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Prólogo
A pandemia, provocada pela COVID 19, deixou em evidência uma situação de disparidade no acesso
à tecnologia e à conectividade, cuja magnitude não tínhamos tido a capacidade de prever. Não
obstante alguns relatórios críticos a respeito, entre eles os elaborados pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), os programas desenvolvidos nos países da região durante os últimos
anos, com a entrega em larga escala de dispositivos, programas estes que têm consumido investimentos na ordem de centenas de milhões de dólares, permitiam vislumbrar que a situação era
melhor do que aquela que ficou evidente com a irrupção desta pandemia. A realidade se apresentou
com toda a sua rigidez: a maior parte dos estudantes da região ibero-americana, especialmente
aqueles provenientes de famílias de baixa renda e em risco de exclusão, ou seja, cerca de 50% da
população, carece de conectividade e de tecnologia apropriada, o que gera uma lacuna digital que
cria, pelos seus efeitos, uma lacuna educacional com consequências gravíssimas na lacuna social,
cujos efeitos são manifestados em termos de desigualdade e pobreza.
Nas últimas décadas, a região ibero-americana viveu e, em boa medida superou, o desafio de
alcançar objetivos educacionais quantitativos no tema da educação. Deveríamos universalizar a
educação e para tal era necessário cumprir metas de acesso e cobertura, desafios que postergaram
outros de tipo qualitativo ainda hoje pendentes, como a qualidade, a equidade e a inclusão. Desta
forma, tornamos a encontrar-nos perante a necessidade de atingir objetivos quantitativos, ou seja,
garantir o acesso e a cobertura para todos e todas e, neste momento, à digitalização e à tecnologia.
Não se trata de recomeçar de novo, do zero. Estamos diante de um desafio muito diferente. Já não
se trata de construir escolas nem de contratar milhares de novos professores. Neste momento, a
tarefa é muito mais qualitativa e profundamente transformadora: devemos inserir nossos sistemas
educacionais na nova sociedade digital, tanto no que se refere à imprescindível conectividade e
acesso de tecnologia, para todos e todas, por igual, independentemente da sua procedência social ou de que se encontrem escolarizados em escolas públicas ou privadas. Associado a isso, é
imprescindível contar com novas metodologias ativas, conteúdos digitais e audiovisuais, sistemas
inovadores de gestão escolar e de docência com novas competências e, o que é mais importante,
que demonstrem um forte compromisso com esta nova educação.
Não devemos nem podemos obedecer à inercia de um passado que nos retroceda ao que ocorria
antes de março de 2020 em que existiam, ou melhor, que sobreviviam, aqueles sistemas educacionais com eficácia escassa e grande inequidade. A aposta está orientada para um futuro diferente,
que nos ajude a sair da crise, recuperar aprendizados e sanar os efeitos causados por ela, metas que
somente podemos alcançar fazendo outras coisas e de maneira diferente, para o que a tecnologia
e a digitalização podem contribuir de forma significativa.
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Encontramo-nos diante de uma tarefa enorme que não pode ser enfrentada de forma solitária ou,
pior ainda, sem a devida coordenação de esforços ou a construção de parcerias, como estabelecido no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 17, da Agenda 2030. Esse espírito estimulou
o acordo assinado entre o BID e a OEI, duas organizações líderes na região, que decidiram somar
esforços para conduzir uma iniciativa ambiciosa que contribua com os ministérios dos países da
região ibero-americana para garantir a digitalização de seus sistemas educacionais.
Estamos certos de que esta parceria vai poder contribuir para alcançar um desenvolvimento sustentável e uma educação equitativa e de qualidade em toda a região. O trabalho colaborativo e de
cooperação se colocará frente à ameaça da pandemia, focando em pilares tão importantes como
a ampliação de modelos de aprendizagem, novas práticas pedagógicas, reforço as competências
e o desenvolvimento de habilidades digitais e outras questões fundamentais como são o equipamento e a conectividade, as plataformas e os conteúdos curriculares e a formação de docentes.
Trata-se de um desafio e de um compromisso, em suma, cujo objetivo consiste em continuar aumentando o investimento em educação oriundo das organizações e do sistema financeiro multilateral, junto com os governos, as empresas privadas e outras organizações da sociedade civil para
incorporar soluções tecnológicas e inovadoras para a educação na era digital e, com isso, responder
à tarefa urgente de recuperar aprendizados em todos e todas que têm estado sem escolarização,
evitar as deserções maciças e construir um futuro educacional presencial e digital que ofereça mais
e melhores oportunidades de aprendizagem e de bem estar para todos e todas.

Mariano Jabonero
Secretário Geral da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)
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Introdução

O fechamento das escolas, gerado pela pandemia da COVID-19, tem acarretado a necessidade de
enfrentamento do desafio da educação remota de emergência para os países do mundo inteiro. Na
América Latina e no Caribe (ALC), as ações implementadas para prevenir a propagação do vírus
obrigaram os Ministérios da Educação da região a fechar as escolas deixando mais de 165 milhões
de estudantes sem educação presencial, em março de 2020 (UNESCO, 2020a).1 Quase um ano
depois do início da pandemia, em fevereiro de 2021, a América Latina e o Caribe continuavam a ser
a região mais afetada pelo fechamento de escolas, com uma média de 158 dias de aula presencial
perdidos, e 114 milhões de estudantes sem escolarização presencial (UNICEF, 2021).
Em 2021, junto com a reabertura gradual das escolas, muitos países começaram a explorar o amplo
leque de modalidades da educação híbrida como estratégia que permita garantir a continuidade
educacional. Além de ser uma estratégia fundamental para apoiar os processos de reabertura
gradual, no contexto da pandemia os modelos de educação híbrida oferecem tecnologia na
educação e utilizam as experiências remotas de aprendizagem, podendo ser grandes aliados para
superar os principais desafios que os modelos educacionais tradicionais enfrentam.
Não há dúvida de que os efeitos da crise educacional gerada pela COVID-19 serão devastadores e
é necessário ativar estratégias para a recuperação educacional no curto prazo. Não obstante isso,
para não perder de vista as lições aprendidas que a educação remota de emergência tem oferecido,
e aproveitar o impulso da digitalização acelerada para transformar a educação, adaptando-a as
necessidades do século XXI, é também necessário direcionar o olhar para o médio e longo prazo, e
começar a assentar as bases para uma transformação educacional na América Latina e no Caribe.
Neste sentido, os modelos de educação híbrida oferecem oportunidades para melhorar o acesso
e a qualidade educacional, e encurtar as lacunas de aprendizagem existentes na região, que foram
exacerbadas pela pandemia de COVID-19. Os modelos híbridos, por exemplo, possibilitam aumentar
a capacidade do sistema para que os estudantes possam aprender no seu próprio ritmo, e facilitar

1. O dado inclui: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala,
Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e
Venezuela. Informação proveniente do Instituto de Estatística da UNESCO, em 1º. de maio de 2020 (https://en.unesco .org/covid19/
educationresponse).
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experiências de aprendizagem autodirigida, habilidades fundamentais para estimular a aprendizagem.
Mesmo assim, tornam-se um catalizador para acelerar os processos de transformação digital
educacional, uma vez que oferecem a oportunidade de transformar as formas de aprender e ensinar,
estimulando modelos mais flexíveis, inclusivos e orientados para o desenvolvimento de habilidades
e competências do século XXI, essenciais para os trabalhos do futuro (Arias Ortiz et al., 2020).
Para isto, a educação híbrida não deve estar concentrada, unicamente, na alternância entre a
educação presencial e a educação à distância, mediada pela tecnologia, mas sim deve promover
um uso mais efetivo no conjunto das possibilidades de aprendizagem que as ferramentas digitais
oferecem, com um melhor aproveitamento da tecnologia para criar experiências centradas no
estudante, que sejam personalizadas, relevantes e atrativas (Arias Ortiz et al., 2020). Contudo,
existem grandes desafios na implementação efetiva dos modelos de educação híbrida e no benefício
das oportunidades que deles resultam. Como conseguir que os modelos de educação híbrida não
aprofundem as lacunas de aprendizagem em uma região com grandes desigualdades em termos
de acesso à conectividade e aos dispositivos tecnológicos? Como preparar os docentes para que
possam utilizar efetivamente as ferramentas digitais e melhorar a qualidade da aprendizagem?
Como promover mudanças reais nas formas de aprender e ensinar, e preparar melhor os meninos,
as meninas e os adolescentes da região para os trabalhos do futuro?
Neste sentido, grandes desafios são constatados na região, associados tanto à oferta quanto à
demanda de educação híbrida.2 A oferta não somente implica colocar à disposição programas,
recursos e ferramentas, mas também contar com docentes formados em novas práticas pedagógicas
e no uso da tecnologia, assim como com currículos adaptados que acompanhem e promovam estas
novas formas de aprender baseadas em competências e habilidades. Por outro lado, em termos de
demanda, os principais desafios são observados no acesso e no uso de dispositivos tecnológicos
e conectividade, essenciais para maximizar a experiência da educação híbrida.
O advento da pandemia encontrou os países da região pouco preparados para oferecer soluções
digitais para a continuidade educacional face à emergência instalada (Álvarez Marinelli et al., 2020). A
maior parte deles não contava com uma oferta de ferramentas e recursos digitais que desse suporte
aos processos de ensino no contexto escolar, tais como plataformas digitais, tutorias virtuais, pacotes
de recursos digitais ou repositórios centrais de conteúdo. Além disso, cabe levar em consideração as
dificuldades em termos de acesso à conectividade e aos dispositivos, o que configurava um panorama
ainda mais complexo. Segundo dados do PISA 2018, unicamente 64% dos estudantes contava com
acesso a um computador no domicílio e 77% com acesso à conectividade em casa (Rieble-Aubourg
e Viteri, 2020). Para além das baixas porcentagens, o maior desafio encontra-se radicado nas

2. Cabe destacar que as dimensões de regulação e investimento são essenciais também para o desenvolvimento de modelos de educação
hibrida, ainda que transcendam os objetivos da presente nota técnica.

7

RUMO À
EDUCAÇÃO 4.0:

MÓDULOS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE
MODELOS HÍBRIDOS

desigualdades: unicamente 29% dos estudantes vulneráveis tinha acesso a um computador e 45%
à internet no domicílio, enquanto que no caso dos estudantes favorecidos as taxas de acesso eram
praticamente universais (98% e 94%, respectivamente) (Rieble-Aubourg e Viteri, 2020).
Diante da necessidade de oferecer educação remota emergencial, os países da região fizeram grandes
esforços –ainda que com grandes diferenças em termos de resultados– para garantir a continuidade
educacional, tentando garantir uma oferta apropriada de ferramentas e soluções para a educação
à distância (plataformas educacionais, LMS, portais educacionais com conteúdos digitais, material
impresso, conteúdo educacional por TV e/ou rádio, entre outras). Foram também desenvolvidas
ações para ampliar a demanda e o acesso por parte dos estudantes, através da compra de tablets ou
computadores e arranjos para ampliar o acesso à conectividade. Além do que, ainda há um longo
caminho a ser percorrido para garantir as condições para uma implementação efetiva de modelos
híbridos na região e não resta dúvida de que as ações implementadas no âmbito da pandemia têm
dado um grande alento para o desenvolvimento de modelos futuros de educação híbrida.
Além de contar com as condições básicas, tanto em termos de oferta quanto de demanda, a terceira
dimensão para a implementação de modelos híbridos efetivos lança suas bases no planejamento
estratégico e eficiente da distribuição de atividades entre o tempo presencial e o remoto (Arias
Ortiz et al., 2020). Isto implica considerar as dimensões de tempo, espaço e interação, para elaborar
os assuntos, as atividades e os enfoques apropriados para cada um dos espaços de aprendizagem,
de modo a possibilitar estabelecer uma coerência pedagógica entre ambas às experiências (Barrón
et al., 2021).
Esta nota técnica tem por objetivo contribuir para a implementação de modelos de educação
híbrida na América Latina e no Caribe a partir de um olhar prático e enraizado no contexto regional,
que possibilite capitalizar as experiências de educação remota e híbrida de emergência, para
promover a melhoria educacional e estimular a transformação digital dos sistemas educacionais.
Para isto, um escopo de implementação modular flexível se torna necessário, de tal forma que
possibilite a adaptação às diferentes realidades e contextos que convivem na região.
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Educação remota e híbrida
de emergência no contexto
da pandemia

Educação remota de emergência para
garantir a continuidade educacional
Antes da pandemia, poucos países contavam com ferramentas e recursos digitais para apoiar o
processo de ensino no contexto escolar, em virtude do que estavam pouco preparados para oferecer
soluções digitais para a continuidade educacional durante a emergência (Álvarez Marinelli et al.,
2020). O gráfico 1 sintetiza o grau de desenvolvimento de condições digitais para a educação com
as quais os países da América Latina e do Caribe tiveram que enfrentar o fechamento das escolas
e o desafio da educação remota de emergência. Para além do baixo grau de desenvolvimento, em
termos gerais, é possível observar um elevado grau de heterogeneidade entre os diferentes países.

CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS
PLATAFORMAS DIGITAIS
TUTORIA VIRTUAL
PACOTES DE RECURSOS DIGITAIS
REPOSITÓRIO CENTRAL DE CONTEÚDO DIGITAL

Fonte: SIGED e dados compilados pela Divisão de Educação do BID.
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Por outro lado, em termos de acesso a dispositivos e conectividade no domicílio, observa-se um
baixo acesso, com grandes desigualdades, tanto em termos de nível socioeconômico quanto segundo a área de residência (rural ou urbana). Os dados do PISA 2018 mostram que na América
Latina e no Caribe, em média, 64% dos estudantes tem acesso a um computador no domicílio para
as tarefas da escola, com uma lacuna de 65 pontos percentuais entre os estudantes favorecidos e
os vulneráveis3 (veja-se o gráfico 2) (Rieble-Aubourg e Viteri, 2020).

GRÁFICO 2ACESSO A UM COMPUTADOR NO DOMICÍLIO SEGUNDO
A CONDIÇÃO SOCIOECONÓMICA, PISA 2018
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Fonte: Rieble-Aubourg y Viteri (2020).

Em termos de acesso à conectividade no domicílio, em média, 77% dos estudantes conta com
acesso, enquanto nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE) o percentual sobe para 96% (Rieble-Aubourg e Viteri, 2020). A lacuna urbano-rural é um
dos principais reflexos da desigualdade no acesso à internet na região. Em termos de área geográfica, são constatadas grandes diferenças entre os países: Panamá, Peru, Colômbia e México são
os que apresentam as maiores lacunas de acesso entre estudantes urbanos e rurais (mais de 25
pontos percentuais) (Rieble-Aubourg e Viteri, 2020). Constatam-se, também, nesse ensejo, desi-

3. Cabe mencionar que o acesso a um computador no domicílio para as tarefas da escola não necessariamente implica em sua disponibilidade e uso ilimitado para o aprendizado no domicílio, já que pode ser compartilhado com outros integrantes do domicílio.
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gualdades de acordo com o nível socioeconômico: o acesso, no caso de estudantes vulneráveis,
chega a 45%, enquanto que o acesso dos estudantes favorecidos atinge 98% (veja-se o gráfico 3)
(Rieble-Aubourg e Viteri, 2020).

GRÁFICO 3ACESSO À INTERNET NO DOMICÍLIO DE ACORDO COM
A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA, PISA 2018
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Fonte: Elacqua et al. (2020).

Pois bem, para garantir o aprendizado on-line, o acesso à internet é tão importante como a disponibilidade de banda ou a velocidade (Reimers e Schleicher, 2020). Nesse sentido, a região apresenta
desafios em termos de qualidade e velocidade de conexão. Os dados do Índice de Conectividade
Significativa4 aplicado a sete países da região apontam que, em média, 29% da população urbana
e 63% de população rural não tem acesso à conectividade de qualidade, de acordo com os padrões
da conectividade significativa (Ziegler et al., 2020). Os dados de velocidade média de acesso à
banda larga fixa da plataforma DigiLAC indicam uma média de 59,71 megabits por segundo (Mbps)
para a América Latina e Caribe, enquanto a velocidade média para os países da OCDE sobe até
141,86 Mbps, ou seja: praticamente o dobro. No caso de redes móveis 4G, a velocidade média é de
47,13 para a América Latina e o Caribe e de 100,57 para a OCDE.

4.  O conceito de conectividade significativa reúne os elementos necessários para considerar uma análise básica da qualidade da conectividade que não somente contemple o fato de uma pessoa ter acesso à Internet, mas também a regularidade e a qualidade da conexão
da que faz uso. Este conceito se baseia em quatro pilares ou dimensões fundamentais, e define padrões mínimos para a sua análise,
a saber: i) uso regular da Internet (que as pessoas tenham um acesso regular e permanente à Internet); ii) dispositivo apropriado
(que as pessoas contem com os dispositivos necessários para conectar-se quando dele necessitarem); iii) dados suficientes (que as
pessoas tenham acesso a dados suficientes e de forma permanente para realizar as atividades cotidianas); iv) velocidade adequada
de conexão (que a velocidade de conexão seja adequada para satisfazer a demanda) (Ziegler et al., 2020).
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Diante do fechamento iminente das escolas devido à emergência sanitária, os países da região
viram-se diante da necessidade de implementar ações para a continuidade educacional. O desenvolvimento, em termos de oferta de soluções e estratégias para garantir a educação remota,
assim como as ações para melhorar a demanda de forma a garantir o acesso a dispositivos e
conectividade, tem sido variado (veja-se o quadro 1). Em consonância com suas capacidades
prévias e com os desafios particulares de cada caso, os países optaram por diferentes estratégias
(plataformas educacionais, LMS, portais educacionais com conteúdos digitais, materiais impressos, conteúdo educacional televisivo e/ou radiofônico, entre outras). Neste sentido, as formas de
responder à pandemia têm sido heterogêneas, tanto entre os países quanto dentro dos mesmos,
e –em consonância– as experiências educacionais dos estudantes durante a pandemia têm sido
também diversas (Mateo-Berganza, 2021a).

Venezuela

Uruguai

Trinidade e Tobago

Suriname

Rep. Dominicana

Peru

Paraguai

Panamá

Nicarágua

México

Jamaica

Honduras

Haiti

Guianas

Guatemala

El Salvador

Equador

Costa Rica

Colômbia

Chile

Brasil

Bolívia

Belize

Barbados

Bahamas

SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Argentina

CUADRO 1SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÕES PARA A MELHORIA DE CONDIÇÕES
DIGITAIS IMPLEMENTADAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

Plataforma de exercícios de matemática alinhada com o curriculum
Plataforma de exercícios de leitura alinhada com o curriculum
Learning Management Systems (LMS)
Plataformas de comunicação
Plataformas de avaliação
Portais educacionais com conteúdo digital
Material Físico ou redes sociais
Televisão ou rádio
AÇÕES PARA MELHORAR CONDIÇÕES DIGITAIS
Compra de tablets ou computadores para expandir o acesso a dispositivos
Arranjos para expandir o acesso à conectividade

Fonte: Elaboração própria baseada na informação coletada pela Divisão de Educação do BID.
Nota: A data da última atualização foi 26 de fevereiro de 2021.

Enquanto alguns países têm desenvolvido uma estratégia integral baseada no conjunto de plataformas educacionais, LMS, plataformas de comunicação e avaliação e repositórios de conteúdo,
outros têm focado seus recursos no desenvolvimento de materiais físicos, de TV ou rádio e a
criação de portais educacionais com conteúdo digital. Cabe destacar as diferenças observadas
dentro dos países nas quais fatores como o nível socioeconômico ou as condições de isolamento
têm produzido impactos heterogêneos (Mateo-Berganza, 2021a).
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Uma dimensão fundamental em matéria de políticas e estratégias implementadas para garantir a
continuidade educacional, é o seu alcance. Os dados da pesquisa realizada no Brasil pela UNDIME e
o Consed –na qual foram analisados 71% dos municípios brasileiros- aponta que em maio de 2020,
40% dos municípios não contava com um plano de educação à distância. Por outra parte, os dados
da pesquisa aplicada aos responsáveis dos estudantes matriculados em escolas públicas, efetuada
pelo Datafolha, indicam que 18% dos estudantes não tinha recebido nenhum tipo de educação à
distância em julho de 2020, afetando principalmente os alunos do nível fundamental, e em particular,
os das escolas municipais e de baixo nível socioeconômico (Arias Ortiz et al., 2021). A quarta onda
da pesquisa do Datafolha, realizada em setembro de 2020, constatou uma baixa no percentual dos
alunos sem acesso a algum tipo de educação à distância, que somou 8% dos entrevistados, mas
com grandes diferenças, de acordo com a região: 16% para a região norte e 4% para a região sul
(Arias Ortiz et al., 2021). Os dados da pesquisa PNAD Covid –conduzida pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)– apontam que, quanto mais pobre for o estudante, menor é a
frequência escolar, menor a quantidade de exercícios recebidos e menor é o tempo dedicado a tais
exercícios, em virtude do que os estudantes mais pobres se encontram 633% mais afetados pela
falta de atividades escolares que os estudantes mais ricos (Neri e Osório, 2020).
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Uma transição para a educação híbrida e presencial
mais lenta e gradual do que foi previsto
Transcorrido mais de um ano desde o começo da pandemia, e apesar de que vários países da região
tenham começado uma reabertura gradual das escolas, somente alguns países estão com as suas
escolas completamente abertas (mapa 1). A maior parte dos sistemas educacionais tem adotado
modalidades de aprendizagem híbrida para o início da fase de retorno presencial às aulas, com o
fim de cumprir os protocolos de segurança sanitária para um retorno seguro (Berlanga et al., 2020).
Neste contexto, a aposta de colocar em andamento modelos híbridos tem sido prioritária, para
poder garantir a continuidade educacional e evitar maiores lacunas de aprendizagem e atrasos.
MAPA 1REABERTURA FÍSICA DAS ESCOLAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE,
ABRIL DE 2021

ESCOLAS
Abertas
Parcialmente abertas
Fechadas por causa da Covid-19
Fechadas em razão de férias

Calendário escolar sul
Calendário escolar norte
Calendário escolar norte e sul

Fonte: Elaboração própria com base na informação compilada pela Divisão de Educação, BID.
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No início da pandemia, a reabertura das escolas e as correspondentes modalidades de aprendizagem eram visualizadas como um cenário de fases sequenciais: i) educação remota de emergência
durante o fechamento de escolas, ii) educação híbrida no processo de reabertura das escolas e,
finalmente, iii) abertura completa com modalidade presencial. Contudo, a realidade tem colocado
em evidência que estas fases não necessariamente são sequenciais, mas sim que os sistemas educacionais transitam pelos diferentes cenários de educação remota, educação híbrida e educação
presencial, combinando-os em função da evolução do vírus e das medidas sanitárias estabelecidas
em cada país ou comunidade. Neste sentido, o desafio é ainda maior, uma vez que os planos de
reabertura devem ser flexíveis e adaptar-se às circunstâncias sanitárias, em função do aumento
das taxas de transmissão comunitária e a detecção de casos positivos de COVID-19 nas escolas, o
que podia levá-las novamente à suspensão das aulas presenciais (Berlanga et al., 2020).
Na publicação “Hablemos de política educativa #2: de la educación a distancia a la híbrida: 4 elementos clave para hacerla realidad” (Arias Ortiz et al., 2020) apresenta-se um marco conceitual
para o planejamento e a implementação de modelos híbridos no contexto da pandemia de COVID- 19 (veja-se o gráfico 4). Com base na evidência de outros modelos para o uso da tecnologia
em educação e na experiência dos países durante o fechamento das escolas, foram identificados
quatro eixos fundamentais: i) novas pedagogias, competências e perfil docente; ii) equipamento e
conectividade; iii) plataformas e conteúdos; iv) dados e acompanhamento de estudantes.

GRÁFICO 4OS QUATRO EIXOS PARA A EDUCAÇÃO HÍBRIDA

Novas
pedagogias,
competências
e perfil docente

Plataformas
e conteúdos

Equipamento
e conectividade

Dados e
acompanhamento
de estudantes

Fonte: Arias Ortiz et al. (2020).
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No eixo de novas pedagogias, competências e perfil docente, destaca-se a importância de construir experiências de aprendizado que capturem o interesse de aprender por parte do estudante,
situando o uso da tecnologia em um novo modelo pedagógico, que procure desenvolver autonomia
na aprendizagem e no uso do tempo e esteja centrado no desenvolvimento de competências e
habilidades socioemocionais. Para isto, é preciso definir modelos efetivos para o desenvolvimento
de competências e habilidades nos docentes, para que possam ensinar no marco do novo modelo.
Por outro lado, o eixo referente à conectividade e equipamento é imprescindível para garantir modelos de educação híbrida que não repliquem as desigualdades e lacunas educacionais já existentes. O acesso a dispositivos e à conectividade, tanto para os estudantes quanto para os docentes,
nas escolas e nos domicílios, resulta fundamental para implementar um modelo hibrido inclusivo.
Em termos de conteúdos e plataformas, vale destacar a necessidade de priorizar e flexibilizar o
currículo (matemática, habilidade leitora e de escrita, habilidades do século XXI), com uma definição
estratégica das atividades e conteúdos que devem ser desenvolvidas em cada um dos ambientes
de aprendizagem (presencial e remoto). Por outra parte, destaca-se a necessidade de combinar
canais digitais e análogos para dar cobertura aos mais vulneráveis, enquanto o acesso universal à
conectividade e aos dispositivos não for garantido.
Por último, o eixo de dados e acompanhamento de estudantes está centrado na importância de
estabelecer mecanismos para monitorar e avaliar a aprendizagem, utilizando as vantagens que
advém do uso da tecnologia para melhorar e/ou adaptar a oferta de conteúdo e criar sistemas
de proteção de trajetórias educacionais que permitam atender as necessidades e demandas dos
estudantes. Da mesma maneira, destaca-se a importância do uso dos Sistemas de Informação e
Gestão Educacional (SIGED), como base para o desenvolvimento de modelos híbridos, o que permitirá contar com uma visão integral e garantir uma gestão eficiente.
O objetivo destes quatros eixos, pensados e dispostos no contexto de fechamento das escolas,
era proporcionar um roteiro para o planejamento e a implementação de modelos híbridos no contexto da pandemia de COVID- 19. Agora é necessário ampliar o olhar para o médio e longo prazo,
concebendo os modelos de educação híbrida para além da pandemia, como oportunidade para
melhorar a qualidade e equidade dos aprendizados, acelerar os processos de transformação digital
educacional, e estimular uma educação 4.0, com uma abordagem inovadora, focada nas habilidades
e adaptado às necessidades e contextos de cada sistema educacional.
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M
 odelos de educação híbrida
como parte da solução para
a crise de aprendizagem e a
transformação educacional

