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Resumo

Este artigo versa sobre o ensino híbrido, personalização do ensino e avaliação da aprendizagem.
Tratase de um estudo bibliográfico, somado à experiência da disciplina Práticas Educativas, do
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), que inseriu a sala de
aula invertida como metodologia da disciplina. Investigouse as dimensões dessa inserção na relação
teoriaprática, analisando como se dá, na proposta de ensino híbrido, as interrelações entre esses três
eixos, no cerne das relações professoralunos e ensinoaprendizagem. Os resultados apontam que o
ensino híbrido constitui atualmente uma proposta dinamizadora da atividade escolar, propiciando
maior autonomia aos discentes e ampliando as possibilidades de diálogo no contexto de aula.

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Avaliação da Aprendizagem. Personalização do Ensino.

Abstract

This article deals with hybrid teaching, teaching personalization and learning assessment. It is a
bibliographical study, added to the experience of the discipline of Educational Practices, of the
Professional Masters in Professional and Technological Education (PROFEPT), which inserted the
inverted classroom as a methodology of the discipline. We investigated the dimensions of this
insertion in the theorypractice relationship, analyzing how the hybrid teaching proposal gives rise to
the interrelationships between these three axes, at the core of teacherstudent and teachinglearning
relationships. The results show that hybrid teaching is currently a dynamic proposal for school
activity, providing students with greater autonomy and broadening the possibilities for dialogue in
the classroom context.

Key words: Hybrid Teaching; Laerning Evaluation; Personalized Teaching.

Resumen

Este artículo versa sobre la enseñanza híbrida, la personalización de la enseñanza y la evaluación del
aprendizaje. Se trata de un estudio bibliográfico, sumado a la experiencia de la disciplina Prácticas
Educativas, del Máster Profesional en Educación Profesional y Tecnológica (PROFEPT), que insertó
el aula invertida como metodología de la disciplina. Se investigó las dimensiones de esa inserción en
la relación teoríapráctica, analizando cómo se da, en la propuesta de enseñanza híbrida, las
interrelaciones entre esos tres ejes, en el núcleo de las relaciones profesoralumnos y
enseñanzaaprendizaje. Los resultados apuntan que la enseñanza híbrida constituye actualmente una
propuesta dinamizadora de la actividad escolar, propiciando mayor autonomía a los discentes y
ampliando las posibilidades de diálogo en el contexto de clase.

Palabra clave: Enseñanza Híbrida. Evaluación del aprendizaje. Personalización de la Enseñanza.
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INTRODUÇÃO

Este artigo foi desenvolvido como parte do programa de atividades da disciplina Práticas Educativas
em Educação Profissional, no âmbito do Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS). A disciplina
foi ministrada utilizando os mecanismos do ensino híbrido, através da proposta de Sala de Aula
invertida. Nessa abordagem de ensino, também conhecida como Flipped Classroom o aluno tem
contato com o conteúdo escolar antes de estar na sala de aula, transformando outros espaços físicos
em lugares de conhecimento, incluindo as plataformas virtuais. Criada em 2007, pelos professores
Bergmann e Sams (2012), nos Estados Unidos, constataram a prática tornava a aula mais dinâmica e
personalizada. Inverter a sala de aula é fazer em casa o que era feito em aula, ou seja, o aluno assiste
vídeos ou se apropria de algum outro material indicado pelo professor, e em sala, resolve problemas,
soluciona as dúvidas, etc. Essa foi uma das maneiras de trabalhar a mescla entre o ensino online e o
presencial, tendo sido utilizada a plataforma Google Classroom, uma sala de aula virtual, na qual é
permitido adicionar os alunos por email, e elaborar tarefas. Como alunos desta disciplina,
consideramos que a proposta metodológica desenvolvida na disciplina em tela, tendo como base o
ensino híbrido, tem contribuído de maneira instigante, dialógica e dinâmica no processo de
ensinoaprendizagem.

Partindo dessa experiência, objetivouse compreender acerca da educação híbrida, da personalização
do ensino e da avaliação. Tais temas são amplamente discutidos na atualidade e defendidos por
autores como Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), Moran (2015), Mattar (2017), Schneider
(2015), Rodrigues (2015), Moura e Lima (2015), Valente (2014). Estes autores trabalham na
perspectiva de uma formação híbrida, ativa, contemporânea e digital, adequandose ao aluno do
século XXI.

