
Mesclar as aulas
presencias com as
aulas online é a
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S
e fossemos tirar uma foto das salas de aula durante a pandemia,
veŕıamos crianças e adultos sentados em frente ao computador,
ou celular, e alguém do outro lado em um quadro virtual, de pa-

pel ou de giz, explicando o conteúdo. O contato é virtual, a distância
é limitada pela rede, mas a forma de ensinar é a mesma de uma sala
de aula presencial.

Qual a diferença da sala de aula tradicional e da sala de aula neste cenário de
pandemia? Ao que parece, o ensino remoto tende a repetir o mesmo modelo
utilizado durante toda nossa vida escolar e universitária. Com relação ao
planejamento das atividades e dos conteúdos pouca coisa mudou. Os alunos
fazem os mesmos exerćıcios da apostila que fariam na aula presencial e repetem
as mesmas experiências, só que agora em frente a câmera. As avaliações são
enviadas via formulário ou em papel e levadas a escola para que o professor
corrija.

Neste cenário, o professor teve que se adaptar e se reinventar “a toque de
caixa” e lidar com as novas tecnologias, adaptar-se a um cenário composto de
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câmeras e softwares, entre outros aparatos tecnológicos. O estudante assiste
a uma aula onde o quadro de giz esta do outro lado da tela e o intervalo é
utilizado para mandar emojis com saudades dos colegas.

Sem dúvida, a pandemia do coronav́ırus nunca será esquecida em todos
os aspectos sociais e também na educação. O que temos é uma mudança
de paradigma forçada e todos estão tendo que se adaptar, querendo ou não.
Há que se pensar como serão as salas de aula pós COVID-19. Muitas são
as suposições, metodologias e receitas. No entanto, primeiramente deve-se
minimizar as resistências e esta pandemia tem forçosamente feito este papel.
Muitos professores estão tendo que estudar, aprender ferramentas, ambientes
virtuais e consequentemente ver a forma de ensinar por outro ângulo. O que
podemos verificar é que a mudança almejada durante anos ainda não aconteceu,
mas que agora tem mais chances de ocorrer.

Há tempos tem-se falado em Ensino Hı́brido (EH) como a possibilidade de
integração das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) ao
processo de ensino e aprendizagem. Também é uma metodologia ativa com
potencial para inovar o ensino institucional, tradicional e centralizado que
vigora atualmente.

O EH é uma abordagem pedagógica que abrange atividades presenciais e
atividades realizadas por meio de tecnologias, com o objetivo de protagoni-
zar o aluno no processo de ensino-aprendizagem e descentralizar o professor
(SOUZA; CHAGAS; ANJOS, 2019).

Mais do que mesclar uma aula presencial com uma aula online, o EH uti-
liza das TDICs para os alunos conseguirem acesso aos materiais teóricos para
estudo e as instruções para executar projetos a partir do próprio estudo, e gra-
dativamente construir conhecimento. A primeira etapa do EH acontece fora
das salas de aula. O contato dos alunos com o professor pode ser constante ou
quando necessário, e ocorrer por meio de fórum, grupos em rede, e-mail, da
maneira que for mais adequada de acordo com os recursos que os alunos e os
professores dispõem para comunicação remota.

No contexto de pandemia estamos observando a necessidade de flexibilização
no ensino, na pesquisa e no processo de desenvolvimento dos professores que
não tem experiência com o Ensino à Distância (EaD) e as ferramentas tec-
nológicas.

Segundo Bacich (2016), a abordagem EH está atrelada ao processo de ensino
EaD. Por isso o objetivo do EH traz práticas relacionadas ao desenvolvimento
cŕıtico do aluno, pesquisar e produzir com recursos apresentados por seus pro-
fessores e a instituição de ensino, o que não restringe a busca por recursos fora
da sua escola ou universidade.

A próxima etapa é o encontro presencial entre alunos e professor para mo-
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mento de análise e apresentação da aprendizagem constrúıda neste tempo, a
parte humana e “desconectada” do processo de ensino, o que neste contexto
de pandemia, trata do encontro presencial mediado por Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA), ou mesmo ferramentas informais de comunicação como
videochamadas.

Adotar o EH traz muitas vantagens para os alunos, tais como a autonomia,
ou seja, capacidade do aluno tomar atitudes como estudar, ler o material das
disciplinas, organizar seu tempo de estudo e trabalho, e proporciona ao aluno
controle total sobre o seu tempo de estudo, ritmo de acompanhamento dos
conteúdos e decidir sobre o seu ambiente de estudo. Para o professor, o EH
possibilita um olhar mais acurado para as individualidades de cada aluno, e
se beneficia das tecnologias para abranger o máximo de inteligências posśıvel,
como a visual, auditiva, leitura, escrita, diálogo entre outras particularidades
que cada aluno manifesta no processo de ensino e aprendizagem.

É necessário considerarmos as desvantagens da aplicação do EH no con-
texto educacional brasileiro. Para que possamos superar o ensino tradicional,
o Brasil precisa reformular a formação docente, abrangendo as tecnologias de
informação e comunicação, bem como estruturar melhor a sociedade para tor-
nar o posśıvel acesso a internet pela população, tanto em seus lares, quanto
nas escolas. Dados da pesquisa Pnad Cont́ınua TIC, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica (IBGE, 2018), informam que 25,3% da
população brasileira não tem acesso á rede, ou seja, são mais de 46 milhões
de pessoas não conectadas no Brasil, e os motivos para isso são desde falta de
infraestrutura até falta de condições financeiras para pagar pelo serviço.

Ainda não sabemos exatamente como e nem quando as aulas presenciais
voltarão, mas sabemos que elas não serão mais vistas da mesma forma, pois a
experiência com o EaD e o EH, hoje está transformando a concepção de ensino,
tanto dos alunos quanto dos professores. Embora muitos desafios surjam neste
contexto, não se pode negar que um mundo de possibilidades se abre com o
uso das tecnologias educacionais, tornando a sala de aula muito mais interes-
sante e fascinante. Adotar novas metodologias, como o EH, contribuirá com a
readequação das aulas presenciais em um mundo pós COVID-19, receberemos
em sala de aula alunos e professores diferentes. É o que esperamos!
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