O fechamento das escolas deixou grandes lições para os sistemas educacionais do mundo inteiro,
tornando mais visíveis tanto os pontos fortes quanto as fragilidades dos processos de aprendizagem
e ensino. Especialistas e líderes internacionais têm colocado em evidência a relevância da educação
presencial, vital para os processos de aprendizagem, socialização e interação com pares e desenvolvimento de habilidades (tanto cognitivas, quanto socioemocionais) no contexto escolar. Uma
revisão recente da evidência disponível sobre a efetividade da educação à distância, semipresencial
(ou híbrida) e presencial sugere que as modalidades presenciais e híbridas oferecem níveis mais
elevados de aprendizagem para os alunos do que as modalidades à distância (Elacqua et al.,2020).
A educação remota de emergência também deu maior visibilidade ao papel central do docente, o
insumo mais importante para o processo de aprendizagem. A evidência do período prévio à pandemia já indicava que contar com docentes melhores tem um impacto significativo em termos de
resultados no aprendizado de matemática, idioma e função executiva (veja-se Araujo et al., 2016).
Neste sentido, a utilização de tecnologia na educação deve orientar-se para as necessidades de
aprendizagem do estudante e ser concebida como uma ferramenta para apoiar, complementar e
potencializar o trabalho docente.
Por outro lado, cabe destacar que a educação remota de emergência também visibilizou o papel
central da participação das mães, dos pais e/ou de outros familiares nos processos de aprendizagem
dos estudantes. Os dados de uma pesquisa recente realizada em Bogotá (Colômbia) conduzido
pela Universidade: Universidad de los Andes, com o apoio da Fundação PROBOGOTA, apontam,
para o ano de 2020, um aumento da participação das famílias na educação de seus filhos – 62%
dos responsáveis considera que sua participação na educação dos estudantes aumentou durante
as aulas não presenciais–, o que tem sido acompanhado de uma maior valorização da atividade
docente por parte do responsável referido: 70% dos responsáveis valoriza mais as atividades docentes com relação ao período prévio (García e Maldonado, 2021). Considerando que a participação
dos pais de família está associada positivamente ao desempenho acadêmico (Castro et al., 2015)
resulta fundamental poder promover parcerias entre as famílias e as escolas.
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Contudo, a educação remota de emergência também evidenciou as fragilidades e pontos cegos
que os sistemas atuais apresentam para que o aproveitamento das ferramentas tecnológicas seja
traduzido em melhorias efetivas em termos de aprendizado: práticas pedagógicas baseadas exclusivamente na repetição e memorização, currículos baseados exclusivamente em conteúdos e não em
habilidades nem em competências, aulas magnas/expositivas com escuta passiva, falta de flexibilidade para acompanhar as diversas trajetórias educacionais dos estudantes, entre outros problemas.5
Os sistemas educacionais da América Latina e do Caribe ainda se encontram enfrentando grandes
desafios para garantir a continuidade educacional no contexto da emergência sanitária. A maior parte
dos países da região continua com suas escolas fechadas ou parcialmente abertas, implementando
modelos remotos e híbridos de emergência. Não obstante, para capitalizar as lições aprendidas que
a crise educacional gerada pela pandemia está gerando, é preciso aproveitar a energia estimuladora
da adoção acelerada de tecnologia em educação, e é preciso pensar no médio e no longo prazo, e
também conseguir que as ações atuais sejam as bases para a transformação educacional.
O objetivo desta transformação deve ser a melhoria educacional, concebendo a tecnologia como um
complemento do modelo presencial, incorporando as lições e as inovações derivadas da pandemia.
As experiências de educação remota de emergência, que têm sido vividas desde março de 2020 em
toda a região, vêm criando novas capacidades, tanto nos docentes quanto nos estudantes, que devem
ser incorporadas nas práticas escolares (Jara, Ochoa e Rosende, 2020). Estas capacidades poderiam
ser aproveitadas para propiciar a migração para modelos híbridos que procurem apoiar e enriquecer
os processos de aprendizagem presenciais mediante espaços de educação remota e virtual.
Os modelos híbridos implicam na integração de espaços educacionais presenciais e virtuais para
ampliar as oportunidades de aprendizagem. Isto não significa agregar o ensino virtual ao presencial ou substituir esse último pelo primeiro, mas sim encontrar as combinações mais efetivas de
ambos os espaços educacionais, para promover um ensino melhor, inclusivo, para todas e todos
os estudantes (Opertti, 2021). Neste sentido, a abordagem dos modelos híbridos deve ser construída sobre os pontos fortes e trabalhar sobre as oportunidades. Os modelos híbridos não devem
substituir a atividade docente nem suprir a participação presencial, mas sim aproveitar as novas
oportunidades que se apresentam, principalmente para responder melhor às necessidades do estudante, melhorar a qualidade e a equidade dos aprendizados e estimular uma transformação digital
educacional que permita dotar os meninos, as meninas e os jovens da região com as ferramentas
que são necessárias para fazer frente às necessidades e demandas do mundo atual.

5.  Vejam-se Näslund-Hadley, Loera Varela e Hepworth (2014); Vygotsky (1978); Lowery (1998); Hmelo-Silver (2004) e Furtak et al. (2012)
para a evidência sobre o impacto em termos de aprendizagem das aulas tradicionais em contraposição às aulas ativas e as práticas
pedagógicas baseadas na resolução de problemas, a pesquisa e o pensamento crítico.
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Modelos de educação híbrida para
atender à crise de aprendizagem
O fechamento prolongado das escolas terá repercussões negativas sobre as aprendizagens obtidas,
a escolarização no tempo esperado, a deserção e a promoção. Além disso, os estudantes pertencentes a domicílios de baixa renda, assim como no caso dos estudantes indígenas, migrantes e
pessoas com deficiência, que serão particularmente afetados, fato este que produzirá um aumento
das desigualdades e lacunas já existentes na região (Álvarez Marinelli et al., 2020).
Antes da pandemia, os sistemas educacionais da região já enfrentavam grandes desafios em termos
de lacunas de acesso, reduzida aprendizagem e desigualdades estruturais. Em termos de acesso,
anteriormente ao fechamento das escolas gerado pela COVID-19, havia 7,7 milhões de meninos, meninas e jovens entre 6 e 17 anos que não frequentavam a escola (Acevedo et al., 2020). Os jovens com
idades entre 15 e 17 anos eram os mais afetados: um de cada cinco (18%) não frequentava a escola
e os maiores níveis de exclusão incidiam sobre os jovens vulneráveis (24%) (Acevedo et al., 2020).
Em termos de aprendizagem, os resultados do PISA 2018 indicavam que grande parte dos alunos
da América Latina e do Caribe não conseguia obter as competências básicas de aprendizagem:
51% dos jovens não atingia as competências básicas em Leitura, 54% em Ciências e 65% em Matemática, com diferenças significativas no aprendizado segundo quintis de renda (Álvarez Marinelli
et al.,2020). Na América Latina e no Caribe, os estudantes do quintil de renda mais baixa (quintil
1) encontravam-se, em média, dois anos escolares atrasados –em termos de aprendizagem– em
comparação com seus pares do quintil de renda mais alto (quintil 5) (CIMA, 2018). Em contraste
com a média dos países da OCDE, os países da região, participantes do PISA 2018 apresentavam
pelo menos um ano de atraso escolar em Leitura: o Chile e o Uruguai mostravam um atraso equivalente a um ano de escolaridade; a Argentina, o Brasil, a Colômbia, a Costa Rica, o México e o
Peru, a dois anos de escolaridade, e a República Dominicana, a quatro anos de escolaridade com
relação à OCDE (Bos, Viteri e Zoido, 2019).
Contudo, os efeitos devastadores que são estimados face ao fechamento prolongado das escolas
agravam ainda mais a situação da região, tanto em termos de exclusão educacional quanto de
perdas em matéria de aprendizado. Em nível mundial, as simulações realizadas em julho de 2020
previam que o impacto do fechamento prolongado das escolas (cinco meses) poderia implicar em
uma redução da escolaridade média ajustada de até 0,9 anos por qualidade, reduzindo a 7 a média
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mundial de escolaridade alcançada (em oposição a 7,9), o que implicaria em uma perda média de
até US$1.408 na renda média anual futura6 (Azevedo et al.,2020).
Para a América Latina e o Caribe, de acordo com simulações preliminares realizadas a mediados de
2020, a crise da COVID-19 poderia resultar em um aumento da exclusão educacional de, pelo menos
15%, o que equivale a 1,2 milhões de meninos, meninas e jovens a mais entre 6 e 17 anos fora do sistema educacional (Acevedo et al., 2020). Estes novos processos de exclusão viriam acompanhados
por um aumento das desigualdades, uma vez que grande parte destes meninos, meninas e jovens
pertencem à famílias mais vulneráveis: 38% pertence a domicílios pobres e 44%, a domicílios de classe
média vulnerável (Acevedo et al., 2020). Os domicílios vulneráveis têm sido particularmente afetados
por condições que tornam mais complexa a probabilidade de conseguir a continuidade educacional
durante a pandemia, tais como a falta de acesso à conectividade e dispositivos tecnológicos, o grau
de superlotação em casa ou a falta de habilidades necessárias por parte dos adultos do domicílio
para dar apoio no processo educacional (Acevedo et al., 2020). Novas estimativas sugerem que o
impacto da pandemia em termos de exclusão educacional poderia atingir mais de 3 milhões de meninos, meninas e jovens na região, a partir do nível pré-escolar até o nível superior (UNESCO, 2020b).
Em termos de aprendizagem, as pesquisas realizadas até o momento fazem previsão de que o
fechamento das escolas gerado pela COVID-19 terá importantes efeitos na perda de aprendizados.
Patrinos e Donelly (2021) realizam uma análise da evidência documentada em âmbito internacional
entre março de 2020 e março de 2021, em termos de perda de aprendizagem. Em sete dos oito
estudos analisados é possível constatar evidências de perda de aprendizagem em, ao menos, alguns dos estudantes. A revisão das evidências documenta um aumento da desigualdade, sendo os
estudantes mais desfavorecidos os que apresentam maiores perdas de aprendizados, assim como
aqueles que se encontram nos níveis inicial e fundamental da educação (Partinos e Donelly, 2021).
Alguns países da região começaram a elaborar estimativas ou inferências sobre o impacto da
pandemia, em termos de perdas de aprendizagem. No caso de São Paulo (Brasil), para o ano 2021
estima-se uma redução de 20% para estudantes de 5º ano da educação fundamental, de 5% para
estudantes do 9º ano da educação fundamental e de 7% para estudantes de 3º ano do ensino médio, com respeito à pontuação média das provas SAEB 2019 (Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo, 2021). Os impactos estimados para o 5º ano do ensino fundamental implicam em um
retorno próximo aos valores de 2011, uma década perdida em termos de evolução de aprendizado.

6. As simulações, em termos de vantagens perdidas futuras quantificam o impacto que a perda de aprendizados terá em termos de
rendas futuras utilizando a evidência existente sobre o retorno à escolaridade, a expectativa de vida, a utilidade do capital humano no
emprego remunerado e os retornos financeiros do mercado de trabalho. O estudante médio do grupo que atualmente se encontra na
escola enfrentará uma redução de até US$1.408 (em dólares, segundo paridade do poder aquisitivo [PPA] de 2017) em renda anual,
ou uma redução média de 8% nos ganhos esperados a cada ano (Azevedo et al., 2020).
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No caso do México, os resultados preliminares da estimativa do atraso no aprendizado, realizada a
partir da aplicação de um instrumento de mensuração de aprendizagem sobre estudantes em seus
domicílios, apontam o atraso na aprendizagem de estudantes de 10 a 15 anos em termos de leitura e
matemática.7 Assim, no que diz respeito à leitura, 14,8% dos meninos, meninas e jovens entre 10 e 15
anos não pode ler uma história; 41,8% não compreende um texto de 2º ano do ensino fundamental;
e 61,6% não compreende um texto de 4º ano do ensino fundamental. Para o caso da matemática,
os resultados mostram que 58,5% dos meninos, meninas e jovens entre 10 e 15 anos não pode realizar operações de subtração com sobras, 36,4% não pode realizar subtrações simples, 88,2% não
consegue resolver um problema de 3º ano de ensino fundamental e somente 3,5% pode responder
adequadamente uma operação com frações (Mexicanos Primero, 2021). No caso do Chile, foi constatado que o fechamento das escolas de nível pré-escolar provocou perdas de desenvolvimento
cognitivo geral, linguagem e habilidades socioemocionais (Abufhele, 2021). Os meninos avaliados
demonstram um desempenho significativamente menor que o alcançado por uma população equivalente em 2017, sendo os atrasos não somente em termos estatísticos significativos, mas também
que apresenta uma magnitude importante 8 (Abufhele, 2021).
As simulações e estimativas apresentadas sobre o impacto da pandemia em termos de exclusão
educacional e perdas de aprendizagem colocam em evidência os grandes desafios que os sistemas
educacionais da região terão que enfrentar face à recuperação. Para atender à crise de aprendizagem, a implementação de modelos de educação híbrida efetivos oferece uma grande oportunidade para promover uma educação de maior qualidade, inclusiva e com flexibilidade. Os modelos
híbridos permitem aumentar a capacidade dos estudantes de aprender em seu próprio ritmo e
de alcançar a aprendizagem autodirigida, habilidades fundamentais que devem ser desenvolvidas
para estimular a aprendizagem. Neste sentido, a personalização do aprendizado que a educação
híbrida oferece é um dos meios mais efetivos para acelerar o desenvolvimento acadêmico e cognitivo (Arias Ortiz et al.,2020).
Mais ainda, as modalidades híbridas, sempre e quando seja garantido o acesso às condições estruturais básicas para seu aproveitamento, são estratégias particularmente úteis para abordar a
problemática do baixo desempenho acadêmico e absentismo crônico, em particular no nível médio.
A flexibilidade proposta pelos modelos híbridos, em termos de ritmos e tempos de aprendizagem
permite uma adaptação mais adequada às necessidades dos alunos com baixo desempenho e/ou
risco de exclusão educacional, como estratégia de remediação.9

