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RESUMO
O artigo apresenta uma proposta de ensino superior a distância em que a parte a distância
será oferecida no modelo assíncrono a ser complementado por um encontro presencial
semanal. A ideia é promover a democratização do ensino superior para estudantes
trabalhadores. Nesse caso, o modelo assíncrono garante a adaptabilidade de que o aluno
precisa para estudar em dias e horários que se ajustem às suas obrigações profissionais e
familiares. O encontro presencial, realizado com metodologias ativas, sustenta a efetividade
da aprendizagem assegurando uma relação personalizada entre professor e estudantes e
possibilita a construção de conhecimento de cada aluno individualmente e dos alunos entre
si com a participação do professor que certifica a qualidade do ensino atuando como curador
e mentor nos processos de ensino e aprendizagem.
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Assistimos, há algum tempo, ao surgimento de diversas modalidades de ensino a

distância com vários tipos de assistência tecnológica. Pretendo, nas próximas linhas,

apresentar uma proposta de graduação a distância na modalidade híbrida (a parte a

distância online em regime assíncrono e encontros presenciais semanais para o

desenvolvimento do que foi estudado, sob a supervisão de um mesmo professor nas

duas etapas) na área das ciências sociais aplicadas, em particular sugiro a

construção futura de uma disciplina de “humanidades” (filosofia e ciências sociais). A

opção pelo ensino online assíncrono com a hibridização por meio dos encontros

presenciais semanais vai ao encontro das demandas do público do curso ou cursos

a serem ofertados, isto é, pessoas em idade adulta, com inserção no mercado de

trabalho e rendimentos limitados, com trabalho em horários diversos com variações

de turno, além de afazeres e obrigações sociais e familiares.

2 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em
Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciências Humanas
(Sociologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006).

1 Trabalho final da disciplina “Educação Adaptativa e Ensino Personalizado” ministrada pela
professora Dra Betina von Staa, no curso de pós-graduação “Tecnologias Educacionais para
Aprendizagem e EaD”, do IEC/PUC Minas. Outubro de 2021.
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Segundo Betina von Staa, “o ensino híbrido é, por definição, inovador”. Gostaria, no

entanto, de introduzir uma diferenciação apresentada por Horn e Staker (2015) em

relação às inovações sustentadas e às inovações disruptivas puras. As inovações

sustentadas “prometem melhorias para as salas de aula tradicionais, mas não

ruptura” (p. 97). A inovação disruptiva pura, por sua vez, começa nas extremidades

inferiores ou entre não consumidores, atendendo a pessoas que não teriam acesso

aos recursos via mercado estabelecido, pelo menos não pelos preços de mercado.

Trata-se de uma disrupção por necessidade, que a princípio não ameaça as práticas

institucionalizadas. Apresenta soluções que não são as ideais, mas as possíveis em

um contexto de precariedade. Educação por correspondência ou por rádio para

quem está distante das cidades, por exemplo. Esse modelo inicialmente disruptivo –

não uma simples melhoria –, na medida em que subverte o conceito da sala de aula

convencional, pode se aperfeiçoar, agregar tecnologia e alcançar o topo do

mercado, mas é importante que preserve o que o fez surgir: necessidade de acesso,

conveniência, economia e simplicidade (p.96).

Faço referência a essa origem quase transgressora da EAD como inovação

disruptiva pura no intuito de justificar a opção por um modelo de educação a

distância assíncrona com a hibridização feita a partir de um único encontro semanal

presencial (as disciplinas do semestre serão modularizadas para permitir que

apenas duas disciplinas sejam ofertadas de cada vez e assim seja possível ter dois

encontros em um único dia).

Embora o ensino a distância já tenha atingido a maioridade no mercado e se

diversificado, principalmente tecnologicamente, quero crer que essa modalidade

carrega em seu DNA as finalidades – mais visíveis talvez nos modelos assíncronos

– que estão na sua origem, ou seja, acessibilidade, conveniência, economia e

simplicidade, o que não implica, de modo algum, uma aceitação de perda de

qualidade, mas, ao contrário, o reconhecimento de uma vocação para a

democratização do ensino de qualidade.

O modelo que proponho, online, assíncrono, com considerável controle e autonomia

dos alunos, garante a adaptabilidade necessária ao público adulto, trabalhador com

renda limitada, regimes de trabalho por turno e afazeres e obrigações sociais e
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familiares. O momento do encontro presencial será pensado como o que Horn e

Staker chamam de “virtual enriquecido”, a cada encontro novas estratégias como

“rotação por estações”, “sala de aula invertida”, “rotação individual”, “gamificação” e

até modelos mais desafiadores da sala de aula convencional – em momentos de

experimentação – como os “flex” (cf. Horn e Staker, 2015) podem ser usados.