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) passaram a ser algo comum na vida
em sociedade, alterando a comunicação e relacionamento das pessoas. O uso das tecnologias digitais
se tornou um viés social de fuga inevitável. Muitas pessoas, mesmo que minimamente, têm acesso às
redes sociais e plataformas digitais, utilizandoas como meio de interação e diálogo, mesmo que não
sejam tão adeptas. Na escola, não é diferente, sendo desafiador para o professor trabalhar com a
geração de nativos digitais, sem também se envolver com as tecnologias educacionais. O termo
nativo digital foi utilizado por Presky (2010), e diz respeito aquele que nasceu e cresceu cercado de
novas tecnologias, como videogames, celulares, internet, etc.

Conforme destaca Bacich et al (2015, p.47): “Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às
tecnologias digitais, configurandose como uma geração que estabelece novas relações com o
conhecimento e que, portanto, requer que transformações aconteçam na escola”. Essa necessidade de
mudança chegou também para o modo como nós aprendemos, sendo a integração entre as
tecnologias e o processo de ensinoaprendizagem de suma importância para o desenvolvimento da
escola contemporânea.

As práticas educativas são cada vez mais influenciadas pela web e suas novas maneiras de produzir
conhecimento, dentro ou fora do ambiente escolar. Essa é a marca da contemporaneidade e da
chegada e desenvolvimento da rede mundial de computadores (internet), possibilitando que a escola
seja aberta, que os recursos educacionais sejam acessíveis, ou seja, criados em colaboração e
compartilhados, podendo ser replicados, e quem sabe, melhorados, adequandose às várias realidades
educacionais espalhadas por nosso país.

Moran (2015) afirma que a tecnologia integra espaços e tempo e a aprendizagem está interligada a
ela. Com o uso das novas tecnologias, a sala de aula se amplia, se mescla, se hibridiza. A prática
educativa tem ido além do espaço físico da sala de aula, e dessa forma, não basta que o professor
interaja com o aluno de forma presencial, mas também digitalmente.
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Os métodos estritamente tradicionais, que historicamente têm orientado as relações de saber entre
professores a alunos com vistas à mera transmissão de informações, já não se sustentam por
completo. Com o auxílio da internet, o aluno amplia as possibilidades de aprendizagem, em qualquer
lugar, a qualquer hora. Ao ver um vídeo do Youtube, por exemplo, ainda que o aluno não tenha a
intenção de estudar, em busca apenas de entreterse, ele estará aprendendo algo, ainda que o
conteúdo visto não esteja diretamente ligado ao currículo escolar.

O ensino online é outro exemplo e tem ganhado cada vez mais espaço na esfera educacional. Tendo
se tornado uma tendência do nosso século, encontrando muitos adeptos, por contarmos com alunos
nativos digitais, e principalmente pelas facilidades que este oferece.

De acordo com Moran (2015, p. 35): “As escolas precisam repensar esses espaços tão quadrados para
outros espaços mais abertos, onde lazer e estudo estejam mais integrados”. Conseguindo unir as duas
coisas, entretenimento e estudo, que ganhos o aluno e o professor teriam? O professor tem a
oportunidade de seguir essa nova tendência de ensino, mediando o uso de ferramentas do cotidiano
dos alunos, valendose, por exemplo, de seus celulares, redes sociais, aplicativos, entre outros. O
intuito é o docente perceber esses instrumentos como aliados, ao invés de afastálos de suas práticas
educativas, por falta de conhecimento adequado para o seu uso, ou por preconceito, entendendo que
um celular na mão de um aluno serve apenas para distraílo, desviando sua atenção da aula e do
professor.

Esperamos que tais proposituras possam ajudar inicialmente no entendimento do que vem a ser a
educação no formato híbrido e, por conseguinte, na reflexão e no despertar de um processo de
mudança de compreensão da forma como a sala de aula está disposta. A maneira como tem
acontecido o processo de ensinoaprendizagem, como o aluno hodierno se comporta numa escola
presa ao formato do século passado, quais os passos que professores e alunos precisam dar para que
o hibridismo ocorra e como alunos e professores tem percebido a avaliação da aprendizagem nesse
processo são questões que nos interessa nesse trabalho.