7. Cabe destacar que o referido instrumento mede aprendizados fundamentais, mais que aprendizados esperados.
8.  Para a medição das três dimensões analisadas são utilizados três testes: Battelle Development Inventory-2 (BDI– ST2) para a dimensão
de desenvolvimento cognitivo geral; Child Behavior Checklist 1 (CBCL) para habilidades socioemocionais, e Teste de Vocabulário por
Imagens Peabody (TVIP) para a mensuração do desenvolvimento da linguagem.
9. Na seção D, módulo 7, serão apresentadas iniciativas referidas às modalidades flexíveis tanto para a reinserção de estudantes desvinculados do sistema educacional, quanto para estudantes em risco de exclusão.
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Modelos de educação híbrida para acelerar a
transformação educacional e estimular a Educação 4.0
Além da pandemia, a crescente adoção da tecnologia será um catalizador para impulsionar a transformação digital dos sistemas educacionais. Para isto, a implementação de modelos de educação
híbrida deve estar amparada dentro de uma estratégia mais ampla de transformação do setor
educacional para torna-la efetiva, equitativa e sustentável, tanto para os estudantes e docentes,
quanto para as famílias (Arias Ortiz et al., 2020).
Além de apresentar resultados baixos, desiguais e de pouca qualidade em termos de aprendizagem,
os sistemas de educação atuais preparam os estudantes para trabalhos do século passado (BID,
2020). A desconexão entre os sistemas educacionais e o mercado de trabalho se deve, principalmente, à conjunção de dois fenômenos: um mercado de trabalho que se transforma e se adapta às
mudanças tecnológicas em um ritmo sem precedentes e sistemas educacionais que não puderam
adaptar-se para dar resposta à estas novas necessidades (Mateo-Berganza, 2021b).
O crescimento exponencial das tecnologias digitais, a robótica, a inteligência artificial (IA), a Internet
das coisas (IoT, nas suas siglas em inglês) e as novas tecnologias vem estimulando a possibilidade da automatização, o que tem gerado e continua gerando mudanças substanciais no mercado
de trabalho e os empregos (Amaral et al.,2018). Se por um lado é certo que algumas posições e
tarefas estão desaparecendo, surgem também novas ocupações e, por tanto, o emprego cresce
(OCDE,2019). A tecnologia estimula o emprego por meio de diversos canais; de fato, 40% dos empregos criados entre 2005 e 2016 ocorreram em indústrias intensivas digitalmente (OCDE, 2019).
As ocupações, que consistem sobretudo em tarefas repetitivas, automatizam-se cada vez mais
e, portanto, impacta diminuindo a demanda de trabalhadores nessas ocupações. Por outro lado,
aquelas nas quais são realizadas principalmente tarefas não repetitivas e que, por tanto, não são
facilmente automatizáveis, encontram-se em alta (Amaral et al.,2018). Amaral et al. (2018) apresentam evidência sobre as mudanças na demanda de habilidades associadas às mudanças na demanda
por ocupações, destacando que, em todos os países examinados, as ocupações relacionadas com a
tecnologia e com as habilidades digitais avançadas seguem aumentando. Por outra parte, sobressai
o crescimento da demanda de papéis centrados nas pessoas, os quais são menos suscetíveis de
ser automatizados. Os autores ressaltam o aumento de ocupações que requerem elevados níveis
de inteligência social para medir e estimular as reações dos indivíduos, e para tomar decisões de
alto nível a partir de informações complexas.
Estas mudanças na demanda por ocupações implicam em variações na demanda de certas habilidades em sua relação com as outras (Amaral et al.,2018). Neste sentido, a transformação dos
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mercados de trabalho não implica, necessariamente, na perda de vagas de emprego, sempre e
quando os trabalhadores tenham as habilidades que o mercado de trabalho demanda, e esse é
o principal desafio: reduzir a lacuna de habilidades. Atualmente, na América Latina e no Caribe,
existe uma lacuna entre o que o mercado de trabalho precisa e o que encontra, e este desajuste
entre oferta e demanda deixa de manifesto a necessidade de melhorar a alinhamento dos sistemas
educacionais e de formação com o novo mercado de trabalho (Mateo-Berganza et al.,2019). É
necessário que os sistemas educacionais sejam adaptados às necessidades da Quarta Revolução
Industrial (RI4.0), fortalecendo o desenvolvimento de habilidades digitais e socioemocionais que
são fundamentais para os trabalhos do presente e do futuro (FEM, 2020). Neste sentido, a Educação 4.0 é concebida como uma resposta às necessidades que são exigidas pela RI4.0, onde o ser
humano e a tecnologia devem estar alinhados para permitir novas possibilidades (Hussin, 2018).
Mais ainda: muitos dos meninos, meninas e jovens que atualmente estão no sistema educacional
atuarão em atividades de trabalho que nem sequer existem ainda. Algumas estimativas sugerem
que 65% das crianças que ingressam no ensino fundamental hoje, terminarão trabalhando em
atividades completamente novas, que ainda não existem hoje (FEM, 2020). Ao longo do seu ciclo
de vida, as pessoas deverão mudar de carreira e ocupação com mais frequência do que antes.
Consoante a isto, as demandas do mercado exigem, cada vez más, um maior foco na formação
de habilidades, em vez de formação para tarefas especializadas, e nesse caso a capacidade de
transferir habilidades é um aspecto fundamental (Mateo-Berganza, 2021b).
A crise provocada pela COVID-19 tem representado um impulso adicional à urgência de construir
sistemas educacionais adaptados às necessidades do século XXI, que forneçam uma educação
melhor, habilidades e emprego. Esta conjuntura oferece uma oportunidade sem precedentes para
explorar as ações necessárias que permitam dotar de novas habilidades a força de trabalho, implementar novos mecanismos para o ensino e para a capacitação, e criar novos ecossistemas de
aprendizagem (FEM, 2020). A transformação digital da educação oferece a oportunidade de construir sistemas educacionais com maior qualidade, inclusão e flexibilidade, que aportem respostas
para as necessidades do presente e do futuro.
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 ara um marco de
P
implementação modular
para a educação híbrida

O marco de implementação modular para o desenvolvimento de modelos híbridos de educação
está estruturado com base em 10 componentes ou módulos (veja-se o gráfico 5). A lógica da estruturação modular supõe que cada um dos países ou sistemas educacionais possa selecionar e
combinar aqueles módulos que se adaptam melhor ao seu contexto, elaborando seu próprio roteiro
para a educação híbrida. Neste sentido, o marco propõe adaptabilidade e flexibilidade, ao mesmo
tempo em que estabelece os módulos mínimos necessários para implementar uma educação híbrida efetiva, nas suas diferentes modalidades.
GRÁFICO 5MÓDULOS DE IMPLEMENTAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO HÍBRIDA
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Por que impulsionar um marco de implementação modular para a América Latina e o Caribe?
Trata-se de uma região heterogênea, na qual convivem diversos contextos e realidades. Estas
diferenças são observadas tanto em termos de condições digitais, governança dos sistemas
educacionais, capacidade institucional, caraterísticas e necessidades da população estudantil e
recursos disponíveis, entre outros. Da mesma maneira, as formas de responder à pandemia têm
sido heterogêneas, pelo que, em consonância, os estudantes tiveram experiências educacionais
muito variadas. Frente à recuperação, tem-se um contexto regional de extrema disparidade; por
conseguinte, as estratégias e intervenções deverão responder à referida heterogeneidade, sendo
extremamente efetivas e flexíveis (Mateo-Berganza, 2021a). Este marco de alta heterogeneidade
coloca em evidência a importância de conceitualizar modelos de implementação modulares, que
sejam adaptáveis, tanto em termos de objetivos de aprendizagem quanto em referência ao nível
de amadurecimento/desenvolvimento do sistema.
Assim, a base para a implementação do marco modular consiste em avaliar o nível de preparação
(readiness) para a educação híbrida, em cada contexto, de forma a contar com um diagnóstico
sobre o ponto de partida de cada sistema educacional, identificando pontos fortes e áreas de investimento que devem ser prioritárias. Para conseguir uma verdadeira transformação e sustentar
o processo para além de esforços isolados, os modelos de educação híbrida devem responder
às necessidades e desafios concretos, pelo qual deve haver uma apropriação dos módulos mais
relevantes para seu contexto e uma implementação escalonada em fases.
Cabe ressaltar o desenvolvimento de uma série de instrumentos que possibilitem avaliar essas
condições de partida para a integração da tecnologia no aprendizado ou na gestão educacional.
No primeiro caso, vale destacar o GuiaEduTec, idealizado pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), uma ferramenta on-line gratuita que permite realizar um diagnóstico sobre
o nível de adoção de tecnologia educacional por parte das escolas. O instrumento, inspirado em
iniciativas igualmente exitosas de outros países, apresenta, além disso, orientações para melhorar
as práticas no uso da tecnologia para o aprendizado dos estudantes, impulsionar as habilidades
digitais dos docentes e otimizar a gestão escolar, considerando o ponto de partida de cada uma
das escolas.10 A visão que subjaz ao Guia EduTec supõe que para alcançar o potencial máximo no
uso da tecnologia em educação, os diferentes elementos devem estar em equilíbrio. Ou seja, há
pouco sentido em realizar grandes investimentos em infraestrutura se os docentes não são formados; também não é útil criar estratégias ambiciosas para o uso da tecnologia sem proporcionar
uma conectividade adequada ou recursos educacionais digitais. No BID, está sendo trabalhada a
adaptação da GuiaEduTec para países de fala hispana.

10. Veja-se https://guiaedutec.com.br/escola.
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No que se refere aos Sistemas de Informação e Gestão Educacional (SIGED), o BID tem desenvolvido um diagnóstico do nível de amadurecimento que avalia como são realizados os processos
cotidianos de gestão educacional e qual é o seu nível de automatização e aproveitamento digital,
com a finalidade de planejar um roteiro para a eficiência da gestão em educação (Arias Ortiz et al.,
2019). Até a presente data, 16 diagnósticos de sistemas educacionais públicos da região que tem
sob sua responsabilidade o aprovisionamento e gestão de serviços educacionais foram realizados.
11
Acompanhados de políticas públicas que definam a designação de recursos (financiamento,
docentes, alunos, transparência, etc.), os SIGED permitem avançar para a transformação digital da
gestão e a otimização da eficiência e a equidade na designação de recursos.
Esta visão de equilíbrio e complementariedade é a inspiração do marco de implementação modular, com o objetivo de que cada país possa construir modelos adaptados para a sua realidade,
que estejam assentadas sobre as conquistas obtidas e permitam desenvolver os componentes
mais incipientes, para conseguir uma verdadeira otimização das vantagens e oportunidades que
os modelos de educação híbrida supõem.

Dez módulos para a implementação de
modelos híbridos de educação
A continuación, se describen los 10 módulos que constituyen el marco de implementación modular
para la educación híbrida. Para cada módulo se presenta una breve conceptualización, junto con
una selección de experiencias y recursos. Cabe mencionar que la recolección de experiencias no
es exhaustiva, ni en todos los casos cuenta con evidencia que ratifique su efectividad en la implementación, sino que se trata de experiencias que se han elegido por destacarse como iniciativas
promisorias e innovadoras

11. Veja-se https://publications.iadb.org/es/los-sistemas-de-informacion-y-gestion-educativa-siged-de-america-latina-y-el-caribe-la-ruta-hacia
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CONECTIVIDADE

Para a implementação de modelos de educação híbrida efetivos, o acesso à Internet de boa qualidade constitui um recurso básico para a educação. Ainda que, tal como se ficou explicitado na
seção B, os países da região enfrentam grandes desafios, em termos de acesso à conectividade.
Sem dúvida, a lacuna de acesso e de uso de Internet tem sido um dos maiores desafios que os
países de América Latina e do Caribe tem enfrentado para garantir a continuidade educacional no
marco do fechamento das escolas.
Para o caso do Brasil, os dados de conectividade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
ilustram a magnitude da lacuna digital existente no país. O mapa 2 põe de manifesto o número de
conexões móveis per capita nos municípios brasileiros. Assim, observa-se que os que apresentam
menor conectividade estão concentrados nas zonas Norte e Nordeste, enquanto aqueles com maior
conectividade se encontram no Sul e no Sudeste. Esta mensuração de conectividade se correlaciona
positivamente com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada município, o que somente
torna ainda mais preocupantes as lacunas de acesso (Arias Ortiz et al., 2021).