Vale lembrar, como nos diz Betina von Staa, que devem ser “encontradas soluções

que mesclam encontros presenciais e tecnológicos, sempre tendo em mente que o

planejamento é um só, e que as atividades presenciais são tão importantes quanto

as mediadas por tecnologia – e que os professores têm de acompanhar o progresso

dos alunos em todas as modalidades simultaneamente”.

Em minha proposta, os alunos terão acesso a um ambiente virtual de aprendizagem

onde encontrarão o conteúdo de cada unidade da disciplina de “humanidades” na

forma de textos, de videoaulas objetivas apresentando conceitos específicos,

videoaulas com exposições mais aprofundadas (para quem busca um apoio à leitura

dos textos), links para sites e para podcasts que poderão ser acessados a qualquer

momento e lugar, testes opcionais e/ou obrigatórios e tarefas gamificados ou não

(sempre com feedbacks esclarecedores, instrutivos e motivadores, seja em caso de

erro ou acerto), além de fóruns temáticos e de solução de dúvidas gerais. A

apresentação do conteúdo será até certo ponto redundante para atender de forma

adaptativa a diferentes preferências.

A cada semana, os alunos terão liberdade para estudar os temas de forma

adaptativa, de acordo com suas próprias escolhas, seu ritmo, disponibilidade e

organização. Todas as atividades dos alunos no AVA serão monitoradas pelo

professor que poderá intervir por meio dos canais online para fazer sugestões de

recursos, sites, textos, vídeos e já alcançar alguma personalização do ensino

procurando ajudar o aluno em relação às suas demandas individuais. Essa

personalização inicial contribuirá para uma abordagem e aprendizagem efetiva, para

o engajamento, para o aprendizado mais rápido e para a elaboração pelo aluno do

significado e da relevância do conteúdo estudado. (Cf. MORAIS et all, 2018)

Nos encontros presenciais semanais, uma parte fundamental do tempo será

dedicada ao atendimento individualizado dos alunos, ainda que seja necessário
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fazer um revezamento. Um momento de rotação por estações poderá possibilitar

esse atendimento personalizado. Uma das estações será reservada para a troca de

informações e a aprendizagem por pares. O que aumentará o tempo de construção

coletiva de sentido sobre os temas estudados. Em outros momentos, poderá ser

usada a inversão de sala e até mesmo algumas experiências mais disruptivas,

adotando algo semelhante ao modelo “flex”, deixando os alunos livres para

trabalharem individualmente ou em grupo e/ou chamarem o professor caso sintam

necessidade. É importante destacar uma ideia aparentemente simples que consiste,

em casos de encontros noturnos com possibilidade de atrasos, na formação de um

grupo especial para os alunos atrasados de modo que não comprometam o

andamento das atividades coletivas da turma, mas possam, após se atualizarem,

participar das discussões (cf. SILVA E SANADA, 2018).

Toda a administração, suporte e monitoramento da participação dos alunos no AVA

ficará a cargo do professor que, de posse das informações obtidas nas estatísticas

do sistema, organizará os encontros presenciais, sempre tendo em mente que uma

parte fundamental desses encontros deverá ser destinada a uma continuação e

efetivação face a face da personalização que terá se iniciado no próprio ambiente

virtual de aprendizagem. Os processos avaliativos ocorrerão nos momentos

assíncronos e síncronos. Uma parte da avaliação será feita por meio de um projeto

coletivo que atravessará os momentos assíncrono e síncrono.

O professor realizará uma abordagem efetiva quando souber não só atuar como

organizador e curador de um vasto estoque de conhecimentos disponíveis na área

das “humanidades”, mas quando souber também, como um mentor, ajustar esses

conhecimentos às características individuais, experiências de vida e conhecimentos

prévios dos alunos. O aprendizado será efetivo ao ser construído pelos alunos (de

forma individual e colaborativa) com a orientação e mentoria do professor,

tornando-se algo subjetivamente significativo, pessoalmente internalizado, e não um

amontoado de informações transmitido pelo professor via aulas expositivas ou por

meio de recursos tecnológicos. Os alunos, com controle do processo e autonomia,

aprenderão a converter conteúdos existentes em conhecimentos novos

eventualmente relevantes e úteis para a comunidade.
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