O artigo está assim organizado: o primeiro item, “O que é o ensino híbrido? ” tratou sucintamente da
sua caracterização; no segundo, “Ensino e aprendizagem no formato híbrido e as novas tecnologias
como facilitadoras” aponta as formas mais utilizadas dessa junção entre ensino presencial, ensino
online e tecnologia. O item três, “Educação Híbrida, personalização do ensino e seus desafios” traz
aspectos que apontam para a necessidade de personalizar o ensino, no sentido de superar a educação
que considera que todos aprendem de forma igual; o quarto item, “Ensino Híbrido e Avaliação”,
revela os entraves próprios da avaliação e como esse processo acontece em meio à essa “novidade
educacional”; por fim, fazse as considerações finais dos autores, sinalizando as principais vantagens
e desafios da adesão ao ensino híbrido.

O QUE É O ENSINO HÍBRIDO?

Os recursos da sala de aula podem ir além do quadro, giz, caderno, livro didático, também da
oralidade docente que muitas vezes resulta na unilateralidade do ensino. Essa unilateralidade se
resume na forma como o docente conduz sua prática educativa. O professor considera o aluno um ser
inferiorizado, se posicionando, portanto, como o detentor do conhecimento? Ou busca trabalhar uma
forma de ensinar que contempla as duas partes, promovendo, por sua vez, a autonomia discente, em
muitos casos, esquecida numa sala de aula?

Podemos ver a necessidade de mudança na prática de ensino ao olhar para o aluno hodierno, os
instrumentos tecnológicos que o acompanham e a forma como ele se comporta diante desse
ferramental, principalmente durante as aulas. A internet, por exemplo, muito utilizada por eles
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(também por nós professores) fez surgir um novo conceito de escola, onde as informações são cada
vez mais rápidas e de alcance imensurável.

Fica claro, portanto, que o professor não é mais a única fonte de conhecimento, nem a sala de aula
tradicional o único espaço de aprendizagem, passando a existir modelos de ensino majoritariamente
online (como a educação à distância), mas também modelos de ensino semipresenciais, unindo essas
duas formas, acrescentando a personalização do ensino para denominálo híbrido. O aluno continua a
aprender da maneira que habitualmente conhecemos, acompanhado por um professor, tutor, sendo
híbrido, por considerar o espaço formal (sala de aula), mas também espaços tidos como informais (a
casa do aluno, a web, um game), através de uma plataforma, de um aplicativo, etc.

O ensino híbrido surgiu nos Estados Unidos, chamado de Blended, na Educação Básica, ao
potencializar as tecnologias na educação. Não é algo recente, principalmente porque acompanha
traços característicos da Educação à Distância. Para Silva (2017), ensino híbrido é a mistura de
características do ensino à distância e do presencial. Horn et al (2015) trazem uma definição mais
completa entendendo que se trata de qualquer programa educacional no qual o aluno estuda em casa,
de forma autônoma, a partir da auto supervisão, controlando seu ritmo de estudo, com recursos
online, e outra parte na escola, sob a supervisão docente, característico do ensino presencial.

Castro et al (2015) acrescenta a questão da personalização do ensino, de forma a atender as
necessidades de cada estudante. Por sua vez, Valente (2014) afirma que só pode ser considerando
ensino híbrido quando as atividades disponíveis na internet (à distância) e as atividades presenciais
se complementam. Ou seja, são sistemática e pedagogicamente acompanhadas pelo professor,
contemplando esses requisitos.

As tecnologias e a internet, porém, por si só, não são capazes de promover mudanças visíveis na
escola e no processo de ensinoaprendizagem. Sem a intenção e sistematização, elas apenas atuarão
como instrumentos de facilitação e potencialização, melhorando práticas educativas e trazendo novas
possibilidade de ensinar e aprender, porém, nada mais que isso. Dessa forma, a presença do professor
não perde importância, todavia, ele precisa ser treinado, pois, sendo considerado um imigrante
digital, isto é, aquele que não nasceu cercado por tecnologias, mas está se adaptando a elas
(PRESKY, 2010), terá que interagir com os chamados nativos digitais, ou seja, aqueles que nasceram
inseridos numa cultura digital, levando, sem dúvida, menos esforço para apreendêlas. Na formação
docente brasileira pouco foi desenvolvido em relação às novas habilidades, sobretudo aquelas
necessárias para o uso de tecnologias digitais. Isso acaba refletindo em práticas pedagógicas
ultrapassadas, muitas vezes partindo de uma graduação incompatível com o cenário atual das salas de
aula. (LIMA; MOURA, 2015).