MAPA 2NÚMERO DE CONEXÕES MÓVEIS PER CAPITA POR MUNICÍPIO, BRASIL

Conexões Móveis
(per capita)

< 0.43
0.43-0.57
0.57-0.70
0.70-0.82
> 0.82
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Para reduzir as lacunas de conectividade nos estudantes, no escopo da crise educacional gerada
pela COVID-19, os governos da região estimularam diversos arranjos de conectividade que tratam
de garantir o acesso à Internet para estudantes e docentes. Neste sentido, os arranjos de conectividade vêm demonstrando ser uma boa estratégia para começar a solucionar a falta de acesso
associada principalmente ao preço da conexão. Segundo dados da Comissão Econômica para
América Latina e o Caribe (CEPAL) (CEPAL, 2020), para a população do primeiro quintil de renda
o custo do serviço de banda larga e móvel representa respectivamente 14% e 12% da sua renda,
respectivamente, o qual é seis vezes o parâmetro de referência de 2% da renda recomendada pela
Comissão sobre Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável para classificar um serviço de
Internet como acessível.
Considerando a informação coletada pelo BID em fevereiro de 2021, é possível observar que os
países da região vêm implementando diversos tipos de arranjos de conectividade no marco do
fechamento das escolas ocasionado pela COVID-19 (veja-se o quadro 2). Entre estes arranjos, o
acesso gratuito a plataformas e sites de educação tem sido uma das estratégias mais utilizadas.
Se, por um lado, este tipo de arranjos garante um acesso básico a certos materiais e conteúdos,
cabe destacar que as soluções de acesso à uma plataforma gratuita não garantem o acesso a
outros recursos e ferramentas, tais como videoconferências entre estudantes e docentes, acesso
a conteúdo audiovisual (YouTube ou Vimeo), ou outras plataformas de conteúdo de terceiros que
costumam ser utilizadas nos processos de ensino.

Acesso gratuito à internet para plataformas e sites de educação (.edu)
Acesso gratuito à internet para domicílios de baixa renda
Hotspots de WiFi gratuito
Subsídios diretos para internet

Fonte: Elaboração própria com base na informação coletada pela Divisão de Educação do BID.
Nota: A data da última atualização foi 26 de fevereiro de 2021.
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Outro tipo de arranjo implementado tem sido o subsídio do custo da conectividade para aqueles
estudantes de domicílios de baixa renda, seja com acesso zero-rated ou com pacotes de dados
gratuitos mensais. No que tange a estes últimos, é relevante garantir a suficiência dos planos de
dados, considerando o elevado consumo de GB que determinados recursos implicam, por exemplo
as videoconferências, pelo que a entrega de planos gratuitos reduzidos não possibilita garantir
o acesso nem o uso em toda a sua potencialidade. As soluções de hotspots de Wifi gratuito, por
outra parte, foram implementadas em menor escala, o que tem sentido no âmbito da emergência
sanitária, dado que não permitem o acesso a partir do domicílio, mas sim em pontos focais definidos.
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RECUADRO 1EXPERIÊNCIAS DE ARRANJOS DE CONECTIVIDADE DURANTE A EMERGÊNCIA
SANITÁRIA EM PAÍSES ESPECÍFICOS DA AMÉRICA LATINA

ARGENTINA

CHILE

COLOMBIA

O Ministério da Educação da Nação,
por meio da Entidade Nacional de
Comunicações (ENACOM), firmou
acordos com as três empresas de
telefonia celular que operam no país
para liberar o acesso às plataformas
educacionais. estudantes de pré-escola, níveis fundamental, médio e
educação especial podem ter acesso
ao portal educacional Seguimos Educando sem consumo de dados.

Graças à parceria entre o Ministério
da Educação (MINEDUC), o Ministério
de Transportes e Telecomunicações
(MTT), e a Associação de Telefonia
Móvel (ATELMO), foi liberado o acesso ao site educacional Aprendo en
línea por meio de dispositivos móveis
(tablets e smartphones). Deste
modo, não são consumidos dados
de navegação.

Em colaboração com o Ministério de
Tecnologias da Informação e as Comunicações, o Ministério de Educação
Nacional estabeleceu o acesso a conteúdos digitais educacionais da plataforma Colombia Aprende sem consumo
dados de navegação. Este benefício
está dirigido aos usuários com serviços
de consumo de até aproximadamente
US$18,00 para assim, amparar, principalmente, os domicílios mais pobres.

COSTA RICA

JAMAICA

URUGUAY

Foi feito um acordo com o Instituto
Costarriquense de Eletricidade (ICE),
provedor estatal de eletricidade e
telecomunicações, para que o acesso
à plataforma educacional não consuma dados de navegação dos usuários.

Um acordo foi firmado entre o
Ministério de Educação (MOEYI)
e Digicel para prover o acesso às
plataformas de aprendizagem e sites
web de uso regular através de dados
subsidiados e dados zero-rated. Ademais, o MOEYI fez acordos com as
duas principais empresas de Internet
(Digicel e FLOW) para provisão de
créditos e descontos em planos de
dados para docentes (US$3,70 por
14 dias). Para os beneficiários do programa de transferências monetárias
condicionadas PATH, o MOEYI e o
Ministério do Trabalho e Seguridade
Social cobrirão o custo da Internet.

O Plano Universal Hogares en Uruguay da Administração Nacional de
Telecomunicações (ANTEL), criado
em 2009, fornece 1 GB grátis por
mês, com um custo de instalação de
US$10,00 para domicílios vulneráveis.
Como medida transitória de resposta
à COVID-19, a tarifa de conexão foi
isentada desde abril até fins de julho
de 2020. Em abril de 2021, diante da
nova suspensão das aulas presenciais, a ANTEL outorgou um pacote
gratuito mensal de 50 GB. De igual
maneira, a ferramenta Conferences
da plataforma CREA foi otimizada,
para realizar e participar de videochamadas sem consumir dados.a Isto
foi possível graças ao fato de que o
Plano Ceibal instalou servidores de
videoconferências no Uruguai, e o
tráfego de dados das mesmas é local.

a Veja-se o artigo Navegar en CREA y usar Conferences no consume datos.
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Cabe ressaltar que a cooperação entre Ministérios da Educação e organismos estatais encarregados
da regulação das telecomunicações, assim como com empresas de telecomunicação que fornecem
serviços no país, é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que possibilitem ampliar o
acesso e o uso de conectividade para todos os estudantes. No mesmo sentido, as parcerias com as
principais empresas provedoras de serviços e recursos aparecem como algo fundamental. A título
de exemplo, reforça-se a importância de promover iniciativas em coordenação com as empresas
provedoras de serviços de videoconferências, para estimular a instalação de servidores de videoconferências em cada um dos países, o que permitiria que estes serviços pudessem ser incluídos
dentro da tarifa 0 para estudantes e docentes, enquanto os Ministérios de Educação, por sua parte,
assumiriam os custos deste tráfego de dados.
Junto com os arranjos de conectividade, é necessário contar com alternativas para a distribuição de
conteúdo digital sem acesso à Internet, que, se por um lado apresentam limitações, agregam soluções de curto prazo, por outro, para garantir o acesso nas zonas rurais ou remotas sem conexão.12

12. No módulo 6, referente às plataformas e conteúdos, há a apresentação de alguns exemplos de soluções para a distribuição de conteúdos digitais sem acesso à Internet.
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INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Da mesma forma que o acesso à conectividade, o acesso à infraestrutura digital também constitui
um recurso básico para a implementação de modelos de educação híbrida. No marco do fechamento de escolas, e considerando os enormes desafios existentes em termos de acesso a dispositivos,
os governos da região vem trabalhando em ações concretas. Tendo por base informação coletada
pelo BID em fevereiro de 2021, tem sido possível observar que 16 dos 26 países considerados têm
apresentado ou implementado compras de tablets ou computadores para estudantes com o objetivo de ampliar o acesso a dispositivos.
Cabe mencionar, neste aspecto, a relevância de selecionar dispositivos tecnológicos que sejam
adaptados à idade e etapa escolar dos estudantes. Se, por um lado, para os meninos e meninas
menores, é comum recomendar a aquisição de tablets, uma vez serem melhores para a exploração e o descobrimento através do tato, a partir dos 8 aos 10 anos, os computadores apresentam
maiores benefícios para promover a criatividade e a exploração por parte do aluno, e facilitam o
desenvolvimento de outras habilidades, como a programação e a robótica.
Pois bem, um dos principais desafios para fornecer dispositivos tecnológicos aos estudantes tem
suas bases nos processos de aquisições. Estes processos podem ser estruturados em três fases
fundamentais: 1) planejamento, 2) definição das condições e 3) avaliação e adjudicação. Na Divisão
de Educação do BID foi elaborado um manual “101 Aquisições: Produtos e Serviços Digitais para
a Educação”, que procura pôr à disposição, de maneira amigável e simples, todas as informações
necessárias para promover as melhores práticas nas compras de produtos e serviços digitais para
a educação.
Além dos processos formais e administrativos necessários, parte fundamental para garantir a eficiência na designação de recursos radica em um bom planejamento das aquisições. Neste sentido,
o primeiro passo é definir as necessidades e o problema, de modo a poder avaliar as diferentes
alternativas de solução existentes. Em outras palavras, trata-se de identificar o problema que se
deseja resolver, para perguntar-se, em seguida, de que forma a tecnologia pode permitir o tratamento desta problemática de maneira mais efetiva. Da mesma feita, deve-se dispor de uma análise
clara dos pontos fortes e as fragilidades do sistema educacional, para poder avaliar de que forma
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o contexto repercutirá na utilização potencial dos produtos que sejam adquiridos, de maneira a
garantir a sua utilidade e adaptabilidade a cada caso específico.
A experiência recente de Belize, que começou um processo de aquisição de tablets para beneficiar
14.000 estudantes vulneráveis, é um exemplo de boas práticas que mostra como adaptar as aquisições às necessidades e demandas dos estudantes. De fato, quando foi identificada a presença de
uma elevada proporção de estudantes imigrantes de fala hispana dentro da população beneficiária
no referido país, foi definida a necessidade de que os dispositivos tivessem a aplicação Duolingo
nas especificações para o processo de aquisição, útil para promover a aprendizagem do idioma
inglês entre os estudantes migrantes de fala hispana.
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR

A adaptação curricular é um passo fundamental para garantir uma transformação real dos sistemas
educacionais, que prepare os meninos, meninas e jovens para o futuro. Na última década, alguns
países da região iniciaram processos de transformação curricular, incorporando as habilidades do
século XXI nos seus currículos, com as habilidades digitais capitaneando estas transformações.
A implementação de modelos de educação híbrida efetivos deve estar acompanhada de um processo de adaptação curricular no que tange ao foco nas competências e habilidades, deixando
para trás as práticas pedagógicas baseadas na repetição e memorização de um extenso leque
de conteúdos.13 Esta transformação implica em uma profunda revisão curricular e de padrões, na
qual devem surgir novas formas de aprender e de ensinar para orientar o processo educacional.
O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (TIC) tem alterado o vínculo
que os cidadãos de hoje têm com os conteúdos e a informação: Neste novo paradigma é chave
“aprender a aprender”, para não apenas adquirir novos conteúdos e conhecimentos, mas sim para
poder transferir as competências e habilidades adquiridas para outras esferas.
A América Latina e o Caribe apresentam uma das maiores lacunas de habilidades do mundo. Os
sistemas de formação da região, incluídas as escolas, estão centradas na obtenção de títulos,
por trás dos quais existem currículos não atualizados em função das necessidades e demandas
da realidade. Mais ainda: a rigidez dos sistemas educacionais tem dificultado a incorporação de
habilidades do século XXI na oferta dos currículos tradicionais, o qual tem ocasionado uma desconexão cada vez mais ampla entre o mundo educacional e o mundo do trabalho (Mateo-Berganza
et al., 2019). As habilidades digitais, como a alfabetização digital, o pensamento computacional e
a cidadania digital, entre outras, assim como as habilidades transversais e socioemocionais, como
a criatividade, o pensamento crítico e a comunicação, constituem saberes fundamentais para os
trabalhos do presente e do futuro (Mateo-Berganza et al., 2019).

