seu potencial de escalabilidade em aplicações de estratégias formativas ancoradas em de-

senvolvimento da inteligência coletiva. 

Variáveis de custo
Custos por 1  

professor em 
formação

Custos por 1 
professor em 

formação

Custos por 100 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Infraestrutura

Dispositivos e Periféricos
Custo médio  
por unidade

0 0 0

Licenças
Custo médio  
por unidade

$0 0 0

Hospedagem
Custo por  
GB/mês

$715,90 $715,90 $715,90

Capital Humano

Manutenção e Suporte
Custo por hora $17,00 $17,00 $17,00

Número de horas 9,6 48 96

Professor Formador 
Perfil Universitário

Custo por hora $8,22 $8,22 $8,22

Número de horas 4,8 4,8 4,8

Professor Formador 
Perfil Professor  
Mediador online

Custo por hora $5,22 $5,22 $5,22

Número de horas 240 240 240

Afastamento do 
ambiente de trabalho 
para formação

Professor afastado  
para formação

Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

0 0 0

Professor substituto Número de horas
$3,30 $3,30 $3,30

0 0

Custo unitário médio $2.171,36 $2.824,16 $3.640,16 $3.640,16
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Título do estudo:
Título do estudo: QuanTyler : Apportioning Credit for Student Forum 

Participation

Organizadores:
Ankita Bihani (Stanford University) 

Andreas Paepcke (Stanford University)

Base de dados: ERIC

Link de acesso: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED593116.pdf

Abstract:

We develop a random forest classifier that helps assign academic credit for a student’s class forum participation. The classification target are 

the four classes created by student rank quartiles. Course content experts provided ground truth by ranking a limited number of post pairs. We 

expand this labeled set via data augmentation. We compute the relative importance of the predictors, and compare performance in matching 

the human expert rankings. We reach an accuracy of 0.96 for this task. To test generality and scalability, we trained the classifier on the archive 

of the Economics Stack Exchange reputation data. We used this classifier to predict the quartile assignments by human judges of forum posts 

from a university Artificial Intelligence course. Our first attempt at transfer learning reaches an average AUC of 0.66 on the augmented test set.

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Elementos para uma formação de 
qualidade segundo Darling-Hammond

Presença do elemento da 
Política Pública local

Associação entre a experiência relatada e a presença do 
elemento

Recrutamento e remuneração N/A

Conexão teoria e Prática x N/A

Uso de referenciais de competências x N/A

Parceria com instituições educacionais: x N/A

Estágio inicial de indução profissional x N/A

Aprendizagem entre professores N/A

Formação Contínua N/A

5.4.1 Categorias de qualificação da experiência do modelo 4

As características descritivas desse modelo de formação, conforme estão disponíveis no estudo mapeado, estão disponíveis nos 

quadros a seguir. 



57Mapeamento Sistemático da Literatura em Experiências de Educação Híbrida e online na Formação DocenteCESAR SCHOOL   |    INSTITUTO PENÍNSULA

Tipo de Formação que se enquadra o modelo do relato 

Formação Inicial Formação pré-serviço Indução Formação continuada

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Disponibilidade de hardware e conectividade
Não foram distribuídos dispositivos e o acesso a plataforma ocorreu com 

uso de um ambiente virtual desenvolvido para esse fim. 

Procedimentos documentados para aquisição 
e formações em novas aplicações

Não há indícios da existência de guidelines para a replicação da 

experiência no estudo. Protocolos de investigação em Comunidades de 

Inquérito foram utilizados para avaliar a efetividade da experiência. 

Oferta de suporte pedagógico e tecnológico Não há relato. 

Estratégias e Abordagens Pedagógicas 

Existência de componente curricular exclusiva 
para a aprendizagem online

Não foi relatado. 

Métodos e abordagens de ensino:  Aprendizagem Colaborativa Suportada por Computador (CSCL)

Ciclo de vida da formação:

A solução é utilizada pela instituição para a integração de discussões 
assíncronas em diferentes contextos de aprendizagem, permitindo a sua 
integração aos processos de avaliação de componentes curriculares que 
também são compostos por outras ferramentas. 

Tecnologias digitais utilizadas: Quantyler e Piazza Q&A webservice
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5.4.2 Quadro avaliativo da experiência do Modelo 4

Para complementar o benchmark comparativo, indicadores avaliativos comuns a todos os casos identificados foram construí-

dos e apresentados no quadro a seguir. 

Classes de  
indicadores

Indicadores 
comparativos Rubricas avaliativas 

Desempenho

Visão da 
contribuição das 
tecnologias para 
a formação do 
professor

Não 
apresentada

Tecnologias 
como suporte a 
aprendizagem 
remota

Tecnologias 
como suporte a 
flexibilização da 
aprendizagem 

Tecnologias como 
complementação 
à formação 
profissional 
docente

Efetividade das 
ações para o 
desenvolvimento 
das expectativas 
de aprendizagem 
das competências 
docentes 

Não 
apresentada 

Expectativas de 
aprendizagens 
dos educadores 
atendidas em até 
30% 

Expectativas de 
aprendizagem 
dos educadores 
atendidas entre 31-
70%

Expectativas de 
aprendizagem 
dos educadores 
atendidas entre 
71-100%

Associação entre 
teoria e prática 

Não  
relatada

Experiências 
ocorrem 
por uso de 
ambientes como 
simuladores 

Experiências 
ocorrem por 
aplicação prática 
de conceitos 

Experiências 
ocorrem por 
aprendizado 
integrado com 
participantes 
mais experientes

Percepção do 
usuário 

Satisfação no uso 
da solução

Não  
relatado

Até 30% dos 
educadores 
demonstraram 
satisfação

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Percepção da 
adequação às 
suas necessidades 
de aprendizagem 

Não 
relatado 

Até 30% dos 
educadores 
demonstram essa 
percepção

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstram essa 
percepção

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram essa 
percepção

Escalabilidade

Aprendizagem 
auto regulada

Não 
relatada 

Não existe 
aprendizagem 
auto regulada

É possível em uma  
parte do modelo de 
aprendizagem

É possível em 
todo o modelo de 
aprendizagem

Adaptabilidade 
a contextos 
multilinguais e 
multiculturais

Não 
relatada

É possível adaptar 
a experiências 
de outras 
nacionalidades

É possível adaptar 
a experiências com 
outros contextos 
multiculturais 

É altamente 
adaptável aos 
diversos contextos 
multilinguais e 
multiculturais 

Associação com 
academias e 
universidades 

Não 
relatada 

A academia e 
a universidade 
não participam 
da realização da 
experiência 

A academia e a 
universidade são 
parcialmente 
responsáveis pela 
realização da 
experiência

 A academia e a 
universidade são 
realizadoras da 
experiência 

Infraestrutura 
Não 
relatada

Dispositivos 
e softwares 
disponibilizados 
pela instituição 
ofertante

Dispositivos 
pessoais e acesso 
licença de softwares 
disponibilizados pela 
instituição ofertante 

Dispositivos 
pessoais e uso 
de recursos 
educacionais 
digitais  abertos e 
livres. 

Integrabilidade 
com  novos 
processos ou 
processos já 
existentes

Não relata 

Não é possível 
integrar a novos 
processos ou 
a processos já 
existentes 

É possível adaptar 
para viabilizar 
integração a 
novos processos 
ou a processos já 
existentes

É perfeitamente 
integrável a 
processos novos ou 
já existentes. 
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5.4.3 Quadro de apresentação das variáveis financeiras do modelo 4

Conforme exposto na introdução desta seção do documento, além dos indicadores avaliativos apresentados no quadro anterior, 

também foi construído um quadro para a apresentação das variáveis da análise financeira.

Variáveis de custo
Custos por 1  

professor em 
formação

Custos por 100 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Infraestrutura

Dispositivos e Periféricos
Custo médio por 
unidade

0 0 0

Licenças
Custo médio por 
unidade

0 0 0

Hospedagem Custo por GB/mês $0,00 $0,00 $0,00

Capital Humano

Manutenção e Suporte
Custo por hora $17,00 $17,00 $17,00

Número de horas 0 0 0

Professor Formador 
Perfil Universitário

Custo por hora $8,22 $8,22 $8,22

Número de horas 40 40 40

Professor Formador 
Perfil Professor Mediador 
online

Custo por hora $5,22 $5,22 $5,22

Número de horas 0 0 0

Afastamento do 
ambiente de trabalho 
para formação

Professor afastado para 
formação

Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

0 0 0

Professor substituto Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

0 0

Custo unitário médio $328,80 $328,80 $328,80 $3.640,16

5.5 Modelo Formativo 5: Autorreflexão baseada em vídeos para a formação pré-serviço  
do professor 

O quinto modelo formativo evidenciado a partir da revisão sistemática construída para o estudo é o apresentado a seguir, a partir 

de informações como título, autores, base de dados, link de acesso e abstract.

Trata-se de uma experiência de desenvolvimento profissional pré-serviço de professores realizada na Universidade Leuphana, 

uma universidade pública na cidade de Lüneburg, localizada na Alemanha. 

A formação de professores na Alemanha assume diferentes percursos conforme a faixa de ensino de sua futura atuação. Inde-

pendentemente do tipo de faixa, a formação inicial dos professores é estruturada em duas fases: numa primeira fase, formação 

inicial e pré-serviço, realizada na universidade e com duração de 3 a 5 anos, seguida por uma fase de formação em serviço com 

duração de 1,5 a 2 anos, administrada pela autoridade educacional do respectivo estado. 
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Título do estudo:

Promoting pre-service teachers’ professional vision of classroom management during 

practical school training: Effects of a structured online- and video-based self-reflection 

and feedback intervention

Organizadores:

Kira Elena Weber (Leuphana University)

Bernadette Gold (Leuphana University)

Christopher Neil Prilop (Leuphana University)

Marc Kleinknecht (Leuphana University)

Base de dados: SCIENCE DIRECT

Link de acesso: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X18303901

Abstract:

After their first teaching practicum. Using a standardised, video-based test to measure PVCM, we compared two online- and video-based self-

-reflection and feedback approaches (IGs) with a conventional coaching and internship supervision (CG). Members of the first IG received vi-

deo-based peer feedback, whereas members of the second IG received additional expert feedback. Results of the pre repost-test showed that, 

although, video-based peer feedback can help to promote PVCM, the peer and expert feedback group outperformed the only peer feedback 

group and had a significantly higher increase than the CG in the total test of PVCM and in the facets of monitoring and managing momentum

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Elementos para uma formação de 
qualidade segundo Darling-Hammond

Presença do elemento 
da Política Pública local

Associação entre a experiência relatada e a presença do 
elemento

Recrutamento e remuneração x N/A

Conexão teoria e Prática x

A abordagem utilizada para essa experiência em formação de 
professores usou a articulação entre as práticas realizadas na etapa 

de desenvolvimento da formação pré-serviço em que os aprendizes 
usaram as suas experiências de sala de aula para a reflexão. 