Muitos professores já privilegiam o uso de recursos tecnológicos em suas profissões, porém, de
forma pessoal, para uso administrativo e como facilitador do seu trabalho. É necessário, todavia, que
os professores façam uso desse ferramental de forma dialógica, como mediadores do processo de
ensinoaprendizagem, a fim de facilitálo, para além dos muros da escola. Para Freire (2005, p. 91)
quando não existe diálogo, não existe encontro, nem respeito. Diálogo é o encontro dos homens. O
autor continua:

E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma
matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutrese do amor, da humildade, da
esperança, da fé, da confiança. Por isso, só com o diálogo se ligam assim,
com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de
algo. Instalase, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há
comunicação. O diálogo é, portanto, o indispensável caminho(Jaspers), não
somente nas questões vitais para a nossa ordenação política, mas em todos os
sentidos do nosso ser. Somente pela virtual da crença, contudo, tem o diálogo
estímulo e significação: pela crença no homem e nas suas possibilidades, pela
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crença de que somente chego a ser eles mesmos” (FREIRE, 2007, p.115116)

Mais que saber usar as tecnologias, Oliveira (2015, p. 19) destaca que é preciso “integrálas,
privilegiando aprendizagem autêntica, focada em problemas complexos do mundo real e nas formas
de como resolvêlos, usando tarefas baseadas em problemas, estudos de caso e participação em
comunidades virtuais de prática”. Tratase, pois, de um desafio, porém temos visto professores
alcançando as tecnologias, inserindoas em suas práticas educativas, mesmo sem a devida formação.

Atualmente existem modalidades de ensino denominadas e-learning “na qual o conteúdo e as
instruções são estudados on-line, antes de o aluno frequentar a sala de aula” (VALENTE, 2014, p. 3).
O ensino híbrido é chamado também de blended learning (blend em língua inglesa significa
misturar), tendo o sentido de combinar estudo presencial com estudo a distância, uma tendência
educacional do nosso século, que faz uma cisão entre educação e tecnologia. Como temos visto, e
conforme afirma Moran (2015), o ensino híbrido chegou para ficar, visto que abrange a
aprendizagem via web (baseada na internet), em mescla com a forma presencial.

É importante salientar que educação híbrida vai além do uso das tecnologias, pois inclui nessa
mistura as mais variadas maneiras e possibilidades de aprendizagem. “A expressão ensino híbrido
está enraizada em uma ideia de educação híbrida, em que não existe uma única forma de aprender e
na qual a aprendizagem é um processo contínuo, que ocorre de diferentes formas, em diferentes
espaços” (BACICH et al, 2015, p. 52, grifo dos autores). Os autores citados consideram que os
alunos não aprendem da mesma forma, carecendo, portanto, de um ensino personalizado.

É salutar frisar que o aluno tem sua forma particular de aprender. Todavia, se o professor imaginar
que a partir de uma única forma de ensinar, vai conseguir “encaixar” os conhecimentos de forma
igual em todos os seus alunos, estará se enganando. Seria muito ingênuo acreditar nisso, porém, essa
crença ainda perdura em algumas escolas. Considerando isso, o ensino híbrido tem a proposta de,
através das TDIC como forte aliada, buscar a integração do ensino presencial e online, almejando
uma maneira de aproveitar as mais variadas formas de ensinar e aprender, dentro das possibilidades e
potencialidades do alunado.

ENSINO E APRENDIZAGEM NO FORMATO HÍBRIDO E AS NOVAS TECNOLOGIAS
COMO FACILITADORAS

É sabido que a sala de aula não é mais o único espaço onde o conhecimento se constrói. É
perpectível, também, que o aluno almeja participar de aulas que estejam em consonância com a
realidade tecnológica que o cerca. Sobretudo, é difícil, por exemplo, encontrar um aluno que, tendo
um celular, com ou sem acesso à internet, não faça uso dele durante a aula, indepedente da
autorização docente. Quando se fala em ensinar de forma híbrida, mais que inserir traços de
educação à distância, ensino semipresencial, imersões online numa aula majoritariamente tradicional
e marcada pela centralidade no professor, a ideia é alterar a cultura da sala de aula. É preciso alterar,
por exemplo, a disposição das carteiras, a postura do professor, dar autonomia ao aluno, etc. Para
Bacich et al (2015), o ensino híbrido é uma combinação de metodologias que altera a ação do
professor, impactando diretamente a ação de estudante no processo de ensinoaprendizagem.