13. Por exemplo, o deep-learning enfatiza que é importante cotar o número de conteúdos que o estudante tem acesso, para poder
aprofundar em cada um de eles. Somente a aprendizagem profunda permanece e possibilita o desenvolvimento de competências e
habilidades que serão transferíveis para outros âmbitos.
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Atualmente, existe um amplio leque de iniciativas inovadoras que procuram promover a adaptação
curricular, de maneira de adequar as experiências de aprendizagem para os meninos, meninas e
jovens de hoje. No Paraguai, a parceria entre a empresa SK Telecom e o BID introduziu a experiência de coding education utilizando os manuais e robôs “Albert” para desenvolver habilidades
como a criatividade, o pensamento computacional e a resolução de problemas.14 O projeto piloto,
denominado Irûmi, está sendo aplicado em 104 escolas do Paraguai, priorizando os componentes
de desenvolvimento curricular, capacitação, implementação e avaliação. Em referência ao desenvolvimento curricular, cabe destacar que para a adaptação do currículo e dos livros de texto
utilizados no projeto Irûmi, um aspeto fundamental é o trabalho junto com os professores, para
que as atividades dirigidas para o desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional espelhem as interações que ocorrem na sala e os estudantes possam aprender naturalmente
sobre programação.
O programa CodeCaribbean, iniciativa do BID com a organização Code.org, tem como objetivo
expandir e desenvolver habilidades digitais, transversais e empresariais entre os jovens mais vulneráveis do Caribe, aumentando assim a sua probabilidade de empregabilidade na economia digital
(Rieble-Aubourg, 2020). O projeto consiste em capacitar um grupo de coaches de ensino superior
para o ensino de habilidades digitais para estudantes de nível médio, fazendo ênfase no desenvolvimento de habilidades críticas como o pensamento computacional, a resolução de problemas, a
IA, entre outras que, combinadas com habilidades empresariais e sociais, contribuirão para que os
jovens tenham mais sucesso no mercado de trabalho do futuro (Rieble-Aubourg, 2020). No âmbito do projeto, está sendo realizada uma avaliação diagnóstica regional no Caribe, que permitirá
compreender o nível de desenvolvimento de cada sistema educacional na matéria, assim como o
nível de interesse das instituições públicas para implementar um currículo de estudos centralizado
em habilidades digitais.
No Uruguai, o programa Pensamiento Computacional do Plano Ceibal, desenvolvido em conjunto
com a Fundação Sadowsky, tem como objetivo os protótipos de soluções mediante o uso de programação e robótica educacional, através da metodologia baseada na resolução de problemas. O
planejamento do programa propõe duplas pedagógicas compostas por um docente remoto e um
docente em sala. A proposta transcende o desenvolvimento de competências digitais e trabalha
sobre as habilidades como as capacidades de abstração, de encontrar padrões, de ordenar de
maneira operacional e de identificar os componentes de um problema. O programa Pensamiento
Computacional utiliza placas micro: bit, que são pequenas placas programáveis desenhadas para
estudantes que tenham pouco ou nenhum conhecimento sobre programação, o que permite

14. Veja-se https://www.k12digest.com/crackthecode-how-sk-telecom-is-generating-social-value-through-coding-education-in-paraguay/.
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aprender de uma forma fácil e divertida. Além do mais, as placas micro: bit estão disponíveis para
todos os estudantes que as solicitarem.
Outra iniciativa inovadora para ser destacada é o projeto Historias para Armar, desenvolvimento a
cargo da Disney e da Chicos.net, com a colaboração da Eidos Global. O projeto combina a narração
de histórias (storytelling), os meios digitais e a cultura maker (aprender fazer) como estratégia para
oferecer experiências inovadoras e atraentes para meninos e meninas de 8 a 11 anos, promovendo
o desenvolvimento de habilidades do século XXI, socioemocionais e de habilidade leitora e de
escrita, e potencializando as oportunidades que a tecnologia oferece. Através de uma plataforma
digital-interativa, são oferecidos recursos e conteúdos, adaptados às novas formas de aprender
que transcorrem na escola e na casa, por meio de modelos pedagógicos híbridos e integrados.
Orientada por um forte compromisso com a inclusão, a iniciativa é gratuita, permite o download de
todos os seus conteúdos para o acesso offline e apresenta ferramentas e conteúdo adaptados a
diversos contextos, com uma lógica lowtech que supõe requisitos tecnológicos mínimos. Da mesma
feita, a plataforma fornece ferramentas e recursos para educadores e famílias.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Um aspecto fundamental para que os modelos híbridos de educação ofereçam o impulso para
uma melhoria das aprendizagens, tanto em termos de qualidade quanto de equidade, são as práticas pedagógicas. O uso da tecnologia na educação e a complementariedade entre espaços de
aprendizagem remotos e presenciais abre novas portas para personalizar os processos de aprendizagem e torna-los mais atrativos. Isto não apenas supõe capacitar os docentes para a adoção de
tecnologia, mas também implica na utilização destas ferramentas para promover a aprendizagem
de habilidades transversais –pensamento crítico, trabalho em equipe, flexibilidade, entre outras–,
incorporando novas fontes de aprendizagem e criando experiências centradas no aluno, personalizadas, relevantes e atrativas (Arias Ortiz et al., 2020). Os processos de adaptação curricular
que promovam o foco em habilidades e competências devem ser acompanhados de um intenso
trabalho conjunto com os docentes, para que estes desenvolvam as suas habilidades, e possam
contar com práticas pedagógicas para aumentar sua abrangência e beneficiar os seus estudantes
(Arias Ortiz, Hincapié e Paredes, 2020).
Contudo, além disso, uma implementação efetiva de modelos híbridos implica necessariamente
compreender as diferenças entre os espaços de aprendizagem presencial e os espaços de aprendizagem remotos. Neste sentido, é fundamental que haja um planejamento estratégico que defina
as ferramentas, as técnicas, as atividades e os enfoques apropriados para cada um dos espaços,
levando-se em conta que os espaços de aprendizagem remotos e a incorporação do uso de tecnologia constituem um complemento para melhorar a experiência educacional dos estudantes. No
tempo presencial, as experiências de interação entre os estudantes e os docentes e o favorecimento
das instâncias de trabalho em equipe devem ser maximizadas e, ao mesmo tempo, procurar aprofundar, reforçar e tirar as dúvidas de novos conteúdos e temáticas introduzidas no tempo em casa.
Por outro lado, o tempo remoto resulta mais eficiente para explorar e introduzir novas temáticas
e conteúdo, com uma personalização e adaptação maior aos tempos de cada estudante, uma vez
que é excelente para o trabalho sobre atividades realizadas e competências adquiridas no tempo
presencial. Cabe destacar que a metodologia de trabalho baseada na resolução de problemas permite de forma muito confortável mesclar as experiências de aprendizagem presenciais e virtuais,
otimizando a participação e o interesse dos estudantes.
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Da mesma forma, é necessário que os docentes incorporem um conjunto de habilidades diferentes
em comparação com a educação presencial tradicional. A título de exemplo, no ensino presencial
os professores comunicam-se com os estudantes por meio da linguagem corporal, além de utilizar
a comunicação verbal e escrita, e nesse caso podem observar e interpretar a reação dos estudantes,
detectar e responder rapidamente os que têm dificuldades com uma tarefa ou os que carecem de
motivação. Este repertório de práticas de ensino e habilidades não se traduz facilmente nos espaços
de aprendizagem remotos. As instituições de formação docente da América Latina e do Caribe não
costumam incluir, como parte de seus programas de desenvolvimento profissional, competências
para o ensino híbrido ou remoto, o que gera uma forte carência nesta área. Se, de uma parte, os docentes demonstram uma capacidade assombrosa de adaptação para enfrentar a educação remota
de emergência, é necessário formá-los e capacitá-los para que contem com as ferramentas e habilidades necessárias para uma implementação efetiva, na qual os espaços de aprendizagem remotos
e presenciais estejam interconectados e constituam uma experiência contínua de aprendizagem.
O sucesso das iniciativas para desenvolver habilidades nos estudantes depende, em grande medida,
da qualidade da formação e do apoio que os docentes recebem para implementá-las de maneira
adequada; para este processo os programas de formação de docentes e de capacitação com
mentorias e retroalimentação são fundamentais (Arias Ortiz, Hincapié e Paredes, 2020). A partir
do BID, em colaboração com o Escritório Regional de Educação para América Latina e o Caribe
(OREALC) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
vem sendo desenvolvido um marco para a sistematização e a avaliação de modelos de desenvolvimento profissional docente para o aprendizado remoto e híbrido, com o objetivo de promover
uma educação híbrida estimulada pedagogicamente, de forma padronizada e pelo uso de melhores
práticas para o desenvolvimento de habilidades de ensino (Berlanga et al., 2020). Neste sentido, o
projeto também procura identificar e sistematizar as melhores práticas para um desenvolvimento
profissional efetivo que contribua para que os docentes aprendam e aperfeiçoem as práticas pedagógicas e as habilidades necessárias para o ensino remoto e híbrido.
Neste ponto, vale mencionar a iniciativa TEC.LA, levada a cabo por EIDOS, que tem por objetivo
formar docentes no ensino de raciocínio computacional e habilidades do século XXI. TEC.LA propõe
um espaço de aprendizagem de novas práticas educacionais, mediante o estímulo do raciocínio
computacional e das habilidades do século XXI, necessárias para conseguir um pleno desenvolvimento na economia digital.
Outrossim, a iniciativa Modern Classroom Project, nascida na cidade de Washington, em 2017,
permite que os educadores construam experiências em sala que respondam às necessidades de
cada estudante. O modelo está fundado sobre três princípios: educação híbrida, de acordo com o
ritmo de cada estudante (self-paced) e com um enfoque baseado no domínio de si mesmo (mastery-based), que procura aproveitar a tecnologia para estimular a conexão humana, a aprendiza-
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gem autêntica e o crescimento socioemocional. Dentro das principais práticas inovadoras desta
iniciativa, a substituição da aula expositiva tradicional por vídeos instrucionais gerados pelo próprio
docente ganha destaque, o que permite ao estudante aprender em seu próprio ritmo e ao docente
possibilita dedicar mais tempo para o trabalho próximo e individualizado em sala.
Por outra parte, os instrumentos de autoavaliação para docentes, em termos de práticas pedagógicas e adoção de tecnologia nos processos educacionais constituem um valioso insumo para orientar
os processos de formação e capacitação, alentando boas práticas e oportunidades de melhoria.
O componente dirigido aos docentes do Guia EduTec do Centro de Inovação para a Educação
Brasileira (CIEB) permite a autoavaliação de competências digitais e, além do diagnóstico, oferece
roteiros e recursos e ferramentas para aproveitar as competências digitais nas salas. Neste sentido,
o Guia procura estimular os docentes para que liderem a sua própria evolução profissional, abrindo
caminhos que possibilitem mudanças na sua prática pedagógica.15
Cabe, também, destacar a ferramenta gratuita SELFIE, da Comissão Europeia, que está disponível em
todos os idiomas dos países que são parte da União Europeia. Trata-se de um recurso de autoavaliação
para escolas –em seus três componentes de diretores, docentes e estudantes– que permite entender
como está sendo integrada a tecnologia no ecossistema escolar. Uma das principais vantagens da
SELFIE é abrir a possibilidade de elaborar planos de melhoria e favorece o monitoramento do avanço.
A partir da informação coletada de forma anônima pelo instrumento, um relatório é produzido, ou
seja, uma “selfie” dos pontos fortes e debilidades de todas as escolas no uso da tecnologia e estratégias são oferecidas para a melhoria para os docentes e responsáveis das escolas.
Da mesma forma, os modelos de educação híbrida devem incorporar práticas pedagógicas efetivas
para melhorar o aprendizado dos estudantes mais vulneráveis e redução das lacunas. A abordagem pedagógica denominada Teaching at the Right Level (TaRL) consiste em melhorar os níveis
de aprendizagem agrupando os meninos e as meninas, de acordo com as suas necessidades de
aprendizagem (em vez de fazê-lo em função da sua idade ou seu grau de instrução), dedicando
grande parte do tempo ao desenvolvimento de habilidades (em vez de centralizar-se unicamente
no curriculum de estudos), e fazendo acompanhamento aos progressos dos estudantes (em vez
de depender unicamente dos exames de final de ano). Avaliações realizadas por pesquisadores
filiados a J-PAL durante os últimos 15 anos vêm deixando claro que o enfoque TaRL melhora os
resultados da aprendizagem. Diante de um cenário no qual seria necessário enfrentar grandes desafios em termos de perdas e lacunas de aprendizagem, a implementação deste tipo de enfoques
pedagógicos, que contemplam as necessidades de aprendizagem dos estudantes, pode ser uma
estratégia muito boa.