Uso de referenciais de competências x
As competências desenvolvidas nesta componente curricular foram 

desenhadas conforme as competências de Ensino ( são quatro classes de 
referenciais de competências: Ensino, Aprendizagem, Avaliação e Inovação)

Parceria com instituições educacionais: x Não foram relatadas 

Estágio inicial de indução profissional x Não se trata de uma experiência de estágio inicial de indução profissional

Aprendizagem entre professores
A experiência relatada tem o seu desenvolvimento ancorado em duas 

principais diretrizes: reflexão e feedback de colegas com mesmo nível de 
carreira e com maior nível em carreira.

Formação Contínua N/A

5.5.1 Categorias de qualificação da experiência

As características descritivas desse modelo de formação, conforme estão disponíveis no estudo mapeado, estão disponíveis nos 

quadros a seguir. 
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Tipo de Formação que se enquadra o modelo do relato 

Formação Inicial Formação pré-serviço Indução Formação continuada

Infraestrutura

Disponibilidade de hardware e conectividade
Não foram distribuídos dispositivos e o acesso a plataforma ocorreu a 

partir do uso de um ambiente virtual para compartilhamento de vídeos. 

Procedimentos documentados para aquisição 
e formações em novas aplicações

Não há indícios da existência de guidelines para a replicação da 

experiência no estudo. 

Oferta de suporte pedagógico e tecnológico Não há relato.

Estratégias e Abordagens Pedagógicas 

Existência de componente 
curricular exclusiva para a 
aprendizagem online

Não foi relatado. 

Métodos e abordagens de ensino:  Aprendizagem reflexiva, autorreflexão, feedback baseado em vídeo. 

Ciclo de vida da formação:

A solução foi aplicada na disciplina de Didáticas e Métodos de um curso de 
bacharelado em Ensino e Aprendizagem. Como intervenção, foi aplicado o Ciclo de 
Feedbacks estruturados em 4 etapas, a saber: Autorreflexão ( análise em 3 passos  
focada em gestão de classe), Feedback em pares ( análise em 3 passos  focada em 
gestão de classe), Vídeo reflexão + Feedback de Experts ( análise em 3 passos  focada 
em gestão de classe) e Balanceamento de Feedback (reflexão sobre alternativas 
propostas). Os  estudantes foram divididos em dois grupos e 

os participantes de ambos os grupos de vídeo foram filmados por sua equipe parceira 
no início e no final do estágio, para que cada aluno tivesse duas lições gravadas em 
vídeo de seus ensinamentos. Os alunos usaram uma câmera de vídeo convencional 
(sem um microfone) da universidade. A câmera foi montada em um tripé na maioria 
das vezes. Posteriormente, os alunos selecionaram uma sequência de 5 a 10 min de 
cada aula e postaram esta sequência para a plataforma online Moodle.Os alunos foram 
instruídos a selecionar um vídeo

sequência contendo uma fase instrucional e as subseqüentes fases de transição para 
outra atividade de aprendizado (por exemplo, trabalho em grupo, trabalho individual 
e compartilhamento de pares). Além disso, cada sequência deveria incluir pelo menos 
um evento crítico na gestão da sala de aula que ocorreu na sala de aula. Todo processo 
da experiência de aprendizagem ocorreu durante um semestre. A sequência de vídeo 
selecionada foi carregada e cada aluno escreveu uma auto-reflexão, comentando sobre 
sua própria sequência e anotando eventos particulares e talvez críticos sobre as três 
dimensões do gerenciamento da sala de aula. Os outros membros do grupo VReflect 
e V-Reflectþ deveriam observar o vídeo sequência e fornecer feedback com foco na 
sala de aula gestão. Cada aluno recebeu dois feedbacks de uma sequência de vídeo. No 
grupo V-Reflect®, feedback adicional de especialistas foi fornecido por dois professores  
que trabalharam como professores por 6,5 anos)

Tecnologias digitais utilizadas: Câmeras de vídeo, ambiente virtual Moodle e VShare ( plataforma para 
compartilhamento de vídeos que permite comentários)
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5.5.2 Quadro avaliativo da experiência do Modelo 5

Para complementar o benchmark comparativo, indicadores avaliativos comuns a todos os casos identificados foram construí-

dos e apresentados no quadro a seguir. 

Classes de  
indicadores

Indicadores 
comparativos Rubricas avaliativas 

Desempenho

Visão da 
contribuição das 
tecnologias para 
a formação do 
professor

Não 
apresentada

Tecnologias 
como suporte a 
aprendizagem 
remota

Tecnologias 
como suporte a 
flexibilização da 
aprendizagem 

Tecnologias como 
complementação 
à formação 
profissional 
docente

Efetividade das 
ações para o 
desenvolvimento 
das expectativas 
de aprendizagem 
das competências 
docentes 

Não 
apresentada 

Expectativas de 
aprendizagens 
dos educadores 
atendidas em até 
30% 

Expectativas de 
aprendizagem dos 
educadores atendidas 
entre 31-70%

Expectativas de 
aprendizagem 
dos educadores 
atendidas entre 
71-100%

Associação entre 
teoria e prática 

Não relatada

Experiências 
ocorrem 
por uso de 
ambientes como 
simuladores 

Experiências 
ocorrem por 
aplicação prática 
de conceitos 

Experiências 
ocorrem por 
aprendizado 
integrado com 
participantes mais 
experientes

Percepção do 
usuário 

Satisfação no uso 
da solução

Não  relatado

Até 30% dos 
educadores 
demonstraram 
satisfação

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Percepção da 
adequação às suas 
necessidades de 
aprendizagem 

Não relatado 

Até 30% dos 
educadores 
demonstram essa 
percepção

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstram essa 
percepção

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram essa 
percepção

Escalabilidade

Aprendizagem 
auto regulada

Não relatada 
Não existe 
aprendizagem 
auto regulada

É possível em uma  
parte do modelo de 
aprendizagem

É possível em 
todo o modelo de 
aprendizagem

Adaptabilidade 
a contextos 
multilinguais e 
multiculturais

Não relatada

É possível adaptar 
a experiências 
de outras 
nacionalidades

É possível adaptar 
a experiências com 
outros contextos 
multiculturais 

É altamente 
adaptável aos 
diversos contextos 
multilinguais e 
multiculturais 

Associação com 
academias e 
universidades 

Não relatada 

A academia e 
a universidade 
não participam 
da realização da 
experiência 

A academia e a 
universidade são 
parcialmente 
responsáveis pela 
realização da 
experiência

 A academia e a 
universidade são 
realizadoras da 
experiência 

Infraestrutura Não relatada

Dispositivos 
e softwares 
disponibilizados 
pela instituição 
ofertante

Dispositivos 
pessoais e acesso 
licença de softwares 
disponibilizados pela 
instituição ofertante 

Dispositivos 
pessoais e uso 
de recursos 
educacionais 
digitais  abertos e 
livres. 

Integrabilidade 
com  novos 
processos ou 
processos já 
existentes

Não relata 

Não é possível 
integrar a novos 
processos ou 
a processos já 
existentes 

É possível adaptar 
para viabilizar 
integração a 
novos processos 
ou a processos já 
existentes

É perfeitamente 
integrável a 
processos novos ou 
já existentes. 
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5.5.3 Quadro de apresentação das variáveis financeiras do modelo 5

Conforme exposto na introdução desta seção do documento, além dos indicadores avaliativos apresentados no quadro anterior, 

também foi construído um quadro para a apresentação das variáveis estimativas da análise financeira.

5.6 Modelo Formativo 6: Tecnologias móveis e SD Cards para a democratização do acesso 
ao conteúdo

O sexto modelo formativo evidenciado a partir da revisão sistemática construída para o estudo é o apresentado a seguir, a partir 

de informações como título, autores, base de dados, link de acesso e abstract.

Diferente das experiências anteriores, oriundas de universidades, esta foi desenhada pelo London Connected Learning Centre, 

uma edtech que tem o propósito de apoiar escolas e organizações no uso criativo e crítico das tecnologias. 

A experiência é uma das apresentadas no documento disponível no link no quadro a seguir e é fruto de uma parceria com a 

Open University, Governo de Bangladesh, BMB McDonald e BBC Media Action.

Variáveis de custo
Custos por 1  

professor em 
formação

Custos por 100 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Infraestrutura

Dispositivos e Periféricos
Custo médio por 
unidade

0 0 0

Licenças
Custo médio por 
unidade

0 0 0

Hospedagem Custo por GB/mês $715,90 $715,90 $813,29

Capital Humano

Manutenção e Suporte
Custo por hora $17,00 $17,00 $17,00

Número de horas 40 40 40

Professor Formador 
Perfil Universitário

Custo por hora $8,22 $8,22 $8,22

Número de horas 8 800 8000

Professor Formador 
Perfil Professor Mediador 
online

Custo por hora $5,22 $5,22 $5,22

Número de horas 0 0 0

Afastamento do 
ambiente de trabalho 
para formação

Professor afastado para 
formação

Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

0 0 0

Professor substituto Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

0 0 0

Custo unitário médio $1.461,66 $7.971,90 $67.253,29 $67.253,29
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Título do estudo: English in Action, Bangladesh – using mobile phones and SD cards to deliver content to teachers

Organizadores:

Tony McAleavy (London Connected Learning Centre)

 Alex Hall-Chen (London Connected Learning Centre)

Sarah Horrocks and Anna Riggall (London Connected Learning Centre)

Base de dados ERIC

Link de Acesso https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED593386.pdf

Abstract:

English in Action (EIA) was a professional development project that sought to leverage the potential of mobile phones to deliver innovative 

school-based learning for English Language teachers in Bangladesh. The aim was to encourage English teachers to make their classroom prac-

tices more communicative and thus improve the English language competencies of Bangladeshi pupils. Sue Williamson, Team Leader at EIA, 

and Claire Hedges, Senior EIA Programme Manager, told us that the broad objectives were to stimulate economic growth in Bangladesh and 

improve the population’s English language communication skills. The project ran from 2008 to 2017 and was delivered by a partnership of the 

Government of Bangladesh, BMB MacDonald, The Open University and BBC Media Action.

Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Elementos para uma formação de 
qualidade segundo Darling-Hammond

Presença do elemento 
da Política Pública local

Associação entre a experiência relatada e a presença do 
elemento

Recrutamento e remuneração N/A N/A

Conexão teoria e Prática N/A N/A

Uso de referenciais de competências N/A N/A

Parceria com instituições educacionais: x N/A

Estágio inicial de indução profissional N/A N/A

Aprendizagem entre professores N/A
Apesar de a implantação desta prática, como política pública, está prevista ape-
nas a partir de 2022, essa experiência conta com a formação de professores me-

diada por professores mais experientes em momentos de compartilhamento.

Formação Contínua X É uma experiência voltada para professores em serviço.

5.6.1 Categorias de qualificação da experiência do modelo 6

As características descritivas desse modelo de formação, conforme estão disponíveis no estudo mapeado, estão disponíveis nos 

quadros a seguir. 
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Tipo de Formação que se enquadra o modelo do relato 

Formação Inicial Formação pré-serviço Indução Formação continuada

Infraestrutura

Disponibilidade de hardware e conectividade

Os professores formados receberam recursos multimédia armazenados 
em sim cards com 4 GB de memórias e Ipods com fones de ouvido 
recarregáveis. Os facilitadores recebem kits com um aparelho celular 
NOKIA C101 e um amplificador de sinal portátil recarregável. 

Procedimentos documentados para aquisição 
e formações em novas aplicações

Não há evidências de documentação com sistematização dos processos 
gerados na experiência.

Oferta de suporte pedagógico e tecnológico Existem professores facilitadores que atuam como suporte pedagógico-
tecnológico na experiência 

Estratégias e Abordagens Pedagógicas 

Existência de componente 
curricular exclusiva para a 
aprendizagem online

Não identificado

Métodos e abordagens de ensino: Ensino aprimorado por tecnologias, Peer to peer, coaching e mentoring e 
Comunidade de Prática. 

Ciclo de vida da formação:

O projeto forneceu um curso de oito módulos de treinamento contínuo de professores 
com professores durante um período de dezesseis meses, que incluía módulos com 
foco em ouvir, ler, falar

e escrever. Cada módulo teve seu próprio workshop de treinamento (liderado por um 
facilitador treinado

que também era professor praticante) e os professores receberam acompanhamento 
a partir de materiais impressos, incluindo guias do professor primário e secundário 
produzidos pela AIA.

Eles fizeram amplo uso dos materiais de áudio e videoclipes disponíveis em telefone 
celular de baixo custo, que usou um narrador para explicar diferentes idiomas 
comunicativos, ensinar pedagogias e depois mostrar exemplos das pedagogias na 
prática. Todos

materiais e recursos da sala de aula estavam ligados ao currículo nacional e ao manual 
nacional para ensino de inglês, inglês para hoje, facilitando para os professores 
incorporarem as atividades e práticas em suas aulas.O apoio foi prestado por 
professores em pares nas escolas, diretores e reuniões regulares entre professores 
localmente.

Tecnologias digitais utilizadas: Recursos digitais em áudio e vídeo, aparelhos celulares de baixo custo, alto falantes 
portáteis, fones de ouvido e amplificadores de sinal. 
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5.6.2 Quadro avaliativo da experiência do Modelo 6

Classes de  
indicadores

Indicadores 
comparativos Rubricas avaliativas 

Desempenho

Visão da 
contribuição das 
tecnologias para 
a formação do 
professor

Não 
presentada

Tecnologias 
como suporte a 
aprendizagem 
remota

Tecnologias 
como suporte a 
flexibilização da 
aprendizagem 

Tecnologias como 
complementação 
à formação 
profissional 
docente

Efetividade das 
ações para o 
esenvolvimento 
das expectativas 
de aprendizagem 
das competências 
docentes 

Não 
resentada 

Expectativas de 
aprendizagens 
dos educadores 
atendidas em até 
30% 

Expectativas de 
aprendizagem 
dos educadores 
atendidas entre 31-
70%

Expectativas de 
aprendizagem 
dos educadores 
atendidas entre 71-
100%

Associação entre 
teoria e prática 

Não 
relatada

Experiências 
ocorrem 
por uso de 
ambientes como 
simuladores 

Experiências 
ocorrem por 
aplicação prática 
de conceitos 

Experiências 
ocorrem por 
aprendizado 
integrado com 
educadores 
atuantes

Percepção do 
usuário 

Satisfação no uso 
da solução

Não   
relatado

Até 30% dos 
educadores 
demonstraram 
satisfação

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram 
satisfação

Percepção da 
adequação às 
suas necessidades 
de aprendizagem 

Não 
relatado 

Até 30% dos 
educadores 
demonstram essa 
percepção

Entre 31% e 70% 
dos educadores 
demonstram essa 
percepção

Mais que 71% 
dos educadores 
demonstraram essa 
percepção

Escalabilidade

Aprendizagem 
autorregulada

Não 
relatada 

É possível em 
uma pequena 
parte do modelo 
de aprendizagem 

É possível em uma 
significativa parte 
do modelo de 
aprendizagem

É possível em 
todo o modelo de 
aprendizagem

Adaptabilidade 
a contextos 
multilinguais e 
multiculturais

Não 
relatada

É possível adaptar 
a experiências 
de outras 
nacionalidades

É possível adaptar 
a experiências 
com outros 
contextos 
multiculturais 

É altamente 
adaptável aos 
diversos contextos 
multilinguais e 
multiculturais 

Associação com 
academias e 
universidades 

Não 
relatada 

A academia e 
a universidade 
não participam 
da realização da 
experiência 

A academia e a 
universidade são 
parcialmente 
responsáveis pela 
realização da 
experiência

 A academia e a 
universidade são 
realizadoras da 
experiência 

Infraestrutura 
Não 
relatada

Dispositivos 
e softwares 
disponibilizados 
pela instituição 
ofertante

Dispositivos 
pessoais e acesso 
licença de softwares 
disponibilizados 
pela instituição 
ofertante 

Dispositivos 
pessoais e uso 
de recursos 
educacionais 
digitais  abertos e 
livres. 

Integrabilidade 
com  novos 
processos ou 
processos já 
existentes

Não relata 

Não é possível 
integrar a novos 
processos ou 
a processos já 
existentes 

É possível adaptar 
para viabilizar 
integração a 
novos processos 
ou a processos já 
existentes

É perfeitamente 
integrável a 
processos novos ou 
já existentes. 
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5.6.3 Quadro de apresentação das variáveis financeiras do modelo 5

Conforme exposto na introdução desta seção do documento, além dos indicadores avaliativos apresentados no quadro anterior, 

também foi construído um quadro para a apresentação das variáveis da análise financeira.

5.7 Análise comparativa

Christensen, Horn e Staker (2013), afirmam que a disrupção é o processo pelo qual tais produtos se tornam acessíveis àqueles 

que estão nos círculos exteriores da figura disponível a seguir, os não consumidores ou as situações de não consumo. 

Variáveis de custo
Custos por 100 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Custos por 1000 
professores em 

formação

Infraestrutura

Dispositivos e Periféricos
Custo médio por 
unidade

87,13 8713 87130

Licenças
Custo médio por 
unidade

0 0 0

Hospedagem Custo por GB/mês $0,00 $0,00 $0,00

Capital Humano

Manutenção e Suporte
Custo por hora $17,00 $17,00 $17,00

Número de horas 0 0 0

Professor Formador 
Perfil Universitário

Custo por hora $8,22 $8,22 $8,22

Número de horas 120 120 120

Professor Formador 
Perfil Professor 
Facilitador

Custo por hora $5,22 $5,22 $5,22

Número de horas 32 128 1280

Afastamento do 
ambiente de trabalho 
para formação

Professor afastado para 
formação

Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

32 3200 32000

Professor substituto Custo por hora
$3,30 $3,30 $3,30

32 32 32

Custo unitário médio $1.451,77 $21.033,16 $200.503,60 $67.253,29

PRODUTO
ESTABELECIDO

INOVAÇAO
DISRUPTIVA

Tempo

D
if

er
en

te
s 
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ri
ca

s
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es

em
p

re
go

D
es

em
pr

eg
o

Tempo

Não-consumidores ou
Ocasiões de Não-consumo

Alto Baixo

Nível de renda e habilidade do cliente

Ritmo das melhorias tecnológicas

Capacidade de uso das melhorias
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Segundo os autores, e como pode ser visto na figura abaixo, é a partir das sucessivas transformações, com modificações no seu 

desempenho, que tais inovações disruptivas tornam-se inovações sustentadas. 

Os modelos formativos apresentados anteriormente foram analisados do ponto de vista do seu potencial de inovação e do seu 

potencial para a escalabilidade financeira. Para essa análise, foram analisadas quatro dimensões: a dimensão Individual; a di-

mensão Competências Profissionais Docentes, a Dimensão Modelos de Aprendizagem e Interação entre os Colegas e, por fim, 

a dimensão Escalabilidade conforme exposto mais adiante.

O quadro a seguir, que compara os elementos de análise elencados por Darling-Hammond e Libearman (2012) será utilizado 

como alicerce para as análises que serão realizadas a partir de agora.

DARLING-
HAMMOND E 
LIBEARMAN 

(2012)

NCEE NCFTE NCFTE

FIN EUA GER* IND

Recrutamento de professores capacitados com subsídios 
financeiros para a formação

IND x

Conexão teoria e prática através do design de cursos reflexivos 
e a integração de trabalho clínico de alta qualidade em locais 
onde as boas práticas são apoiadas

x x x

Uso de referenciais de competências docentes para focar a 
atenção na aprendizagem e avaliação conhecimento crítico, 
habilidades e atitudes

x x

Criação de avaliações de desempenho dos professores, com 
base em referenciais de competências profissionais, que 
conectar a aprendizagem dos alunos ao ensino em sala de aula

x x x

Estabelecer modelos de indução que apóiam os professores 
iniciantes por meio de mentoria hábil, planejamento 
colaborativo e cargas de ensino reduzidas que permitem tempo 
para o serviço seminários e construção cuidadosa de um 
repertório de práticas

x x

Apoiar o desenvolvimento profissional atencioso que 
rotineiramente permite que os professores

x

aprender uns com os outros, tanto dentro como entre escolas e 
universidades

x x

Formação contínua com criação de estratégias para amplo 
compartilhamento de pesquisas e boas práticas, reconhece 
práticas de sala de aula e escola bem-sucedidas e habilita 
professores e diretores especializados para fornecer liderança ao 
sistema como um todo
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5.7.1 Dimensão Individual

A dimensão Individual analisa os impactos dos modelos formativos considerando aspectos como recrutamento e remuneração. 

