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RESUMO
O presente estudo se insere na linha de pesquisa em Novas Tecnologias na
Educação, do Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo. Tem por objetivo
refletir sobre a aprendizagem adaptativa personalizada e o uso de tecnologias digitais
da informação e comunicação e de que forma eles se associam a determinadas
abordagens pedagógicas. O estudo foi baseado em autores como Libâneo, Saviani,
Aranha, Gauthier e Tardif, no que se refere ao levantamento das tendências
pedagógicas e de seus contextos no Brasil, e em tecnologias na educação, quando
abordada a aprendizagem adaptativa e personalizada. No que diz respeito à
abordagem da tecnologia, destacam-se autores como Almeida, Valente, Barberà e
Rochera. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa e exploratória, por meio
de revisão de literatura, com a finalidade de investigar como o assunto é apresentado
nas pesquisas acadêmicas brasileiras de 2006 a 2016, com foco nas produções que
constam do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes). Após definir critérios de inclusão e de exclusão, a revisão de literatura
resultou em 51 (cinquenta e um) trabalhos, sendo 10 (dez) de doutorado, 34 (trinta e
quatro) de mestrado acadêmico e 7 (sete) de mestrado profissional. O estudo permitiu
concluir que o uso de tecnologias na aprendizagem adaptativa e personalizada está
mais alinhado às tendências liberais de educação do que às tendências progressistas,
evidenciando práticas pedagógicas mais tradicionais do que inovadoras no processo
de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Currículo. Novas tecnologias na educação. Ensino personalizado.
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), Aprendizagem adaptativa.
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ABSTRACT

The currentt study is inserted in the research line - New Technologies in Education of
the Postgraduate Program in Education: Curriculum. Its main aim is to reflect on
personalized adaptive learning and the use of technological resources (Information
Digital and Communication Technologies - IDCT) and how they are associated to
certain pedagogical tendencies. The theme is still insuficiently studied by the Brazilian
academy, which is why the defined period for the research was from 2006, when we
note
a
growing
academic
research
till
2016.
In
this
interval
a clear trend can be observed on the interest of the subject in question. The study was
based on authors such as Libâneo, Saviani, Aranha, Gauthier & Tardif, regarding the
survey of pedagogical tendencies and their contexts in Brazil, and technologies applied
to education, when approached by adaptive and personalized learning. Concerning to
the technology approach are highlighted authors such as Almeida, Valente, Barberà &
Rochera. The methodology used was the qualitative and exploratory approach,
through a literature review, with the purpose of investigating how the subject is
presented in the Brazilian academic researches, focusing on the productions that
appear in the portal of Coordination for Improvement Personnel of Higher Level (
Capes). After defining the inclusion and exclusion criteria, the literature review resulted
in 51 (fifty one) works, from which 10 (ten) of doctorate, 34 (thirty-four) academic
masters and 7 (seven) professional masters. The study allowed us to conclude that
the use of technologies in adaptive and personalized learning is more aligned with
liberal tendencies of education than with progressive tendencies, being therefore,
rather a continuation of old pedagogical practices than an innovation in the teaching
process of learning.

Key words: Curriculum, New Technologies in Education, Personalized Teaching,
Digital Technologies of Information and Communication (TDIC), Adaptive Learning.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo nasce de uma inquietação, que se constitui com o objetivo
geral da pesquisa: identificar as tendências pedagógicas que caracterizam a
aprendizagem adaptativa, em especial no sistema educacional brasileiro. No entanto,
para chegar à inquietação que moveu o trabalho de pesquisa, um caminho pessoal e
profissional foi trilhado. Foi em consequência dessas trajetórias que nasceu o tema,
tecido no início do trabalho.
Na sequência, o capítulo 1 trata da problematização da pesquisa, os objetivos
gerais e específicos. A metodologia é descrita no capítulo 2, distribuída entre as
abordagens selecionadas, os caminhos percorridos e o período do levantamento.