O aluno precisa assumir um papel mais ativo em sala de aula e o professor precisa “perder” um
pouco de espaço, sem perder a sua função, que é tão importante, como já enfatizado. Lima e Moura
(2015) acreditam que a maior dificuldade é romper com a educação verticalizada, visto que
convivemos por séculos com o professor no topo da relação de ensinoaprendizagem. Os autores
afirmam ainda que uma mudança de postura nesse sentido, ainda que minimamente, através de uma
relação de parceria entre aluno e professor, pode melhorar o ambiente para fluir a aprendizagem,
porém, não nega que se trata de um grande desafio. De acordo com Schneider (2015, p. 69 – grifo
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nosso): “Há muito tempo se discute a possibilidade de um ensino que atenda às necessidades de
aprendizagem do aluno; entretanto, hoje, contamos com um facilitador: o uso das novas tecnologias
em sala de aula”.

Existem, atualmente, dois modelos de ensino híbridos: a forma sustentada e a disruptiva. Na forma
disruptiva, existem os modelos flex, à la carte e o virtual enriquecido; estes não agregam as
características do ensino tradicional. O mais usual no Brasil é o modelo por rotação, modelo
sustentado, por incluir características do ensino tradicional.

O modelo sustentado traz características da forma de ensino tradicional, aproveitando o que há de
melhor na maneira tradicional e na forma online, mesclando as duas coisas. De acordo com
Christensen, Horn e Staker (2013, p. 3), “esta forma híbrida é uma tentativa de oferecer o melhor de
dois mundos”, ou seja, o melhor do mundo tradicional e do online. No modelo disruptivo, não há a
inserção dos moldes convencionais, sendo mais difícil a sua adoção, principalmente porque a escola
brasileira ainda é marcada pela maneira tradicional de ensino.

Uma forma de trazer o hibridismo para a sala de aula é a rotação por estações. Como o próprio nome
já diz, se resume em fazer o aluno rodar por várias estações de atividades (com grupos de alunos),
dentro da sala de aula: num momento o aluno estará aprendendo de forma online, de forma teórica,
através de um texto, de um vídeo acessado na internet, de um exercício impresso, uma interpretação
de texto, um debate, através de um aplicativo, de uma plataforma.

Em resumo, o aluno será apresentado às mais variadas formas de aprender, terá acesso à instrução
entre os pares, poderá tirar dúvidas mais facilmente com o professor, por se tratar de um grupo
menor de alunos, e o professor mediador desse processo, poderá captar a informação sobre a forma
mais adequada para cada aluno, o que remete a personalização do ensino, que será tema da próxima
seção.

Na rotação por estações, um único critério é que pelo menos uma das estações contemplem o ensino
online. Tendo o aluno acessado às diversas possibilidades de aprender determinado conteúdo, ele e o
professor poderão também perceber de qual forma houve mais efetividade, desenvolvendo a
autonomia e protagonismo em seus estudos. Sem dúvida, seria mais vantajoso que impor uma única
forma de ensinar, acreditando assim, que todos os alunos terão que aprender de uma única maneira.

EDUCAÇÃO HÍBRIDA, PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO E SEUS DESAFIOS

A escola contemporânea, mesmo tentando atuar de forma híbrida, precisa ainda melhorar o aspecto
da personalização do ensino. Quando o professor, numa sala de quarenta alunos, tenta explicar um
conteúdo para todos e espera igualdade no entendimento, consequentemente não está considerando
as várias formas de aprender de seus alunos. O ensino híbrido, por sua vez, quando traz a proposta de
aprendizado online, considera que o mesmo pode controlar seu tempo, sua forma de aprender,
respeitando em suas individualidades e processos de aprendizagem. E como personalizar esse ensino,
se o professor não escolhe, por exemplo, a quantidade de alunos que compõem a sua sala de aula?
Além disso, o professor conta com questões como defasagem de idade e série, estruturas de sala de
aula inadequadas, etc.