Apesar de não estarem expostas nos textos utilizados como base, a partir de cruzamentos realizados entre os aspectos do ben-

chmark e as políticas públicas locais, inferências foram realizadas. 

A primeira delas é a relacionada aos modelos de recrutamento. Considerando que os professores recrutados deverão receber 

subsídios financeiros para formação na Finlândia e Alemanha, subentende-se que estes foram remunerados para as vivências 

nas experiências dos seguintes modelos 3 ( Comunidades de Inquérito para Professores Pré- Serviço) e 5 ( Autorreflexão Ba-

seada em Vídeos). 

Recrutamento e remuneração durante a realização do modelo formativo

FIN EUA GER* IND

Ind

Aprendizagem online em pequenos grupos

Comunidades de inquérito   
para professores pré serviço

         x

Mentoria online e em pares para  
a formação de professores

Automação de créditos em avaliação 
qualitativa da participação em fóruns de 
discussão online

Modelo formativo 5: auto reflexão  
baseada em vídeos para a formação  
pré serviço do professor 

Tecnologias móveis e sd cards para a 
democratização do acesso ao conteúdo

x
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5.7.2 Dimensão Competências Profissionais Docentes 

Essa dimensão a existência de referenciais de competências para a formação de professores nas políticas públicas nacionais dos 

países em que foram realizadas cada uma das formações, conforme disponível no quadro a seguir.

Dos quatro países analisados, em três existem referenciais de competências nacionais para a formação de professores já acre-

ditados: Finlândia, Estados Unidos e Alemanha. Contudo, as experiências dos modelos Aprendizagem Online em Pequenos 

Grupos e Automação de Créditos em Avaliação Qualitativa em Fóruns de Discussão não se tratam de experiências elegíveis por 

não serem experiências certificadas para formação de educadores. 

Nesse sentido, apenas os três modelos em evidência no quadro são regulados a partir de referenciais nacionais de competências. 

Recrutamento e remuneração durante a realização do modelo formativo

FIN EUA GER* IND

Aprendizagem online em pequenos grupos 

Comunidades de inquérito   
para professores pré-serviço

Mentoria online e em pares para  
a formação de professores

x

Automação de créditos em avaliação 
qualitativa da participação em fóruns  
de discussão online 

Modelo formativo 5: autorreflexão 
 baseada em vídeos para a formação  
pré- serviço do professor 

x

Tecnologias móveis e sd cards para a 
democratização do acesso ao conteúdo
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5.7.3 Dimensão Modelos de Aprendizagem e Interação com os Colegas

Essa dimensão considera os aspectos relacionados aos tipos de formação oferecidas em cada um dos modelos, aos métodos 

empregados e às tecnologias digitais utilizadas em cada um dos modelos apresentados. 

Para apresentar o tipo de formação de professores ao qual cada uma das experiências se enquadra, apresentamos o quadro a seguir. 

Considerando os tipos de formação de professores estruturantes de políticas públicas de formação de professores, como de-

fendido com Darling-Hammond e Libearman (2012) , os modelos formativos desse benchmark concentram-se em formação 

inicial, formação pré- serviço e formação continuada. Destes, os modelos Mentoria Online e em Pares para a Formação de Pro-

fessores, Autorreflexão Baseada em Vídeos para a Formação Pré-Serviço do Professor e Tecnologias Móveis e SD Cards para a 

Democratização do Acesso ao Conteúdo podem ser considerados como integrantes das políticas públicas de formação de pro-

fessores desses países. 

Considerando os Métodos de Ensino empregados em cada um desses modelos formativos, é possível agrupá-los conforme o 

acúmulo de diferentes métodos, apesar da concentração da comunicação em apenas um deles. O quadro a seguir apresenta 

essa distribuição, considerando cada um dos modelos formativos apresentados no benchmark.

Tipo de formação por modelo formativo

FIN EUA GER* IND

Aprendizagem online em pequenos grupos X x x x

Comunidades de inquérito   
para professores pré serviço

x x

Mentoria online e em pares para  
a formação de professores

x X x x

Automação de créditos em avaliação 
qualitativa da participação em fóruns  
de discussão online 

x x x x

Auto reflexão baseada em vídeos para  
a formação pré serviço do professor 

X x x X

Tecnologias móveis e sd cards para a 
democratização do acesso ao conteúdo

x

Legenda:

Possui o tipo 
e formação 
na política 

pública local 
de formação 

de professores

x

O modelo 
formativo 

integra 
esse tipo de 

formação 
na Política 

Pública 
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Características da Política Pública Local de Formação de Professores

Aprendizagem online  
em pequenos grupos (eua)

Presença do elemento da 
Política Pública local

Associação entre a experiência relatada 
 e a presença do elemento

Comunidades de inquérito para  
professores pré serviço (FIN)

x N/A

Mentoria online e em pares para  
a formação de professores (EUA)

x

A abordagem utilizada para essa experiência em formação de 
professores usou a articulação entre as práticas realizadas na 
etapa de desenvolvimento da formação pré-serviço em que 
os aprendizes usaram as suas experiências de sala de aula 

para a reflexão. 

Automação de créditos em avaliação  
qualitativa da participação em fóruns  
de discussão online (EUA)

x

As competências desenvolvidas nesta componente curricular 
foram desenhadas conforme as competências de Ensino 

(são quatro classes de referenciais de competências: Ensino, 
Aprendizagem, Avaliação e Inovação)

Auto reflexão baseada em vídeos para  
a formação pré serviço do professor (GER)

x Não foram relatadas 

Tecnologias móveis e sd cards para ademocra-
tização do acesso ao conteúdo (IND)

x Não se trata de uma experiência de estágio inicial  
de indução profissional

Aprendizagem entre professores
A experiência relatada tem o seu desenvolvimento ancorado 
em duas principais diretrizes: reflexão e feedback de colegas 
com mesmo nível de carreira e com maior nível em carreira.

Formação contínua N/A
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Estratégias formativas vinculadas ao modelo

Autorre 
gulação e  
auto eficácia

Articulação 
teoria e 
prática

Comunidades 
de prática

Feedback e 
aprendizagem 
por pares

Autorre 
flexão

Tecnologias 
digitais 
móveis

Aprendizagem online em 
pequenos grupos (EUA)

Comunidades de 
inquérito para professores 
pré serviço (FIN)

Mentoria online e em 
pares para a formação de 
professores (EUA)

Automação de créditos 
em avaliação qualitativa 
da participação em fóruns 
de discussão online (EUA)
Auto reflexão baseada em 
vídeos para a formação 
pré serviço do professor 
(GER)
Tecnologias móveis 
e sd cards para a 
democratização do acesso 
ao conteúdo (IND)
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À exceção do modelo formativo Tecnologias Móveis e SD Cards para a Democratização do Acesso ao Ensino, todos os demais 

modelos são constituídos de duas ou mais estratégias distintas. Não há uma regularidade entre essa distribuição, visto que, a 

menos das comunidades de prática, as demais estratégias estão distribuídas de maneira equilibrada nesses modelos. 

Quanto aos tipos de tecnologias digitais utilizadas como suporte em cada um dos modelos, estas variaram entre dispositivos 

de suporte à comunicação síncrona e assíncrona, como o Zoom e Piazza, utilizados no apoio a reuniões e fóruns em pequenos 

grupos autorregulado, ao uso de ambientes virtuais, como Moodle, Blackboard e soluções autorais como repositório de objetos 

educacionais digitais e de MOOCs e, apenas em um dos casos, o modelo 6, associadas a distribuição de dispositivos de hardwa-

re. Os demais modelos estavam relacionados a experiência  do tipo BYOD ( Bring Your Own Device).

5.7.4 Dimensão Escalabilidade

Para a dimensão escalabilidade, aspectos como desempenho, custo e escala para cada modelo formativo apresentado foram 

considerados. 

Desempenho e Custos

Essa análise foi construída a partir da construção do coeficiente de desempenho e a sua variação conforme o custo de implementação 

do modelo formativo. Como coeficiente de desempenho estamos chamando o somatório dos índices indicados para cada um dos 

indicadores do quadro avaliativo, considerando a subdimensão Desempenho. Essa métrica pode variar entre 0 e 3 para cada um dos 

indicadores, sendo o 0 atribuído ao baixíssimo desempenho e o 9 ao excelente desempenho do modelo formativo. 

No gráfico a seguir, os modelos formativos são representados conforme os seus coeficientes de desempenho e os seus custos 

de implementação. É possível perceber que os modelos formativos Reflexão Baseada em Vídeos, SD Cards, Mentoria e P2P e 

grupos autorregulável apresentam coeficiente de desempenho similares, bem como estrutura de custos, à exceção do modelo 

formativo SD Cards que apresenta alto custo de implantação. 
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Desempenho e Escala 

Outra análise realizada foi o cruzamento entre os indicadores desempenho e escala. Para isto, dois coeficientes foram calcula-

dos para cada modelo, ambos frutos do somatório dos das rubricas indicadas no quadro avaliativo de cada modelo. 

O cálculo do coeficiente de desempenho é o mesmo já apresentado na seção anterior. Já o cálculo do coeficiente de escala adveio do 

somatório dos scores apresentados para as rubricas presentes no quadro avaliativo de cada um dos modelos formativos presentes no 

benchmark. Estes coeficientes podem variar de 0, representando a não escalabilidade ao 1, o excelente nível de escalabilidade. 

Os resultados apresentados mostraram que, apesar de o coeficiente de escala do modelo formativo Fóruns de Discussão, este 

apresentou menor coeficiente de desempenho. Considerando como variáveis esses dois indicadores, é possível identificar que 

o modelo formativo que melhor apresenta equilíbrio escala x desempenho é o de Reflexão Baseada em Vídeos. 

Custos e Escala

Para essa análise, foram consideradas as variáveis custos  para a implementação da formação por 1 professor em formação,  por 

100 professores em formação e por 1000 professores. Olhando especificamente para a escala, é possível identificar uma que a 

há uma forte variação dos custos  nos modelos cuja a estratégia de aprendizagem é incrementada por dispositivos tecnológicos 

e associadas a mediação docente.

É o que pode ser evidenciado nos modelos formativos SD Cards e SMS e Reflexão Baseada em Vídeos. Enquanto que a primeira 

delas conta com a entrega de pequenos parques tecnológicos para os professores em formação, a segunda traz uma robusta es-

trutura de professores formadores para a implementação da estratégia. 
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Escala, Custo e Desempenho

A análise da tríade Desempenho, Escala e Custo tem o objetivo de comparar o potencial de escalabilidade, compreendendo as 

dimensões de desempenho, escala e custos associadas a isso. 