15. Veja-se https://guiaedutec.com.br/educador.
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RECURSOS HUMANOS

Se, por um lado, os docentes são o elo fundamental para conseguir uma implementação efetiva de
modelos híbridos de educação, é necessário que todos os recursos humanos do sistema educacional estejam alinhados, preparados e capacitados para a migração para modelos híbridos. Neste
sentido, a formação sobre as novas pedagogias, as habilidades para o século XXI e as competências digitais, dirigida às equipes de diretores e ministeriais, resulta fundamental para que o sistema
educacional em seu conjunto possa acompanhar e orientar os docentes na transformação dos
processos de ensino e aprendizagem.
Cabe destacar o papel crucial da formação dos diretores para a liderança no processo de transformação dos modelos educacionais. Em termos de competências digitais e de uso da tecnologia,
a evidência põe de manifesto que o apoio e o acompanhamento dos diretores escolares constituem um aspecto essencial para a adopção dessas ferramentas por parte dos docentes. Quando
os docentes sentem o apoio dos seus diretores, fazem maior uso da tecnologia na sala (Severín e
Capota, 2012).
Outro aspecto central, em termos de recursos humanos, está radicado na promoção de políticas
para uma destinação docente eficiente e equitativa. Os docentes são o insumo educacional que
mais incide na melhoria da qualidade educacional, e tem um efeito importante na diminuição das
lacunas de aprendizagem, particularmente nas escolas que atendem a estudantes de menor rendimento (Bertoni et al., 2020). Além disso, representam a maior parte do gasto educacional dos
países da região, uma vez que consomem entre 60% e 90% dos seus orçamentos educacionais.
Nesse sentido, deve haver processos que assegurem uma distribuição eficiente dos docentes, já que
a melhoria do processo de destinação terá um impacto direto na qualidade e equidade dos sistemas
educacionais. O BID vem lançando uma série de projetos piloto para centralizar as designações
de docentes no Peru e no Equador, utilizando IA. A centralização do processo de seleção para a
designação de docentes para as escolas aumenta a eficiência e equidade do sistema educacional
e evita os mecanismos que conduzem à concentração dos melhores docentes nas escolas mais
favorecidas.
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Por outro lado, no nível central, a implementação de modelos de educação híbrida também apresenta novas demandas em termos de recursos humanos. A inovação educacional não somente
requer uma governança que lidere a mudança, mas igualmente um acompanhamento do processo
de transformação por meio de marcos normativos que regulem o ecossistema digital e respondam aos novos desafios, em termos de ética e privacidade de dados, arranjos de cibersegurança,
uso ético da IA, entre outros (Arias Ortiz et al., 2020). Para isto, é necessário que as equipes dos
Ministérios e Secretarias de Educação possam fortalecer as suas capacidades, formando os seus
recursos humanos e incorporando novos especialistas que prestem assessoria nos processos de
transformação..
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PLATAFORMA DIGITAL DE CONTEÚDOS

As plataformas digitais são um aliado clave para os modelos híbridos de educação, uma vez que
facilitam a distribuição de conteúdo digital, promovem o desenvolvimento de habilidades, fortalecem o vínculo entre estudantes e docentes nas instâncias de educação remota e permitem o
monitoramento das aprendizagens (Arias Ortiz, et al.2020).
A oferta de plataformas, software e conteúdo, que em um modelo de educação híbrida cumprem
papéis diferentes, tem sido incrementada e fortalecida de forma notória durante 2020. Neste
sentido, uma estratégia muito boa que tem sido adotada por alguns países da região consiste em
utilizar e adaptar o material e o conteúdo já existente, utilizando o conhecimento acumulado na
temática e sem perder tempo nem recursos na criação de novas plataformas.
A criação de repositórios centralizados em nível de Ministério ou Secretaria de Educação tem
sido de suma utilidade para promover o uso de plataformas de conteúdo e realizar um uso más
efetivo dos mesmos. Estes repositórios, que permitem centralizar o material disponível, tanto em
termos de conteúdo como de plataformas, não implicam em gerar um novo conteúdo, mas sim em
organizar e colocar à disposição conteúdos preparados e revisados para seu uso. Os repositórios
de conteúdo devem permitir a segmentação de acordo com o tipo de meio de difusão (Internet,
aplicativos, rádio, TV); o público (docentes, estudantes, famílias); o nível educacional (pré-escolar,
nível fundamental e nível médio); e a área de conhecimento (matemática, leto-escritura, habilidades
socioemocionais, etc.). A segmentação permite colocar à disposição, de forma simples e amigável,
o leque de conteúdos que está acessível para utilização.
Ademais de facilitar o acesso e a distribuição de conteúdo, estes repositórios deveriam promover
a retroalimentação e a possibilidade de compartilhar recursos entre os diversos agentes e níveis
do sistema educacional (crowdsourcing), tratando de otimizar ao máximo os conteúdos já existentes e o intercâmbio entre experiências no espectro dos diversos agentes. No âmbito regional,
vale destacar a iniciativa colaborativa Aprendo en Casa, que reúne mais de 70 organizações líderes
em educação, onde sete países da região se encontram representados. A iniciativa –levada a cabo
pelo Escritório de Harvard no Chile, pela Fundação BHP e pela Fundação RE Imagina– procura
entregar conteúdos e ferramentas digitais de maneira ágil, oportuna e fácil, assim como acompanhar docentes, professores, diretores e famílias no processo de transição a uma educação híbrida
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(Raad, 2021). Trata-se da primeira experiência regional de crowdsourcing entre países para a distribuição de conteúdo educacional, e desponta como uma referência de colaboração, facilitando
o intercâmbio de experiências, evitando a duplicidade e promovendo um modelo de trabalho e de
cooperação entre as organizações civis, públicas, privadas e acadêmicas da região (Raad, 2021).
Um ponto importante que merece destaque é que as plataformas de aprendizagem devem estar
alinhadas ao currículo e, de forma ideal, devem permitir o monitoramento da aprendizagem e a
retroalimentação entre estudantes e docentes. as plataformas de gestão de aprendizagens (LMS,
nas suas siglas em inglês), assim como as plataformas de comunicação, são aliados precípuos para
o aproveitamento otimizado das plataformas de aprendizagem, já que favorecem o intercâmbio
entre estudantes e docentes, ao tempo em que oferecem fluidez na relação com as famílias.
O quadro 2 apresenta uma seleção de conteúdos e plataformas de aprendizagem, baseado nas
experiências de diversos países da região.16

16. Cabe esclarecer que a seleção de plataformas interativas e aplicativos não é de caráter exaustivo, e existem outras plataformas de
aprendizagem significativas. A seleção desses recursos foi baseada em critérios de uso aplicados na região e no nível de amadurecimento/desenvolvimento.
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RECUADRO 2PLATAFORMAS INTERATIVAS E APLICATIVOS PARA MATEMÁTICA
E HABILIDADE DE LEITURA E ESCRITA

MATEMÁTICA

Matific

Khan Academy Kids

Plataforma de matemática utilizada no nível primário
que permite gerar trajetos personalizados de resolução
de problemas

App gratuito para meninos de 2 a 6 anos com atividades educacionais, livros, canções, jogos. O conteúdo
inclui atividades desenhadas para o desenvolvimento
socioemocional.

Bettermarks

ConectaIdeas

Bettermarks é uma plataforma adaptativa de matemática, que substitui os livros de texto e os exercícios, promovendo a aprendizagem dos estudantes a partir de
seus próprios erros. Está disponível para o nível fundamental e médio.

ConectaIdeas utiliza o jogo para motivar os estudantes
na aprendizagem de matemática. Através da introdução
de elementos de jogos e competência saudável no ensino desta matéria, facilitada pela tecnologia, aumenta
a motivação dos alunos, gera maior aprendizado e permite reduzir as brechas.

LECTOESCRITURA

Feed the Monster

GraphoGame

Jogo educacional que ajuda as crianças a aprender a ler.
Desenhado para empoderar as crianças em um processo de aprendizagem divertido e autodirigido através da
exploração e da curiosidade.

GraphoGame é uma ferramenta lúdica e de fácil uso,
que ajuda os meninos e as meninas a aprender a ler,
mediante a prática das letras e de seus sons, as sílabas e
as palavras. Os meninos e meninas escolham seu próprio
avatar e, à medida que jogam, vão progredindo em diferentes níveis de complexidade. O jogo avança das letras a
das sílabas para, por fim, chegar às palavras completas.
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Na hora de escolher a tecnologia apropriada para dar suporte aos momentos de aprendizagem
remota, devem ser considerados tanto a infraestrutura do país e as condições contextuais e sociais
quanto à proximidade dos estudantes com o meio tecnológico que vai ser empregado (Jara et al.,
2020). Neste sentido, ademais de promover o uso de plataformas digitais para a aprendizagem, no
caminho para a educação híbrida é fundamental manter estratégias multicanal, que possibilitem
o acesso a conteúdo educacional nos espaços de aprendizagem remota para aqueles estudantes
que não contam com dispositivos e/ou conectividade à Internet. A promoção de conteúdo para
televisão e rádio, assim como as estratégias de distribuição de conteúdo digital sem conexão,
resultam essenciais para evitar ampliar as lacunas de acesso, enquanto os sistemas educacionais
evoluem para garantir o acesso aos dispositivos e à conectividade para todos os estudantes. O
quadro 3 apresenta alguns exemplos de recursos educacionais para a TV e o rádio.
RECUADRO 3RECURSOS DE APRENDIZAGEM DE TELEVISÃO E RÁDIO

CONTEÚDO PARA TV

Centro de Medios Educativos de
Amazonas
Villa Sésamo

Centro de Mídias

Serie de televisão educativa, adaptada de Sesame
Street e destinada ao público em idade pré-escolar da
América Latina. Originalmente conhecida como Vila
Sésamo, hoje em dia, Sésamo é uma experiência multiplataforma. Com apoio financeiro do BID, Sesame
Workshop proporcionará mais de 100 horas da icônica
série na América Latina, assim como novas animações,
canções e mais recursos para ajudar durante a pandemia de COVID-19.

Programa criado em 2007 para oferecer aulas televisadas em áreas remotas do Estado de Amazonas. O Centro de Mídias Educacionais do Amazonas transmite, ao
vivo e diariamente, aulas para comunidades localizadas
em áreas rurais, utilizando recursos de interatividade em
tempo real e meios planejados para o desenvolvimento
de aulas sincrônicas e assincrônicas, além de um sistema de videoconferência por satélite com interação de
áudio e vídeo. É uma iniciativa muito boa no nível local
que poderia ser otimizada com a expansão para outros
estados do Brasil.

CONTEÚDO PARA O RÁDIO

BBC Teach - School Radio
Conteúdo radiofônico organizado por áreas de conhecimento e grupos etários. Está estruturada sobre a base de
unidades temáticas e de tópicos, com uma coleção de áudios associada a cada um. (Disponível unicamente em inglês).
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As soluções de distribuição de conteúdo digital em áreas rurais e remotas sem acesso à internet
têm demostrado ser uma estratégia muito boa para garantir o acesso equitativo aos conteúdos
digitais. Neste tipo de alternativas é preciso levar em consideração a qual tipo de conteúdos digitais o acesso é se facultado, e quais são as formas de comunicação entre os alunos e os docentes.
Se, por um lado, investimentos para ampliar o acesso e o uso da Internet são imprescindíveis para
encurtar o desnível de conectividade existente, as estratégias de distribuição de conteúdo sem
conexão constituem uma solução rápida e efetiva para garantir o acesso aos conteúdos digitais,
apesar das suas limitações.
Neste ponto, cabe mencionar algumas estratégias que têm sido desenvolvidas para facilitar o
acesso a conteúdos digitais sem conexão à Internet. Por exemplo, o Plano Ceibal, do Uruguai, vem
desenvolvendo a opção de download de conteúdo, o que permite que o estudante possa baixar o
material enquanto o acesso à Internet está ativo, para contar com o mesmo material em momentos
sem conexão. Uma vez que a conexão é reestabelecida, os progressos do estudante automaticamente são inseridos na rede, para que o docente possa visualizá-los.17 Por outra parte, para prover
acesso a conteúdos digitais para estudantes de zonas rurais e remotas, Honduras conta com a
plataforma Kolibri, que já vem sendo utilizada desde antes da pandemia de COVID-19. Concretamente, o Ministério da Educação de Honduras concedeu à organização não governamental (ONG)
local Hombro a Hombro o acesso a todos os livros de texto do governo em formato digital para
que fossem usados por meio da plataforma mencionada. Kolibri é uma plataforma educacional de
código aberto cuja principal vantagem consiste em que não requer conexão à Internet para acessar conteúdos digitais. Foi especialmente desenhada para superar os desafios enfrentados pelas
personas que vivem em contextos de conectividade limitada e sem conexão e, por isso, facilita a
distribuição de conteúdo e a recuperação de dados de utilização.