De acordo com Bacich et al (2015), a personalização do ensino acontece quando alunos, juntamente
com professores, selecionem recursos que mais se aproximam da (sua) melhor maneira de aprender.
Os autores afirmam ainda que o ritmo, tempo e lugar de estudos são importantes para a
personalização do ensino. Lima e Moura (2015) salientam, portanto, que inserir tecnologia na prática
educativa não implica necessariamente personalizar o ensino, bem como, a ausência dela não implica
dizer que o ensino não pode ser personalizado.
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Muitos professores personalizaram o ensino apenas com o livro didático, indicando uma leitura
extra, para que o aluno aprenda o conteúdo. Como dito na seção anterior, a rotação por estações é
uma forma de contribuir para o ensino híbrido, e também para a personalização do ensino, porém, ela
não é a única. Schneider complementa evidenciando as vantagens para o aprendiz:

Para o estudante, os benefícios da personalização são, sobretudo, a motivação
– que substitui a frustação por não aprender e não acompanhar o ritmo,
ditado, muitas vezes pelo professor  e a maximização do aprendizado, no
sentido de que o aluno tem a oportunidade de aprender de forma individual,
com o grupo, com o uso das tecnologias e, efetivamente, com o professor.
(SCHNEIDER, 2015, p. 71)

Há alunos que aprenderão melhor lendo, outro fazendo, outros ouvindo o professor, outros
ensinando, outros de forma online, ou seja, cada um aprende de uma maneira, num ritmo diferente de
assimilação e de produção. Dessa maneira, já vimos que as possibilidades para o aluno se ampliam.
E o que se altera na prática docente? Para Moran (2003), muda a comunicação com os alunos, pois o
espaço de trocas se estende para além da sala de aula convencional, acontece em qualquer dia da
semana, via internet, a partir das redes sociais, aplicativos, plataformas. É híbrido também, porque o
professor não vai deixar de coordenar, estimular, acompanhar presencialmente, e quando necessário,
vai dar uma boa aula expositiva, porém, sempre na posição de mediador, não de detentor do
conhecimento.

Ainda de acordo com o autor, o professor passa a exercer uma função diferenciada: “É um papel de
animação e coordenação muito mais flexível e constante, que exige muita atenção, sensibilidade,
intuição (radar ligado) e domínio tecnológico”. (MORAN, 2003, p. 48) Ele acrescenta: “o importante
é que professor e alunos tenham um espaço, além do presencial, de encontro e visibilização virtual”
(MORAN, 2004, p. 45)

Diante do que foi abordado até o momento, percebese que a personalização do ensino não vai
acontecer de uma hora para outra. Todavia, é importante ter em mente que a mínima vontade, ainda
que com recursos escassos (ou não), pode melhorar o processo de ensinoaprendizagem para o
aprendiz, e também para o professor. O acompanhamento da aprendizagem dos alunos por dados,
por exemplo, pode contribuir para melhorar a aprendizagem de estudantes e de instituições
educativas.

Com base nesta informação, os professores podem acompanhar o progresso dos alunos no currículo e
projetar a melhor forma de satisfazer as suas necessidades individuais” (Oliveira, 2015, p. 20). Isso
tem muito a ver com dialogicidade. A partir da vontade de personalizar o ensino, o professor colherá
os frutos dessa prática, pois a partir de grupos menores, da coleta e análise de dados, poderá obter
informações das particularidades de cada aluno, e agindo em cima disso, estará ajudando o discente
de forma singular.

ENSINO HÍBRIDO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Do ponto de vista histórico, as atuais concepções e práticas de avaliação da aprendizagem remetem à
aplicação das provas/exames escolares. Essas práticas caracterizaram a escola moderna,
sistematizada a partir dos séculos XVI e XVII com a emergência e cristalização da sociedade
burguesa, caracterizando a chamada “pedagogia do exame” (LUCKESI, 2011).

Desde então, a “pedagogia do exame” se instaurou no âmbito escolar. Ela enaltece práticas de
controle, disciplina e punição, e embora, ao longo do tempo, as conjecturas teóricas em torno do
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papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem tenham se modificado, na prática, sua
efetivação é marcada por variações e continuidades dos modelos concebidos pela escola tradicional.
A partir disso, cunhouse o exame como mecanismo privilegiado para comprovar o conhecimento.

