
Falando um pouco
sobre o Ensino Híbrido

O Ensino Híbrido já existe há algum tempo. Escolas particulares utilizam-no para aprimo-
rar a excelência do ensino concomitantemente às aulas presenciais como um complemento do
estudo. Esta parceria híbrido x presencial tem se mostrado eficaz, resultando em um aumento
da performance cognitiva dos alunos.

O Brasil não permite, na Educação Básica e Fundamental o ensino à distância. A legisla-
ção vigente obriga aulas presenciais, em um contexto fora da Pandemia. Ensino ministrado to-
talmente à distância, é permitido apenas no nível Superior.

Acontece que com as restrições de uso do espaço escolar por medidas sanitárias, houve
a necessidade de as escolas se reinventarem, visando não interromper os anos letivos, e a saída
foi a ratificação do ensino à distância pelo MEC, computando-se as aulas online como carga ho-
rária efetiva.

Pois bem, assim resolveu-se legalmente a questão, porém aspectos cognitivos do novo
modelo implementado p raticamente à força ainda geram dúvidas e a discussão sobre seu aper-
feiçoamento se faz urgente e necessária, não apenas pelas escolas, que estão na linha de frente
do processo, mas de toda a cadeia de comando do ensino brasileiro.



Muitos pais reclamam das aulas online devido a dificuldade de se manter a atenção de
seus filhos diante da tela de um computador, principalmente nos primeiros anos do Ensino Fun-
damental. Trabalhar o engajamento dos alunos é, pois, um dos desafios a serem vencidos. Tal-
vez uma boa saída seja tentar durante as aulas online estimular mais a interação entre os
próprios alunos, visando uma profícua troca de ideias e experiências, fazendo do compartilha-
mento de opiniões uma estratégia contra a monotonia. Modelos educacionais já existem, e de
comprovado sucesso, como a “sala de aula invertida” onde o aluno tem de estudar o tópico em
um momento anterior, em casa, e posteriormente debater com os demais colegas de classe,
com a mediação do professor, que conduz o processo, mas não tem na sua figura o princípio,
meio e fim.

Implementação de ferramentas de ensino virtual também se mostram como quesito
fundamental. Um bom acesso virtual, internet condizente com as necessidades, utilização de
aplicativos como indutores do aprendizado, o bom uso do celular, e de toda e qualquer parafer-
nália digital, em pró do conhecimento e domínio do conteúdo não devem ser descartados.

Respeitar a autonomia e o tempo de cada estudante também é fundamental. Nesse
item o ensino híbrido não difere muito do presencial, apenas que o professor, e somente ele
com sua expertise poderá adotar, mediante as situações concretas, estratégias de ensino visan-
do que o aluno não esmoreça. Aqui façamos a observação de que a profissão do professor é
singular, pois que é ele, o professor, o artesão, construtor, engenheiro da personalidade e sabe-
doria de seus pupilos. Há séculos é assim que se transfere conhecimentos, com a figura de um
tutor, porque ainda não inventaram máquina capaz de substituir o mestre em suas interações
humanas. Máquinas podem até deter mais saberes, porém transmitir ainda é tarefa personalís-
sima. Nada ainda substitui um bom professor.



Agora examinemos o item onde talvez resida a maior dificuldade do ensino online. Nos-
sos alunos, da Educação Básica e Ensino Fundamental não tem maturidade suficiente para con-
tinuarem “presos” a uma tela de computador se aquele conteúdo não lhes for interessante. No
ensino presencial, queira ou não, eles estão em uma sala de aula, em meio a seus colegas, há o
respeito reverencial à figura do professor e todo um entorno o impelindo a “prestar a atenção”.
Em casa, na solidão de seu quarto, na frente de uma tela, a dispersão é muito mais fácil de
acontecer.

Os pais também podem e devem ajudar, mas muitos não tem tempo por conta de seus
afazeres e, infelizmente, muitos outros não se dão conta de sua importância neste processo
contínuo de aprendizado. Não podemos crucificar ninguém, é tudo muito novo para todos nós,
mas devemos sim buscar soluções unindo as peças desse quebra-cabeças, o professor com sua
capacidade e inventividade, o aluno que deve lutar contra as distrações do dia-a-dia e o pai/
mãe com sua resiliência no trato daquela personalidade em formação, seu filho seu maior te-
souro.

Com este breve relato chamo o leitor a uma divagação interessante: O que é mais urgen-
te para a implementação de um ensino de base híbrida/ online de excelência? Ferramentas tec-
nológicas cada vez mais poderosas? Metodologias de Ensino adaptadas à nova realidade? Ou a
tradicional paciência e resignação daqueles que ensinam e aprendem? Pais e filhos, Professores
e Alunos. Se você tivesse que optar, onde investiria seus esforços?


	
	