17. Vejam-se os links https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/puedo-utilizar-matific-si-no-tengo-conexion y https://www.ceibal.edu.uy/es/
articulo/como-puedo-acceder-los-materiales-de-un-curso-en-crea-desde-la-aplicacion-en-modo-sin-conexion.
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 ODALIDADES FLEXÍVEIS DE INCORPORAÇÃO
M
E GRADUAÇÃO

O panorama da América Latina e do Caribe, em termos de exclusão educacional era já preocupante antes da pandemia, com elevadas taxas de jovens excluídos do sistema educacional, em
particular no nível de educação secundária. Como já foi mencionado na seção C, há uma previsão
de que o fechamento de escolas, decorrente da COVID-19 tenha efeitos devastadores em termos
de exclusão educacional.
Neste contexto, os modelos de educação híbrida devem incorporar ferramentas que permitam
identificar os estudantes em risco e implementar estratégias que possibilitam manter os estudantes
no sistema educacional até a conclusão dos seus estudos. Isto não é uma tarefa simples: a exclusão
educacional é um fenômeno complexo e multicausal. A evidência acumulada aponta que não existe um único fator que permita explicar o fato de que um estudante continue ou interrompa a sua
trajetória (Freeman e Simonsen, 2015). Não obstante, a incorporação de tecnologia pode ajudar a
abordar alguns dos fatores que intervém nos processos de exclusão, como mínimo.
Por um lado, o desenvolvimento de sistemas de alerta precoce, que possibilitem a identificação dos
estudantes em risco de exclusão, para assim poder colocar em prática intervenções e estratégias
focalizadas, oportunas e a tempo, constitui uma ferramenta fundamental para a proteção de trajetórias educacionais e a diminuição das taxas de exclusão na região. Por outra parte, os modelos
de educação híbrida apresentam novas oportunidades para desenvolver modelos educacionais
flexíveis, atraentes e adaptados às necessidades daqueles estudantes que interromperam as suas
trajetórias educacionais ou que se encontrem em situação de risco de exclusão. Neste contexto, é
necessário construir sobre modalidades flexíveis, que ofereçam aos meninos, meninas e jovens da
região a oportunidade real de continuar suas trajetórias educacionais, aproveitando as vantagens
que o uso da tecnologia e a complementariedade dos espaços de aprendizagem remotos enseja.
Este tipo de iniciativas é de vital relevância, tanto para voltar a vincular aqueles estudantes que
estejam fora do sistema educacional, quanto para possibilitar a retenção de quem corre o risco
de abandono, oferecendo-lhes novas alternativas que sejam adaptadas às suas necessidades, interesses e motivações.
Como experiência de interesse prévia à pandemia na região, cabe mencionar o programa Vuelvo
a Estudiar Virtual (Volto a Estudar Virtual), implementado a partir de 2013 na província de Santa
Fé, na Argentina, como uma modalidade flexível para a finalização dos estudos de nível médio,
adaptada para aqueles estudantes maiores de 18 anos, para os quais era praticamente impossível
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conseguir vincular-se ao sistema educacional em uma modalidade de participação diária (Ministério
de Educação da Província de Santa Fé, 2019). O programa se baseia em um modelo de educação
híbrida e sua estrutura curricular está formada por módulos pedagógicos didáticos interdisciplinares,
baseados em projetos de ação socio-comunitários (Ministério da Educação da Província de Santa Fé,
2019). As instâncias de educação à distância são combinadas com encontros mensais obrigatórios,
ao tempo em que aulas de consulta presenciais optativas são postas à disposição do estudante.
Além da inovação que a implementação de um modelo híbrido que se adapte às necessidades de
seus estudantes supõe, o programa inova também no aspecto pedagógico, propondo um currículo
baseado em módulos interdisciplinares, com uma forte orientação para as instâncias de equipe
e nos projetos, que permite uma apropriação social do conhecimento adquirido mediante uma
aprendizagem emancipadora, relevante e significativa. A conjunção destes diferentes elementos
na concepção do plano permite, então, atender à demanda de certo setor da população que, de
outra maneira, não poderia continuar os seus estudos, com o qual a inclusão efetiva no sistema
educacional é conseguida (Gerlero, 2020).
Outro caso que pode ser apreciado na região é o do modelo de educação presencial mediada
por tecnologia no estado do Amazonas, Brasil. Dadas as caraterísticas das zonas rurais, dispersas,
que carecem de conectividade, o estado do Amazonas transmite, a partir do Centro de Mídias
em Manaus, aulas via satélite para estudantes localizados em salas presenciais que se encontram
distribuídas no território, acompanhados por um professor mediador. Isto tem permitido que
muitos estudantes consigam continuar com os seus estudos até a conclusão do ensino médio, e
que aqueles que tinham sido excluídos por falta de oferta, pudessem reinserir-se, uma vez mais, e
obter a sua titulação.
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CERTIFICAÇÃO DE HABILIDADES

No mercado de trabalho, a certificação de habilidades constitui um insumo fundamental para garantir uma inserção mais sólida dos jovens da América Latina e do Caribe, uma vez que permite
identificar as competências específicas que necessitam desenvolver. No mundo educacional, a
certificação de habilidades é fundamental para acompanhar a mudança de paradigma na educação, que propõe um foco nas competências e aprendizagens, acompanhado de uma flexibilização
e a personalização das trajetórias educacionais e, mais ainda, procura conectar o estudante às
demandas do mercado de trabalho.
Adicionalmente, os modelos híbridos devem ser acompanhados por um fortalecimento e pela
diversificação das ferramentas para mensurar aprendizagens, gerando mecanismos para que os
jovens possam mostrar as habilidades adquiridas –que tradicionalmente não foram consideradas–
que hoje são demandadas, tanto para o acesso aos programas de educação superior quanto para
a incorporação ao mercado de trabalho.
Neste ponto, cabe destacar a iniciativa CLIC, orientada para a avaliação e certificação das habilidades transversais para que os usuários possam mostrar, eficazmente, um portfólio digital de
habilidades.18 A plataforma contribui em quatro elementos fundamentais que facultam a certificação de habilidades: identificação, desenvolvimento, validação e comunicação, com o objetivo de
aumentar as possibilidades e oportunidades educacionais e laborais, dando visibilidade às habilidades e competências dos jovens.
Além da certificação em habilidades, para o mundo de hoje é fundamental a portabilidade das
certificações e, neste sentido, sobressai a utilização de blockchain para garantir a referida portabilidade e a segurança das certificações. Neste campo, o Conselho de Exames do Caribe (CXC)
desenvolveu um projeto piloto que já certificou 24.000 estudantes mediante a tecnologia blockchain, especificamente através do aplicativo Blockcerts, que possibilita que os estudantes recebam
os seus certificados de provas finais através do Blockcerts Wallet, de código aberto e gratuito, útil
para armazenar, compartilhar e verificar a evidência dos sucessos dos candidatos nos exames.19

18. Veja-se https://clic-habilidades.iadb.org/es/certificacion#secMarket.
19. Veja-se https://www.cxc.org/cxc-pilots-e-certificates-on-the-blockchain/.
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GESTÃO EDUCACIONAL E FINANCIAMENTO

Outro aspecto, não menos importante para o desenvolvimento de modelos de educação híbrida
efetivos consiste em garantir que sejam sustentáveis desde o ponto de vista financeiro (Arias Ortiz
et al.,2020). Assegurar o investimento necessário para a transformação dos sistemas educacionais
constitui um grande desafio para os países da América Latina e do Caribe contudo, em um contexto de restrições fiscais como as que vão ser enfrentadas pelos países da região em razão da
crise gerada pela pandemia20 (Cavallo e Powell, 2021). Neste ponto, cabe destacar duas estratégias
precípuas: 1) melhoria da gestão educacional e da eficiência no gasto, e 2) recursos adicionais obtidos por meio de parcerias com o setor privado, a sociedade civil e a cooperação internacional.
Por um lado, a transformação digital dos Sistemas de Informação e Gestão Educacional (SIGED)
propicia uma série de benefícios para a eficiência na gestão e no gasto do sistema educacional: i)
permite a disponibilidade de informação oportuna e de qualidade para a confecção de políticas e a
destinação de recursos (humanos, físicos e financeiros); ii) estimula a melhoria no aproveitamento
dos recursos humanos, associada à economia de tempo na execução de tarefas administrativas
que passam a ser realizadas por meio de formatos digitais; iii) importa em economias orçamentárias, graças a um uso mais eficiente dos recursos, resultado da disponibilidade de informação de
qualidade e da economia de tempo (Arias Ortiz et al., 2021). Os SIGED, acompanhados de políticas
públicas que definam a designação de recursos (financiamento, docentes, alunos, transparência,
etc.), permitem avançar para uma transformação digital da gestão educacional, favorecendo a
otimização da eficiência e a equidade na distribuição de recursos.
Por outro lado, o fortalecimento das parcerias entre os Ministérios de Educação e o setor privado
tem um papel central na garantia da viabilidade dos processos de transformação, em termos financeiros, uma vez que as mudanças e melhorias necessárias representam um grande investimento,
tanto em termos de infraestrutura e condições estruturais, quanto em termos de desenvolvimento
de plataformas, conteúdos e sistemas. As experiências de parcerias público-privadas, conduzidas
por países da região no contexto da educação remota de emergência resultante da COVID-19,
colocam em evidência as oportunidades que este tipo de iniciativas representa. A título de exem-

20. O pacote fiscal médio para abordar a crise gerada pela COVID-19 foi de 8,5% do PIB (ainda que dois terços dos países da região
implementaram pacotes mais modestos, de cerca de 3% do PIB), e os déficits aumentaram em média 5,3% do PIB em 2020 (de
3,0%, em 2019, para 8,3% em 2020). a dívida pública aumentou de 58% do PIB em 2019 para 72%, em 2020 (Cavallo e Powell, 2021).
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plo, cabe destacar as experiências recentes em disponibilidade gratuita de plataformas e recursos
educacionais digitais (como Plaza Sésamo, que gerou conteúdo educacional gratuito para sua
distribuição em países da região, veja-se o quadro 3); a doação de dispositivos digitais e/ou robôs
para o desenvolvimento de habilidades digitais em estudantes; ou as parcerias com as empresas
de telecomunicações para a dotação gratuita de conectividade para o acesso a conteúdo educacional, entre outras iniciativas.
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ECOSSISTEMA ED-TECH

A implementação de modelos híbridos efetivos não seria possível sem o desenvolvimento ou o
fortalecimento dos ecossistemas EdTech, para o que é necessário promover a cooperação entre
os governos, o setor privado e a sociedade civil. A comunidade educacional em seu conjunto deve
reconhecer a necessidade de transformar os sistemas educacionais para oferecer uma educação
inclusiva de maior qualidade, que permita preparar os meninos, as meninas e os adolescentes da
região para o século XXI.
Para estimular o desenvolvimento de um ecossistema de educação digital de alto impacto, resulta
crucial a promoção de diálogos estratégicos entre as autoridades educacionais dos países da região,
de forma de compartilhar boas práticas e experiências assim como definir estratégias e planos de
ação em assuntos centrais para a educação híbrida, tais como as dificuldades de acesso à conectividade e a dispositivos, à formação docente e às novas práticas pedagógicas, ou à adaptação
curricular. No mesmo sentido, a cooperação é crucial para que se possa enfrentar os desafios que
a transformação educacional representa, campo no qual a participação de empresas privadas,
famílias, docentes e organizações da sociedade civil (OSC) é fundamental para acompanhar os
governos nos processos de transformação.
Além disso, para fortalecer os ecossistemas EdTech, devem ser encontradas maneiras inovadoras
para propor soluções para os desafios e os problemas que a implementação de educação híbrida
na América Latina e no Caribe apresenta. Essa mesma visão, que orienta a concepção de modelos
inovadores de educação híbrida que maximizam a utilização da tecnologia na educação, deve
ver-se refletida nas ferramentas e nos mecanismos que os governos utilizam para procurar soluções para os desafios emergentes dos sistemas educacionais. a colaboração e a interação entre
empresas, governos, investidores, organizações internacionais, cidadãos e entidades acadêmicas
são essenciais para que as instituições públicas tenham à sua disposição as melhores ferramentas
para solucionar os complexos problemas que enfrentam.21

21. Veja-se o link https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/las-soluciones-innovadoras-llegan-a-lo-publico-los-nuevos-ecosistemas-govtech/.
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Especificamente, as startups podem desempenhar um excelente papel na inovação para soluções
educacionais. Neste ponto, vale destacar a experiência realizada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, no Brasil, que, em parceria com o BID Lab e a empresa MindCET, fizeram
frente e encamparam um desafio para o desenvolvimento de uma solução que contribua para a
redução ou abandono escolar no ensino médio. Este tipo de iniciativas permite aproximar as necessidades dos governos das empresas de inovação, que podem representar um papel fundamental
para a resolução de problemas por meio do uso da tecnologia.
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Conclusão e próximos passos

Os sistemas educacionais da região, como um todo, encontram-se diante de uma oportunidade
única para transformar a educação, adaptando-a às necessidades do século XXI. Os modelos de
educação híbrida oferecem grandes oportunidades para o melhoramento do acesso e a qualidade
educacional, e reduzir as lacunas de aprendizagem existentes na América Latina e no Caribe, que
majoradas pela pandemia da COVID-19.
O marco de implementação modular para o desenvolvimento de modelos de educação híbrida
proposto na presente nota foi elaborado com o objetivo de promover a implementação de modelos
híbridos flexíveis e adaptados para cada contexto, estabelecendo os módulos mínimos necessários
para uma educação híbrida efetiva, em suas diferentes modalidades. A lógica do marco modular
convida cada um dos países em seu sistema educacional a selecionar e combinar aqueles módulos
que melhor se adaptarem ao seu contexto e às suas necessidades, de modo a elaborar seu próprio
roteiro para a implementação da educação híbrida.
A partir deste enfoque, resulta primordial que sejam geradas e fortalecidas as redes educacionais
nacionais de cocriação e adaptação de modelos de educação híbrida, nas quais as autoridades
educacionais nacionais possam, conforme as necessidades educacionais de cada um dos países,
identificar os aspectos relevantes que devam ser reforçados, e as soluções potencias para que
sejam contextualizadas e adaptadas com êxito. No mesmo sentido, resulta fundamental promover
espaços de intercâmbio e cooperação entre os governos, o setor privado e as Organizações da
Sociedade Civil, que possibilitem estabelecer boas práticas e soluções inovadoras adaptadas às
necessidades para a educação híbrida na América Latina e no Caribe.
O fechamento de escolas, resultante da COVID-19, a educação remota de emergência, e o processo
de reabertura gradual, com a incorporação de modelos híbridos de emergência, vem apresentando
um efeito disruptivo nos sistemas educacionais de toda a região. Neste sentido, para capitalizar as
lições aprendidas e otimizar o impulso da digitalização acelerada, a concepção e a implementação
de projetos piloto que promovam modelos inovadores de educação híbrida, flexíveis e de qualidade, adaptados à escala em diferentes contextos e sistemas educacionais, e com uma elevada
orientação à população mais vulnerável, permitirão avançar, de forma sustentável, sobre a base
da documentação e avaliação destas experiências, em direção à uma transformação educacional
no médio prazo.
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