Segundo Rodrigues (2015, p. 123), a rotina escolar é realizada por jornadas cíclicas de atividades, na
qual os eventos se repetem tornandose ‘eventosrituais’. Assim sendo, ano a ano ocorre “a
organização das turmas, a sequência dos bimestres (ou trimestres), a entrega de notas, os conselhos
de classe, os períodos de recuperação e assim por diante”. Nesse contexto, a avaliação configurouse
“como mais uma das etapas do processo escolar e, portanto, limitada a esse papel” (p. 123). Nesse
caso, sua realização se dá, de forma automática, sem que se pense sobre sua funcionalidade, sentidos
e relações com os processos de ensino e aprendizagem.

Ao naturalizar a realização da avaliação nesses moldes de ‘eventoritual’ seu sentido continuou
sendo o de classificar os discentes. Separandoos entre aptos e não aptos a prosseguir para a etapa
seguinte de estudos, se dá de forma explicitamente classificatória, e não em prol da aprendizagem
dos alunos. Contudo, esse tipo de avaliação já não se sustenta no contexto da escola contemporânea,
caracterizada pela incorporação das tecnologias educacionais aos processos de ensinoaprendizagem.

Partindo desse novo contexto, propostas como a do ensino híbrido reclamam práticas avaliativas
flexíveis, diversificadas e interligadas a realidade do aluno contemporâneo. Nesse caso, para além de
repensar os tipos e formas de aplicação dos instrumentos avaliativos, fazse importante ressignificar
a função da avaliação como dimensão inerente aos processos de ensino e aprendizagem.

Nesse caso, é preciso indagar: Para que avaliar? Como avaliar? O que fazer com os resultados da
avaliação? Estas são perguntas pertinentes quando se objetiva realinhar as práticas avaliativas em
contextos de ensino híbrido e personalização de ensino, no qual o foco da avaliação deve estar
voltado para o aluno e o desenvolvimento de suas habilidades/aprendizagens.

Assim, Hoffmann (2009, p.23) destaca a urgência de se perceber “(...) a contradição existente entre a
ação de avaliar e a concepção de avaliação como resultado e como julgamento”. Para a autora, esse
entendimento limita o debate em torno da intervenção pedagógica como ação subjacente ao ato de
avaliar.

De acordo com Freitas et al. (2014, p. 95):

O Sistema educacional, escola, professores, pais e alunos precisam
compreender que a mudança de postura nas práticas avaliativas é algo
necessário quando se busca uma melhor qualidade na educação. Nesse caso,
o papel do avaliador não é mensurar o sucesso, ou o fracasso do educando,
mais sim auxiliá&8208;lo no desenvolvimento do seu processo de
aprendizagem.

Tal perspectiva pressupõe uma avaliação com função diagnóstica, por meio da qual o objetivo seja o
de acompanhar efetivamente o desenvolvimento das aprendizagens e, quando necessário, reorientar o
planejamento de ensino, a prática pedagógica e as estratégias metodológicas adotadas. Segundo
Luckesi (2011, p. 115 – grifo no original), em uma função diagnóstica: “[...] a avaliação deverá ser
assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o
aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu
processo de aprendizagem”. Ainda de acordo com este autor:

[...] a avaliação não seria tão somente um instrumento para a aprovação ou
reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua
situação, tendo em vista a definição de encaminhamentos adequados para a
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sua aprendizagem. Se um aluno está defasado não há que, pura e
simplesmente, reproválo e mantêlo nesta situação.

Depreendese que esta concepção de avaliar está interligada ao acompanhamento do aluno com
vistas à intervenção pedagógica necessária em prol de sua aprendizagem. Nesse caso, o docente atua
como mediador do processo de ensino e aprendizagem e a avaliação funciona como uma aliada de
docentes e discentes. Para isso, pressupõese a utilização de estratégias avaliativas que tornem o
aluno partícipe em seu processo de aprendizagem e em sua formação.