Para tanto, os três indicadores estão apresentados em conjunto no gráfico a seguir. Os modelos formativos Grupos Auto Regu-

láveis, Mentoria e P2P e Reflexão Baseada em Vídeos, aparentemente, apresentam a melhor relação entre essas três variáveis. 

Apesar de o custo mais elevado para as situações de escala, o modelo formativo SD Cards e SMS traz importantes sinalizações 

de inovação sustentada. 
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6. LEVANTAMENTO 
DE HIPÓTESES
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Os resultados do mapeamento sistemático da literatura permitem o levantamento de hipóteses para a idealização de uma for-

mação híbrida de professores com qualidade efetiva e escalabilidade.

Quadro: Hipóteses levantadas relativas à Metodologias de formação (Questão 1 - Q1)

Hipóteses Estudos
(melhores)COD Descrição

Q1

Quais as metodologias de formação utilizadas 
nas experiências de aprendizagem híbridas efetivas?

H1.1

As metodologias utilizadas nas formações efetivas são pautadas na 
interação entre pares, entre grupos e entre diferentes instituições ou 
mesmo países, além dos formadores, pois criam um ambiente de vi-
vência de problemas e situações reais do trabalho coletivo como os 
projetos de design de materiais didáticos (DBL), pesquisas sobre as-
pectos da docência (RBL), criação de situações de prática docente, 
dentre outras aspectos das aprendizagens baseadas em problemas 
(PBL), em pesquisas (RBL), em projetos (PjBL) e em design (DBL).  

(KALSOON e KHANAM, 2017)
(REEVES e CHIANG, 2019)

H1.2

A Autorregulação surge como um modelo de ensino e aprendizagem 
(Self-regulated learning - SRL), em que a  autonomia na regulação 
ou direcionamento dos estudos permite que o formando construa seu 
caminho de estudo considerando seus interesses e potencialidade em 
termos de tempo, dinâmicas, conteúdos, e estilos de aprendizagem. A 
consideração desse potencial no design das metodologias dos cursos 
tem sido importante tanto para a eficácia quando para escalabilidade.

(VANSLAMBROUCK et al, 2019)

Fonte: elaborado pelos autores
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Hipóteses Estudos
(melhores)COD Descrição

Q2

Quais tecnologias e como são utilizadas nas experiências de aprendizagem híbridas efetivas?

H 2.1

Os ambientes virtuais de aprendizagens (AVA) são em geral o núcleo 
das formações, de forma a manter o professor em formação sintoni-
zado, a esses núcleos são integrados ou conectados outros recursos e 
ambientes como videoconferência, fórum, ambientes de comunida-
des de prática ou de inquéritos, etc. 

(McALEAVY et al, 2018)

H 2.2
Aos AVA são integradas às ferramentas de gerenciamento de cursos, 
permitindo um acompanhamento das ações do formador e do for-
mando, de forma integrada com os componentes do curso.   

(SERVER et al, 2019)

H 2.3

A tecnologia móvel (principalmente celulares) tem sido a tecno-
logia presente em quase todas as formações, principalmente, para 
acesso do formando a parte online, por estar presente atualmente 
nas mãos de grande parte dos professorandos, por permitir co-
nectividade, por permitir filmagens, por permitir a integração das 
tecnologias individuais (não gerando custos extras para a institui-
ção).

(PAULSEN E SCHMIDT, 2017)

H 2.4

O vídeo é uma das tecnologias mais importantes nas formações, 
incluindo-se as filmagens (câmeras de filmagens), surgem como 
meio de trazer casos de prática para discussão, trazer a prática do 
próprio sujeito, emitir feedback por formandos e/ou para forman-
dos, trazer conteúdos e tutoriais, trazer eventos reais para discus-
são, de forma a enriquecer as possibilidades na formação.

(YOO, 2016)

H 2.5

Ambientes especialistas como ambiente para acompanhamento 
e avaliação da aprendizagem, ambiente para o ensino de línguas, 
tem sido utilizado de forma melhorar a qualidade da formação, 
pois  ampliam as possibilidades específicas de exploração de cada 
conteúdo.

(JIMÉNEZ e O’SHANAHAN, 
2016)

H 2.6
A inteligência artificial, mergulhado em um ambiente virtual co-
laborativo, pode permitir a avaliação de interações por fórum dos 
estudantes como parte da avaliação e acreditação dos estudantes.

(BIHANI e PAEPCKE, 2018)

Quadro: Hipóteses levantadas relativas às tecnologias utilizadas (Questão 2 - Q2)

Fonte: elaborado pelos autores



79Mapeamento Sistemático da Literatura em Experiências de Educação Híbrida e online na Formação DocenteCESAR SCHOOL   |    INSTITUTO PENÍNSULA

Hipóteses Estudos
(melhores)COD Descrição

Q3

Qual o potencial de escalabilidade das experiências de aprendizagem híbridas e online efetivas?

H3.1

Interações entre os pares, feedback entre os pares, integração de co-
munidades de prática e colaboração aparecem como elementos im-
portantes para a escalabilidade, pois permitem ampliar o atendimento 
aos formandos com feedbacks de qualidade e manutenção do envol-
vimento do formando.

(WEBER et al, 2018) 
(RUANE e LEE, 2016.) 

Hipóteses Estudos
(melhores)COD Descrição

Q4

Quais os conteúdos especializados desenvolvidos em formações híbridas e online?

H4.1

Várias das competências para atuação na aprendizagem híbrida pas-
sam a ser também um dos conteúdos especializados novos da forma-
ção docente, pois novos profissionais precisam também saber atuar 
nessa modalidade de ensino. O curso híbrido passa então a ser um 
modelo de formação a partir da vivência de situações reais.

(CLEMENT et al, 2016)

H4.2

O ensino de línguas tem sido muito beneficiado, hora elencan-
do grupos colaborativos (intercâmbio internacionais) com trocas 
internacionais bilíngues, ora com trocas internacionais de mes-
ma língua com diferentes fonéticas. O mesmo pode ser obtido em 
conteúdos correlato a culturas, como a metodologia do ensino da 
matemática, no que concerne a etnomatemática.

(CHO, 2016)

As pesquisas como motor da formação têm sido valorizadas nas 
formações, com o suporte de ambientes, de coleta e tratamento 
de dados colaborativos e compartilhados. Nesse sentido, tanto a 
formação no método científico, como a literacia estatística dos 
professores são beneficiadas na formação híbrida.

(Dogan, 2016)
Reeves e Chiang (2019)

Quadro: Hipóteses levantadas relativas à escalabilidade (Questão 3 - Q3)

Quadro: Hipóteses levantadas relativas aos Conteúdos Especializados (Questão 4 - Q4)

Fonte: elaborado pelos autores

Fonte: elaborado pelos autores
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Hipóteses Estudos
(melhores)COD Descrição

Q5

Quão efetivas são essas formações?

H5.1

As competências como autonomia no direcionamento da aprendiza-
gem, a autoanálise ou reflexão sobre a sua prática pedagógica e auto-
feedback, quando consideradas no design dos cursos são essenciais 
para a efetividade da formação, pois a formação híbrida e online pre-
cisam motivar que o estudante se perceba como ponto central do pro-
cesso.

(EADY et al, 2017)

H5.2

O uso de videoconferência pode promover a prática de ensino real e 
autêntica, que seguida de reflexão sobre a prática (filmada) permite 
e amplia a articulação teoria-prática. Esse tipo de programa entra no 
diálogo da escalabilidade do estágio supervisionado em ensinos hí-
bridos.

(LENKATIS, 2020)

H5.3

Os ambientes virtuais, em seu aspecto de edição, tem sido um ferra-
menta que possibilita ambiente real de aprendizagem para os profes-
sores na elaboração de materiais didáticos, cursos online, emissão de 
feedback, dentre outras atividades docentes.

(LUO et al, 2017)

Hipóteses Estudos
(melhores)COD Descrição

Q6

Como é viabilizado, de forma efetiva e escalável, a inserção do componente da prática docente na formação?

H5.1

O feedback necessário ao bom desempenho de um programa de for-
mação pode ser obtido, de forma escalável, com a integração do fee-
dback por pares e o feedback de especialistas, pois possibilita a am-
pliação de oferta integrando o desenvolvimento crítico do formando 
que emite o feedback (competência necessária à docência) e a quali-
dade do feedback dos especialistas.

(PRILOP et al, 2020)

H5.2

As comunidade de inquérito (CoL) surgem no âmbito da formação do-
cente como uma oportunidade para o desenvolvimento do professor 
reflexivo, em geral, conectado ao uso da pesquisa ação para uma for-
mação conectada à prática. A reflexão é defendida como competência 
base da ação docente.

(KAUL et al, 2018)

Quadro: Hipóteses levantadas relativas à escalabilidade (Questão 5 - Q3)

Quadro: Hipóteses levantadas relativas à escalabilidade (Questão 6 - Q3)

Fonte: elaborado pelos autores

Fonte: elaborado pelos autores
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Hipóteses Estudos
(melhores)COD Descrição

Q7

Quais os aspectos tratados para melhoria da percepção do professores em formação 
em relação aos programas de formação híbrida e online?

H7.1

As possibilidades do desenvolvimento da autorregulação, da autoe-
ficácia e do autofeedback  são aspectos defendidos para permitir ao 
professor em formação o sentimento de pertencimento e para ele se 
ver como agente importante no programa de formação.

(REEVES e CHIANG, 2019)

Quadro: Hipóteses levantadas relativas à percepção do professor em formação 
(Questão 7  - Q3)

Fonte: elaborado pelos autores
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7. VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES 
PARA IDEALIZAÇÃO DE UMA 
FORMAÇÃO DOCENTE HÍBRIDA
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A partir dos quadros de hipóteses para idealização da formação docente híbrida efetiva e escalável, partimos para a validação 

dessas hipóteses: a) quanto às Diretrizes curriculares para a formação docente nacional; b) quanto à formação para integração 

de TDIC na formação docente e c) quanto às experiências internacionais e princípios de formação docente discutidas por Dar-

ling-Hammond (2017), analisados em quatro diferentes países que têm a Docência como uma profissão valorizada.

7.1 Relação entre as hipóteses e diretrizes nacionais de formação docente

Em 2019, o Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução (CNE 2/2019) que traz uma caracterização de competên-

cias a serem atingidas pelos professores durante a sua formação que devem inspirar as formações docentes. No quadro a seguir, 

apontamos a síntese dos três quadros que seguem, que apontam em como e quais as hipóteses que permitem a formação de 

um professor com cada uma das competências.