Todo o referencial teórico, subdividido em diversos subitens, é abordado
no capítulo 4, que trata da educação, seu conceito, contexto histórico, tendências,
legislação brasileira e abarca a tecnologia, seu histórico e uso no âmbito educacional.
O capítulo 5 tem foco na pesquisa de produções acadêmicas e traz uma interlocução
entre a sistematização dessas produções e os objetivos que pautaram o estudo.
Nas considerações finais, com base em todo o exposto, estão as reflexões, que
procuram elucidar o que foi levantado na problematização e dar suporte a novos
estudos sobre o tema.
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NARRATIVAS PESSOAL E PROFISSIONAL
Neste tópico serão abordadas as narrativas pessoal e profissional. Foram elas
que levaram à inquietação e inspiraram a questão-problema e as pesquisas
apresentadas na dissertação.

Narrativa Pessoal
Meu primeiro dia de aula foi em fevereiro de 1989, uma bonita e ensolarada
segunda-feira. Estava ansiosa e, nos dias que antecederam aquele singular momento,
verifiquei incontáveis vezes se o material escolar estava guardado em minha pequena
mochila: caderno, lápis preto e de cor, borracha, canetas hidrográficas, estojo e folhas
de sulfite. A escola ficava próxima a minha residência e as aulas iniciariam às 11 horas
daquele dia de verão. Feliz e entusiasmada, meu pai levou-me à M.A.M.A, assim era
chamada, carinhosamente, a Escola Estadual Professora Maria Antonieta Martins de
Almeida, localizada na periferia da cidade de Embu das Artes, região metropolitana
de São Paulo. Nessa idade, frequentar a escola significava, para mim, traduzir os
incontáveis símbolos que estavam em todos os lugares: na televisão, no jornal
impresso, na identificação do ônibus ou nos enormes outdoors. Além disso, dominar
a escrita seria o ápice de minha liberdade, o que me possibilitaria expor ao mundo
meus pensamentos.
Minha mãe e meu pai diziam: “vamos à escola para aprender a ler e a escrever.
No futuro, o estudo será o diferencial de sua vida”. Não sabia direito o que eles
queriam dizer, mas entendia que estudar era uma coisa boa (ou algo parecido). Para
mim, compreendo hoje, que os dizeres de meus pais, na simplicidade de suas
palavras podiam ser resumidos no entrelaçamento entre educação e sabedoria.
Meu pai e minha mãe nasceram no Nordeste, em 1947 e 1953,
respectivamente, nas terras de Ariano Suassuna (Paraíba) e Manuel Carneiro de
Sousa Bandeira Filho (Pernambuco). Ao contrário de nossos notórios escritores, as
histórias dos meus pais não foram poetizadas. Cidadãos das terras áridas,
descendentes de imigrantes europeus e de negros escravizados, suas infâncias
receberam as marcas de sua época. Logo cedo, a necessidade financeira desenhou
seus destinos: o trabalho do pai em manguezais e da mãe, na faxina. Meus pais foram,
ambos, matriculados na escola pública, único espaço para ser criança. Porém,
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naquele tempo o estudo não era prioridade; ler, escrever e fazer contas, quando
possível, supria os conhecimentos básicos para o trabalhador braçal.
Destarte, resistentes e inquietos, persistiram o tempo possível na educação
formal, mas deixaram os estudos antes de completarem o Ensino Básico, pois a fome
intelectual não prevalece sobre as necessidades do corpo. Na raiz de suas histórias,
souberam a falta que fazia uma boa educação ao exercício mais pleno da cidadania,
à inserção no mercado de trabalho digno e ao reconhecimento social. Assim,
souberam transmitir a mim, desde muito cedo, o valor da educação que lhes foi
negada.
Cito este pequeno enredo a entrelaçar as vidas de duas pessoas que nasceram
em um contexto histórico brasileiro de importantes manifestações ideológicas a
respeito da escola pública, embora tenham ficado alijados dessa discussão. Entre os
anos de 1956 e 1962, organizações de todo o País manifestaram-se a favor ou contra
a educação financiada pelo Estado.