Em consonância, Rodrigues (2015, p. 128) destaca que:

A avaliação deve verificar o processo de aprendizagem do aluno e, por este
ser o seu foco, retornar ele pelo resultado. Esse processo de feedback tem de
ser o motor da reorientação da prática de aula: conteúdos, formas de
abordagem, instrumentos e ferramentas de avaliação, enfim, todos os
componentes da verificação da aprendizagem precisam reagir aos resultados,
buscando suprir as demandas dos alunos no alcance do melhor de seu
potencial.

Assim, o uso da tecnologia deve ocorrer com vistas à facilitação e diversificação dos processos
avaliativos. Contudo, sua utilização não visa, necessariamente, à eliminação de instrumentos ditos
tradicionais, e sim seu redirecionamento em favor da aprendizagem. Nesse intuito, existem diversas
plataformas que podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias de avaliação com vistas à
personalização do ensino que ajudam, inclusive, na análise dos dados por parte do docente, dentre
elas destacase o edX, o Google Docs e a Khan Academy (RODRIGUES, 2015). Tratase de
possibilidades que o docente pode utilizar tendo como objetivo a otimização do seu trabalho
buscando atuar de forma interventiva aos resultados alcançados.

De modo geral, a proposta de ensino híbrido perpassa pelos desafios propostos pela avaliação da
aprendizagem. Assim, compreender os significados da avaliação e ressignificar suas práticas é um
desafio inerente à atividade docente frente às transformações que caracterizam a atividade escolar na
sociedade contemporânea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É crescente o uso de ambientes de aprendizagem na perspectiva do ensino híbrido, principalmente
por ser uma tendência educacional que se alinha ao desenvolvimento tecnológico inerente ao nosso
século. De modo geral, cabe destacar que sua implementação encontra vantagens e desafios.

Dentre as vantagens destacase:

a) As TDIC e a educação, unidas de maneira construtiva, contribuem para novas formas de ensinar e
aprender; b) Dinamismo e, ao mesmo tempo, qualidade na troca de conhecimento, visto que as aulas
deixam o caráter passivo, passando a produzir um aluno cada vez mais ativo, participativo e
envolvido; c) Estimula o protagonismo do aluno, motivando a consciência autônoma de participante
e corresponsável em seu aprendizado. Se o aluno conta com uma plataforma de acesso ao conteúdo,
que será discutido na aula, ele tem a opção de fazer seu cronograma de estudos, medirá seu
aprendizado, etc; d) Se bem utilizados, os ambientes híbridos facilitam a vida de professores e
alunos. Se o aluno tem acesso ao material antes da aula, se é autônomo em suas pesquisas, se
comprometendo em fazer a sua parte no que tange à apropriação dos conteúdos, ele e o professor
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ganham tempo, na promoção de uma interação maior em sala de aula. “É importante que o aluno
compreenda que também é responsável pela sua aprendizagem” (MATTAR, 2017).

Por sua vez, destacamse os seguintes desafios:

a) Se o aluno não colaborar fazendo a sua parte, no sentido de se apropriar das atividades indicadas
pelo docente, o que é bom se torna uma desvantagem; b) O professor precisa dedicar mais tempo na
preparação do material a ser disponibilizado online, precisando preparar materiais atrativos; c) Além
do material antecipado ser atrativo, a parte presencial da aula precisa ser ainda mais. Se o aluno tem
acesso ao material, se compromete e se apropria dele, pode essa ser uma desculpa verdadeira para
não achar a participação na aula interessante; d) Os alunos precisam ter condições mínimas de acesso
de suas casas, ou ao menos contarem com outro ambiente para acessar o conteúdo. Se por exemplo,
um aluno não tem essas condições, pode ser prejudicado, visto que se estabelece uma situação de
desvantagem comparada aos alunos que terão esse acesso.

Diante do exposto, a pesquisa aponta que o ensino híbrido desponta como metodologia promissora
no que tange aos processos de ensino e aprendizagem, considerando as potencialidades do uso das
TDIC no contexto educacional. Sua proposta de mescla entre o ensino presencial e online coaduna
com o perfil do aluno hodierno, caracterizado como nativo digital. Outrossim, entre vantagens e
desafios, sua implementação carece, ainda, da ressignificação das práticas avaliativas para além da
lógica do binômio aprovação/reprovação com vistas a propiciar a personalização de ensino,
considerando os diferentes perfis de aprendizagem que se constituem entre os discentes.
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