Os princípios da formação híbrida elencados nas hipóteses para idealização de uma formação híbrida, a partir das experiên-

cias presentes na revisão de literatura e do Benchmark, permite uma formação dentro das competências indicadas na reso-

lução do CNE 2/2019.
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Conhecimentos Competências H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

Conhecimento 
profissional

Domínio de objetos de conheci-
mento e de como ensiná-los

Conhecimento sobre os 
estudantes e como eles 
aprendem

Reconhecimento dos contextos

Conhecer a estrutura e a 
governança dos sistemas 
educacionais

Prática Profissional

Planejamento de ações de 
ensino que resultem em efetivas 
aprendizagens

Criação gestão de ambientes  
de aprendizagem

Avaliação do desenvolvimento 
do aluno, da aprendizagem  
e do ensino

Condução das práticas 
pedagógicas dos objetos 
de conhecimento, das 
competências e das habilidades

Engajamento 
Profissional

Compromisso com o próprio 
desenvolvimento profissional

Compromisso com a 
aprendizagem dos estudantes 
e colocação em prática do 
princípio de que todos são 
capazes de aprender.

Participação do Projeto 
Pedagógico da escola e da 
construção dos valores 
democráticos

Engajamento profissional 
com as famílias e com a 
comunidade
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7.2 Requisitos de uma formação híbrida para o uso das TDIC

O documento “Integração das TDIC na Formação Inicial dos professores” do CIEB (ARARIPE; LINS, 2020), como conclusão, 

indicam 7 princípios básicos dos componentes curriculares da formação inicial do professor para uma integração efetiva das 

TDIC, a saber: 1. Pesquisa e reflexão-ação (Educador como pesquisador reflexivo); 2. Design de experiências e de ambientes de 

aprendizado (Educador como designer); 3. Liderança (Educador como líder); 4. Desenvolvimento profissional contínuo (Edu-

cador como lifelong learner); 5. Cidadania digital (Educador como cidadão digital); 6. Inovação, futuro e resolução de proble-

mas complexos (Educador como inovador).

Quadro de correlação entre princípios básicos da formação para integração das TDIC e as hipóteses para idealização de uma 

formação híbrida

PRINCÍPIOS BÁSICOS H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

1.
Pesquisa e reflexão-
ação (educador como 
pesquisador reflexivo)

2.

Design de 
experiências e 
de ambientes 
de aprendizado 
(educador como 
designer)

3. Liderança (educador 
como líder); 

4. Desenvolvimento 
profissional

5. Contínuo (educador 
como lifelong learner)

Cidadania digital 
(educador como 
cidadão digital)

Inovação, futuro 
e resolução de 
problemas complexos 
(educador como 
inovador)
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1.     Pesquisa e reflexão-ação (Educador como pesquisador reflexivo)

Dentre as metodologias ativas, o uso da RBL (Research Based Learning) e o PjBL (Project Based Learning) (H1.1) com base em 

situações de docência real permite que o futuro professor entre no mundo da pesquisa e da pesquisa-ação, em integração entre 

pares e/ou entre instituições ou campus desde a sua formação inicial, apoiado em ambientes da internet próprios aos suporte 

da pesquisa colaborativa (H3.1) e de comunidades de inquérito (H6.2). 

Se por um lado, as tecnologias móveis (H2.3) e os vídeos (H2.4) permitem ao professor em formação, filmar e trazer a sua práti-

ca em estágios para autorreflexão (H5.1) e ao feedback por pares (H6.1), a sua ação com a emissão de feedback (H3.1), por outro 

lado, auxilia ao seu desenvolvimento como um pesquisador reflexivo.

 2. Design de experiências e de ambientes de aprendizado (Educador como designer

A educação híbrida e online incorpora na formação do docente experiências reais de design, em projetos de design (DBL) com 

suporte em ambientes de colaboração (H3.1) entre grupos da instituição, assim como entre instituições (H1.1). Permite ainda 

a inserção dos estudantes em comunidades de prática (H2.1), vivenciando o design a partir de situações e necessidades reais, 

com integração da reflexão teórica da formação. E mais, o ensino híbrido no atual contexto de pandemia e necessidades de 

afastamento físico-social reforça o modo on-line e o próprio ensino híbrido como conteúdo especializado (H4.1), cada vez mais 

necessário a formação docente e de formadores. Associado, atualmente, às potencialidades de edição de ambientes e platafor-

mas de edição de materiais didáticos (5.3), trazem a oportunidade para o educador se formar como designer refletindo a teoria 

pedagógica e o design.

 3. Liderança (Educador como líder)

O foco da formação híbrida no trabalho entre pares e na autonomia e autoeficácia (H5.1) põe o futuro professor na posição da 

experimentação dos diversos papéis existentes no trabalho coletivo, próprio das ações docentes. A liderança é então permitida, 

tanto no que se refere à vivência dela em situações do trabalho coletivo, como na autorreflexão (H7.1) sobre suas ações em lide-

rança, e no feedback por pares (H6.1) ao analisar a liderança de colegas.

 4. Desenvolvimento profissional contínuo (Educador como lifelong learner)

O futuro professor precisa ser formado a partir de uma percepção tanto da necessidade de um contínuo desenvolvimento pro-

fissional devido à mudanças no mundo, ao qual ele terá que está todo o tempo se transformando e transformando o seu tra-

balho, como no processo de aprofundamento, a partir da identificação dos problemas da prática. Uma formação híbrida que 

tenha por base a pesquisa e a reflexão (H1.1), além da autorregulação, autonomia e autoeficácia (H7.1) põe o sujeito no centro 

do seu processo de desenvolvimento profissional com consciência e responsabilização por sua formação e pela prática que ele 

conduz. Esses são elementos privilegiados nos países em que o desenvolvimento profissional contínuo tem sido privilegiado, 

como Finlândia, Singapura, Austrália e Canadá. Nas comunidades de prática (H2.1), o futuro professor tem a oportunidade de 

ver novos problemas e novas situações desde os primeiros anos de sua formação.
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 5. Cidadania digital (Educador como cidadão digital)

As possibilidades do trabalho em interação entre diferentes culturas, próprio do trabalho entre instituições (H1.1), e de integrar 

diferentes formas de prática à formação com reflexão teoria-prática (H6). O ensino híbrido pode integrar os atores (Formadores 

e formandos) em uma cultura digital (H2), portanto, tanto o desenvolvimento de responsabilidade com a autorregulação, auto-

nomia e autoeficácia (H5.1)(H7.1), integra o sujeito com criticidade e responsabilidade.

 6. Inovação, visão do futuro e resolução de problemas complexos (Educador como inovador).

A integração do curso com comunidades externas por meio de inserção de comunidades de prática (H2.1), comunidades de 

inquérito (H6.2), participação em projetos interinstitucionais (H1.1), interclasses e a aproximação da prática escolar permitem 

ao futuro docente uma vivência contínua com problemas cotidianos e complexos, que necessitam de soluções novas, conheci-

mentos novos o que gera a cultura da inovação.

7.3 Experiências internacionais e princípios de formação docente discutidas por Darling-
-Hammond et al.  (2017)

Como aponta Darling-Hammond et al. (2017), nos sistemas educacionais de alto desempenho (Finlândia, Singapura, Canadá e 

Austrália), o professor é uma profissão valorizada, com um ideal a atingir focado na oportunização de todos alunos aprenderem.  

Nesse texto, portanto, focamos nesses quatro últimos países.

Com base em quatro quadros ao final desta seção, fizemos uma análise das aproximações da proposta e o que se vivencia como 

uma docência com caráter de profissão valorizada. Um primeiro quadro sintetiza aspectos nacionais ou estaduais da formação 

docente. Em um segundo quadro sintetizamos quatro das cinco etapas da profissão docente em foco por Darling-Hammond et 

al.(2017): Recrutamento, Indução, Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC) e Avaliação e desenvolvimento da carreira. A 

formação inicial mereceu um quadro único com vários subitens por ser o foco de nossa proposta.

Buscaremos a partir daí, discutir aspectos de nossa proposta que convergem ou não para a profissionalização docente nesses paí-

ses em um quadro final.

Síntese das aproximações e distanciamentos entre as hipóteses das propostas e as características da profissão docente nos países.
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Recrutamento – O recrutamento tem sido um grande problema nacional, que afasta a nossa situação da dos países em foco 

por termos: baixos salários docentes e pouca valorização social da carreira. Nesse sentido, a proposta pode melhorar a situação 

nacional por: engajar o licenciando em um processo em que vê a formação articulada à prática, à pesquisa, e ao design de ma-

teriais,  aulas,  cursos, por meio de metodologias ativas e intercâmbios. O uso de plataformas, e a formação digital para 0 seu uso 

durante a sua formação e a prática, desafia o futuro professor a lidar com problemas mais complexos.

Formação Inicial – A formação inicial no Brasil  tem como requisito apenas a graduação. A Finlândia, por exemplo, exige os 

três anos da graduação  e  uma formação de dois anos em um mestrado acadêmico. Isto  atrela fortemente a formação docente 

à pesquisa, o que integra teoria e prática. Apesar dessa diferença, a proposta de ensino híbrido valoriza a integração teoria-prá-

tica, por meio das metodologias baseadas em pesquisas e/ou em projetos, em torno da reflexão sobre a prática, fundamentadas 

em teorias educacionais. A incorporação de dispositivos, como a tecnologia móvel, que facilitam a coleta dos dados da prática, 

também auxilia essa relação. A integração com o currículo da escola, além de ser feita pelo estudo dos documentos curriculares, 

a proposta de se trabalhar integrando os discentes em comunidades de prática traz situações reais e complexas para a formação, 

pondo o estudante em contato com o currículo em ação. O trabalho com recursos móveis e vídeo-conferência, não só traz a re-

alidade escolar para a discussão na IES, como insere os formadores em contato com a escola ou com grupos de escolas.

Indução – A indução exige políticas públicas para propiciar ao professor uma entrada na carreira com responsabilidade e ma-

turidade profissional. No Brasil, a inserção do professor novato é feito no âmbito de cada rede de ensino, na maioria das vezes 

sem uma preocupação que ele consiga desenvolver seus planos, e se aprofundar para resolver os problemas complexos do co-

tidiano. A proposta não possibilita resolver o problema da indução, pois exige mudanças da mentalidade educacional quanto a 

recepção dos professores novos, e uma política para garantir tempo de estudo, planejamento e mentorias. Por outro lado, traz 

princípios que podem auxiliar o licenciando durante a sua formação a se integrar na realidade da escola e pensar problemas re-

ais por meio dessa integração, da autorreflexão, feedback por pares, feedback de especialista, pensar problemas reais por meio 

da integração em comunidades de prática ou por meio de projetos conectados à prática e ao design para a prática.

  Canadá   Finlândia   Singapura   Austrália

Recrutamento

Formação Inicial

DPC

Avaliação da Carreira

Articulação
Teoria- Prática

Comunidade
de Prática

Autorregulação
autoeficácia

Indução

Tecnologias móveis
e interativas

Plataforma de
compartilhamento

Problemas
reais

Metodologias
ativas

Autorreflexão

Feedback
por pares

Comunidade
de inquérito

Intercâmbios

Formação
digital
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DPC – Desenvolvimento Profissional Contínuo – O DPC depende de políticas públicas, além de compromisso e responsabi-

lidade profissional. São pontos primordiais: os planos de carreira que valorize o desenvolvimento profissional contínuo, com 

valorização salarial, tempo disponibilizado para formação e estudo, e formação de grupos de trabalho coletivo e colaborativo. 

Além disso, como é apresentado na Finlândia, a responsabilidade de elaboração curricular dá ao professor maior engajamento 

e valorização de sua própria profissão. Em relação à proposta de formação híbrida, a aproximação com a realidade da prática, 

integrando melhor escola e Instituição de Ensino Superior (IES) de formação, pode fortalecer as ações entre IES e escola que 

aproximam tanto para a formação inicial como para a formação contínua baseada em problemas da escola. O trabalho coletivo 

se inicia na formação em diversos aspectos, participação em projetos, pesquisas, designs coletivos, intercâmbios, comunidades 

de inquérito, comunidades de prática, o que já dá ao licenciando uma perspectiva da profissão como um processo contínuo 

de enfrentar novas situações e problemas. O trabalho frequente com pesquisas, em particular com a pesquisa-ação, permite o 

professor encarar sua profissão como um campo a refletir, contrastar com teorias e propor melhorias. 

Avaliação e desenvolvimento da carreira – Há uma clara divergência entre os países que variam tanto para uma avaliação pen-

sada em panorama da situação da docência e uma avaliação formativa, preocupada no feedback aos professores para propiciar 

melhoria da prática entre os países apontados. A avaliação e desenvolvimento da carreira são aspectos dependentes das políti-

cas públicas. Porém, a formação inicial pode propiciar elementos que se alinham com uma política própria das avaliações com 

foco na melhoria da prática. A proposta traz à tona uma formação voltada à conscientização e desenvolvimento de responsabili-

dade, por seu aspecto de autorregulação, busca de autonomia discente, interação entre pares, e emissão de feedback formando 

o professor para avaliar e ser avaliado. Além de refletir sobre as avaliações.
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8. FORMAÇÃO HÍBRIDA 
PARA A DOCÊNCIA: 
DIRETRIZES 
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O Parecer do CNE/CP Nº: 22/2019 da resolução da Portaria n° 2.167, publicada no D.O.U. de 20/12/2019, que regulamenta Di-

retrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, apontam alguns desafios para a 

formação inicial no Brasil.   

[...] 

(e) estruturas curriculares fragmentadas, sem disciplinas articuladoras, com ementas genéricas quanto aos saberes 

pedagógicos, e com visível abreviação da formação;

(f) estágios curriculares sem projetos e apoios institucionais, com acompanhamento e avaliação precários;

(g) conversão em ritmo acelerado da oferta de cursos presenciais em cursos a distância, e o excesso de instituições 

que oferecem esses cursos nessa modalidade; 

[...] (CNE, 2019, p. 5-6)

A formação deve fundamentar em evidências científicas e nas reflexões em torno de questões da prática, valorizando o como 

os estudantes aprendem. No entanto, como enfatiza o parecer e a resolução, a realidade educacional não é única, precisa-se 

considerar as diferentes situações e necessidades de estudantes, que se realizam com contextos educacionais e socioculturais 

diferentes. A integração do trabalho online, com interações entre comunidades de instituições diferentes, propicia a ampliação 

do contato que o estudante pode ter com práticas educacionais em diferentes contextos, e aspectos próprios.

Uma formação híbrida precisa aproveitar as potencialidades da educação híbrida, com plataformas e ferramentas que poten-

cializam as trocas entre estudantes e entre comunidades de diferentes instituições. Além disso, possibilita: a) a flexibilidade na 

formação; b) a integração da prática à formação teórica do licenciando; c) a atuação em projetos de design de recursos educa-

cionais; d) a vivência dessa outra modalidade de prática, o ensino híbrido e online, e uma formação digital. E, assim, a compe-

tência 5 descrita na resolução do CNE/CP 02/2019 é desenvolvida a partir de uma vivência com o mundo digital.

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, re-

flexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para co-

municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as apren-

dizagens (CNE/CP 02/2019, p. 15)

A prática docente deve perpassar toda a formação em um projeto institucional e que se articule à uma rede de formação, datada 

de um espaço virtual, de uma comunidade de prática, formada pelos docentes das instituições formadoras, licenciandos e es-

colas satélites a cada faculdade. Cada estudante, atuando em grupo junto a uma escola, tem em seus pares feedback importante 

para o repensar, que conjuntamente com o feedback especialistas do professor-preceptor da escola e do formador-orientador, 

o auxilia na sua autoavaliação e autorregulação. Isso permite que ele trace sua trajetória de formação que integre teoria-prática.
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8.1 Perfil do egresso

Ao pensar esse modelo ideal de formação híbrida online, partimos das orientações da DCN e dos estudos discutidos neste texto, 

traçando inicialmente o perfil de egresso desejado nas formações. Além das 10 competências gerais da formação docente e das 

competências específicas :

• ao Conhecimento Profissional:

• Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los;

• Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem;

• Reconhecer os contextos;

• Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais.

• à prática profissional:

• Planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens; 

• Criar e saber gerir ambientes de aprendizagem;

• Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino;

• Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos conhecimento, competências e habilidades.

• ao engajamento profissional:

• Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional;

• Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são 

capazes de aprender;

• Participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção dos valores democráticos;

• Engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade. 

(BNC-Formação).
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 Os egressos do curso com modelo híbrido em foco, terão:

• Visão lifelong-learning da profissão docente;

• Competências digitais, crítica e criativa, no uso e na criação  de diferentes tecnologias para a educação, em 

seus aspectos de ensino, desenvolvimento do aluno como ser do conhecimento, competente, crítico e ético;

• Competência na articulação reflexiva entre teoria e prática;

• Competência para inovar, desenvolvimento de uma visão de futuro e de resolução de problemas complexos; 

• Visão cidadã e responsável do uso da tecnologia voltada ao benefício do desenvolvimento do estudante 

cidadão e da seu desenvolvimento em habilidades, conhecimento, atitudes e valores.

8.2 Rede de Faculdades de Formação e Escolas

O modelo de formação perpassa por uma rede de formação com faculdades integradas em um projeto interinstitucional de 

formação e projetos interinstitucionais de pesquisa e de design. A cada faculdade se articula uma rede de escolas satélites, que 

serão campos de desenvolvimento dos licenciandos sobre a prática docente.

Faculdade de rede Escolas satélites
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• Rede satélite de escolas que receberão os professorandos e serão campo de estudo para a formação. Es-

colas estas ligadas às diferentes redes (municipal, estadual, federal, privada), modalidades de ensino (Ensino 

fundamental, Ensino Médio, EJA), em contextos diversificados (Educação Urbana, Educação Indígena, Edu-

cação do campo, etc);

• Professores das redes satélites atuarão em processo de recebimento e formação prática do licenciando e, 

estarão em um processo formação continuada junto às faculdades;

• A rede de faculdades terá em comum o ambiente virtual de interações e compartilhamentos e uma bi-

blioteca virtual.

8.3 Biblioteca Virtual ( representado pelo computador no modelo acima)

A rede de faculdades manterá uma biblioteca virtual com ebooks e outras mídias (vídeos, apresentações, animações, etc) da lite-

ratura já consagrada e constituirá uma biblioteca das diversas mídias com produção de seu corpo docente para as disciplinas que 

comporão a trajetória de formação de cada estudante. Essa biblioteca é livre para uso de toda a rede e deverá ser utilizada na biblio-

grafia das disciplinas das diferentes faculdades membro da rede, além da bibliografia da literatura disponível na biblioteca. 

A biblioteca virtual funcionará também com uma plataforma wiki de compartilhamento de material produzido por licencian-

dos e grupos de pesquisa das instituições e das escolas partícipes da rede. O licenciando deverá postar materiais para obtenção 

de feedback por pares e por especialistas, aos poucos melhorar seu produto.

A cada ano uma equipe de especialistas da rede e ad hoc, avalia materiais da plataforma wiki que já tenham qualidade para com-

por a bibliografia de uma disciplina da rede de faculdades, passando-o para a biblioteca da rede, com o consentimento dos autores.

8.4 Trajetória de formação

Durante o primeiro semestre da formação, os estudantes podem cursar disciplinas obrigatórias básicas em modalidade híbrida, e parti-

cipar de reuniões de orientação para traçar sua trajetória de formação, que será acompanhada por um formador-orientador. Ao final do 

1o semestre, os estudantes estarão agrupados em grupos de até 5 licenciandos com trajetórias de formação similares, com um formador-

-orientador, e já em uma ou duas das escolas satélites, com seus professores-preceptores, a quem deve acompanhar a prática em sala 

de aula e fora dela. Em reuniões de orientação da trajetória, realizadas por videoconferência, os preceptores devem também participar.

A trajetória de formação deve ser regulada pelo estudante com orientações do formador e do preceptor, que pode durante a sua 

formação ser alterada, desde que contemple os requisitos básicos da formação, a saber:

• Grupo I:  800 (oitocentas) horas para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais 

e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, escolas e práticas educacionais.

• Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, uni-

dades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC e para o domínio pedagógico desses conteúdos.
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Cada curso de formação docente deverá distribuir a carga horária do grupo I e II, em disciplinas

• 60% (Máximo) em disciplinas obrigatórias da formação;

• 30% (ao menos) em disciplinas eletivas, dentre às quais uma deve ser à distância, a ser ofertada por uma 

das faculdades componentes da rede;

• 240 horas (10%) de atividades complementares.

O curso deve privilegiar a flexibilidade da formação, garantindo porém uma formação que contemple as compe-

tências a serem desenvolvidas.

•  Grupo III - 800 horas de prática, distribuída ao longo da formação, com apenas 200 horas com o profes-

sor-orientador ou um professor-orientador de estágio (caso o professor-orientador não tenha correlação com a 

prática de ensino).

8.5 Disciplinas obrigatórias e eletivas

As disciplinas obrigatórias e eletivas devem seguir os seguintes critérios:

•  O estudante poderá cursar até 20% das disciplinas obrigatórias e eletivas na modalidade à distância, ofertadas por 

uma das instituições da rede.

•  O estudante fará ao menos uma disciplina eletiva em outra instituição da rede, facilitando a ele a vivência da troca de 

contextos, durante a formação.

•  As disciplinas utilizarão a plataforma da rede, para governança da disciplina, contando com a biblioteca, sala de aula 

virtual (que permita integrar outras mídias), ambientes de formação de comunidades virtuais, plataforma wiki para com-

partilhamento de produtos, videoconferência, fórum, etc. 

•  Os estudantes terão acesso aos materiais e interações tanto por tecnologia móvel como por computador, será valori-

zado o uso de vídeos para trazer a prática para a formação docente na IES.

8.6 Formação prática - Grupo III

De acordo com a BNC-Formação, as 800 horas destinadas à formação docente devem ser distribuídas: 

A. 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Pro-

jeto Pedagógico do Curso (PPC) elaborado pela instituição formadora; 

B. 400 (quatrocentas) horas de práticas nos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do 

curso, desde o seu início, segundo o PPC elaborado pela instituição formadora.

No modelo proposto, as duas partes serão vivenciadas junto à escolas satélites. O item B terá como foco a gestão educacional, as 
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relações pedagógicas e com a comunidade escolar e os projetos extracurriculares, como jornais escolares, e-portfólios desen-

volvidos com alunos das escolas, laboratórios correlatos ao conteúdo, etc. em conexão e orientação dos docentes das disciplinas 

do grupo I e grupo II. 

Formação de comunidade de prática formada pelas faculdades da rede e escolas para onde se discutiriam as questões e proble-

mas elencados na escola e na prática docente do licenciando, como postagem dos problemas comuns e soluções compartilha-

das, feedback entre pares.

Reuniões por videoconferência entre grupos de licenciandos, professor preceptor e professor orientador, para discussão do estágio.

Participação de reuniões entre formadores e comunidade escolar sobre o projeto de acompanhamento, problemas e soluções escolares.

8.7 Carga horária complementar

O estudante terá  210 horas em atividades complementares podendo ser: 

•  Participação de comunidades de prática e de inquérito podem compor parte das horas complementares 

dos licenciandos;

•  Participação em projetos de pesquisa e de design de recursos, interinstitucional e internacional; 

•  Participação em grupos de pesquisa institucionais e interinstitucionais;

•  Atuação como monitor de disciplinas do curso;

•  Participação em conferências e seminários interinstitucionais;

•  Produção de recursos didáticos, artigo científicos e de divulgação, produção e oferta de minicursos em even-

tos ou em projetos de extensão;

•  Disciplinas eletivas cursadas em instituições de ensino superior fora da rede de formação, desde que aprova-

da pelo colegiado do curso.
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9. ESTUDO DE UM 
EXEMPLO DE CURSO 
COMPLETO DE 
FORMAÇÃO DOCENTE
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9 Estudo de um exemplo de curso completo de formação docente

O documento “Critérios Avaliativos para Propostas de Cursos Novos na Modalidade EaD”, publicado pelo MEC em 2018, traz 

em sua tabela de avaliação como critério de exclusão para consideração na avaliação como curso, o mínimo de 40% de carga-

-horária na Modalidade EAD (MEC, 2018, p.19). A partir desse percentual os cursos são avaliados nesta categoria. Nesse sentido 

cursos considerados em nosso documento como Híbridos, podem ser avaliados nacionalmente na categoria EaD.

O documento aponta o Consórcio CEDERJ como exemplo de formação, por conseguir manter no ENADE a paridade entre for-

mandos na modalidade EAD e na Presencial (MEC, 2018, p.14). Segundo regimento do Consórcio CEDERJ, oferece-se cursos 

semipresenciais e a distância.
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Critérios Proposta CEDERJ

Estrutura em Rede Rede de IES com escolas satélites Rede de IES com pólos satélites

Oferta dos cursos

Estruturas curriculares compatíveis 
e complementares, permitindo ao 
estudante escolhas de cursar em outras 
IES.

A depender da licenciatura as matrizes 
curriculares vão de diferentes à cursos 
ofertados em regimes de parcerias. 
Disciplinas práticas ofertadas por cada 
IES.

Disciplinas de estágios e práticas Presenciais nas escolas satélites com 
incorporação de supervisão online

Presenciais de responsabilidade 
de cada IES.

Organização Um coordenador por IES de 
um mesmo curso

Um coordenador por IES de 
um mesmo curso

Ambientes virtuais comum
Rede, Seleção, Biblioteca, Ambientes 
virtuais de ensino comuns, 
Comunidades de práticas,  

Consórcio, seleção,

Vinculação dos Estudantes Estudante se inscreve por IES e se atrela 
a uma escola satélite.

Estudante se inscreve por pólo, que é 
de responsabilidade do consórcio, mas 
o curso no pólo é de responsabilidade 
de uma das IES ofertantes.

Espaço físico dos cursos Espaço das IES Espaço dos Pólos

Dinâmica dos cursos
Com base em metodologias ativas, 
interações com professor (ou 
professores), em grupos e entre pares.

Com base em materiais previamente 
disponibilizados e interações com 
tutores e docentes

Biblioteca

Biblioteca virtual compartilhada, 
com serviços de produção e 
compartilhamento de membros das 
IES.

Nos pólos, com acesso a consulta online 
compartilhado.

Infraestruturas compartilhadas

Comunidades de práticas e de 
inquérito; bibliotecas, ambientes de 
compartilhamento, ambientes virtuais 
de aprendizagem

Revistas, projetos de extensão, 
museu virtual, ambientes virtuais de 
aprendizagem, pólos.
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10. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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A pesquisa até aqui desenvolvida nos mostra que as experiências híbridas e online efetivas na formação docente pautada em 

seis ideias chaves:

1. Percepção, papel e atuação do formando 

2. Metodologias utilizadas

3. Uso das tecnologias

4. Os conteúdos especializados

5. Inserção de componentes, de forma efetiva e escalável

Em cada um dos cinco itens, foram identificados princípios para uma formação efetiva e escalável.

Quanto ao Papel, percepção e atuação do formando,  sete princípios foram elencados. O professor em formação deve:

•  Atuar em uma perspectiva de autorregulação e autoeficácia durante toda a sua formação;

• Atuar como ser que aprende com o colega e contribui com a aprendizagem dele, em uma perspectiva de inte-

ração entre pares;

• Desenvolver uma visão do professor como aprendiz contínuo ao longo da vida profissional;

• Entender o conhecimento docente como uma reflexão que une teoria e prática;

• Desenvolver as competências digitais de forma natural durante a atuação na formação;

• Atuar com senso crítico e responsabilidade no uso das tecnologias;

• Perceber-se como elemento central de sua própria formação.

Quanto às Metodologias utilizadas, alguns princípios básicos foram identificados:

• Formação pautada na relação teoria-prática (reais);

• Formação fortemente pautada em interações entre pares, interações em grupos e redes de formação;

• Formadores criarem e interagirem por meio de ambientes de vivência de problemas e problemas reais da Educa-

ção ou da prática docente;

• Caminhos de formação pautados na autorregulação, com decisões pautadas em interesses, tempo disponível, di-

nâmicas e conteúdos. Fomento à autoeficácia e autorregulação;

• Fomento a inclusão e participação pelo professor em formação em Comunidades de prática e de inquérito.
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Quanto ao Uso das tecnologias digitais, alguns critérios que se transformam em princípios para uma boa formação:

• Um ambiente central virtual de aprendizagem que representa o núcleo das formações e integre diferentes mídias, 

sem deixar o estudante perdido e sem limitá-lo;

• Mídias integradas permitem diversidade nas formas de interagir entre pessoas, com o conteúdo e com contextos 

da prática: videoconferência, fórum, chats, espaços de compartilhamento de documentos, comunidades de prática 

e de inquérito, dentre outros;

• Integração de tecnologias móveis de forma a permitir aproximar a prática real da educação, reflexão e discussão 

na formação; permitindo, ainda, conectividade, filmagem e integração com a tecnologia individual.

• Valorização do uso de vídeos em diferentes funções, vídeo-feedback, vídeo da prática, especialmente como for-

ma de trazer à prática para a formação, e facilitar o acompanhamento do estágio.

• Ferramenta para acompanhamento e avaliação da aprendizagem pelos diferentes atores do processo: formador, 

formando e professor preceptor de estágio.

Quanto à efetividade e escalabilidade, os estudos apontam critérios que norteiam implementações das diversas políticas de for-

ma a manter uma relação entre custo-benefício e qualidade de formação:

• Integração na formação de metodologias e ambientes que permitam a vivência de feedback por pares e por espe-

cialistas, e experiências de problemas educacionais reais, como as comunidades de prática e de inquérito; partici-

pação de projetos integrados com grupos  de diferentes instituições; valorização do uso da tecnologia móvel.

• Fomento da autonomia no direcionamento da aprendizagem, feedback (integrando autofeedback, feedback por 

pares, feedback por especialistas) e reflexão sobre a sua prática pedagógica.

• Uso de tecnologia móvel, videoconferência e vídeos de sua própria prática, como ponto a integrar a prática de 

ensino real e autêntico, seguido de reflexão ampliando as possibilidades de integração da formação prática com 

reflexão teoria-prática.

Quanto ao conteúdo especializado, a pesquisa nos apontou como critérios:

• A própria modalidade de Educação Híbrida e online passa a ser uma modalidade de formação, que se torna con-

teúdo de formação docente;

• Os conteúdos relativos à instrumentalização do sujeito com as tecnologias, são desenvolvidas no decorrer da pró-

pria formação, integrado à vivência das disciplinas.
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Os princípios acima elencados nos levaram ao design de uma estrutura macro em formato de rede de instituições de formação 

com governança virtual, com a existência de uma rede de formação:

• com disciplinas compartilhadas;

• prática docente articulada à rede;

• escolas satélites das faculdades com imersão dos estudantes na prática escolar desde o início do curso;

• espaço virtual comum, principalmente no que tange a serviços como biblioteca, comunidades de prática, forma-

ção de grupos de pesquisa inter instituições partícipes, integração de escolas satélites à cada instituição.

• Trajetória de formação regulada pelo estudante com orientação de um formador-orientador e do preceptor da 

escola satélite.
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