Entre as instituições, a memória documental narra a posição favorável da
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (órgão do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP) e do jornal O Estado de S. Paulo.
Esse último, assume sua posição de acolhida em mais de sessenta artigos publicados
entre 1957 e 1962. O material deixa claro a sua opinião em favor da educação pública
gratuita. Por outro lado, também houve casos de apoio a posições privativas da Igreja,
representada, à época, pela revista Vozes (SAVIANI, 2013, pp. 292-293). Justamente
nesse período, nasceram meus pais, que tiveram que conviver com a dualidade de
opiniões sobre o direito à educação.
Diferente do período histórico vivenciado na infância de meus pais, as portas
da escola pública estavam abertas para mim, protegidas pela Constituição de 1988.
Assim, em 1989 iniciei meu percurso escolar. Não esqueço o nome de minha primeira
professora, a “profa. Rosana”, com seu avental branco e giz colorido a ilustrar as
partes da canção Aquarela, composta por Vinicius de Moraes, Toquinho, Guido Morra
e Maurizio Fabrizio. Foi assim, de canção em canção, brincando e interagindo, que
aprendi a ler, escrever e a contar.
Porém, a escola, ano a ano, ficava mais complexa e exigente (a sistematização
do ensino). As aulas, antes organizadas à luz do lúdico, do prazer por aprender,
passaram, na antiga terceira série (atual Anos Iniciais – Fundamental I), a ser acúmulo
de cópias de textos, exercícios na lousa, memorização, “para casa”, leitura dos livros
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didáticos e exercícios para responder. Perguntava-me a razão de ter que memorizar
todos os estados brasileiros, a função das equações do primeiro grau e qual a utilidade
da fórmula de Bhaskara1. Esses eram os questionamentos que me inquietavam
quando criança. A eles, tive poucas respostas, uma delas, dada pela professora de
Matemática, na oitava série (atual nono ano): “Cíntia, o importante é que aprenda,
porque isso fará diferença em sua vida”.
A esse respeito, o educador brasileiro Rubem Alves (2002, p. 68, grifo do autor)
afirmou que:
Um princípio fundamental da inteligência é que ela só funciona em relação
àquilo que diz respeito a uma necessidade prática do corpo [...]. Cada
professor, ao tentar ensinar qualquer coisa deveria se fazer esta pergunta:
‘Qual é a função prática do que estou ensinando, para o momento da vida do
aluno à minha frente?’ [...] em resumo: o currículo é determinado pela vida,
pelos desafios que se encontram no momento, dados pelo ambiente - os
alemães usam a palavra Umweltl para designar isso. Um quer dizer ‘ao redor’.
E Welt quer dizer ‘mundo’. Umwelt = ‘o mundo ao redor’.

Tenho clareza de que determinados saberes sistematizados, dentro do que
Saviani (2013) chama de currículo clássico, não são compreendidos como essenciais
aos olhos de uma criança ou de um adolescente; somente o tempo e a experiência de
vida lhe darão subsídios para compreender determinado saber escolar. Para o autor:
“É a exigência de apropriação do conhecimento sistematizado por parte das novas
gerações que torna necessária a existência da escola” (SAVIANI, 2013, p. 14). Assim,
a organização curricular e o método escolhido para a transmissão do conhecimento
são estruturados de forma intencional para a compreensão dos conteúdos ensinados.
“Entretanto, é preciso entender que o automatismo é condição de liberdade e que não
é possível ser criativo sem dominar determinados mecanismos” (SAVIANI, 2013, p.
17).
Encontram-se, nas explanações de Rubem Alves (2002) e Saviani (2013), a
importância do saber imediato, estruturado e longevo. No caso de Alves (2002), a
aprendizagem deve caminhar afinada ao contexto, precisa fazer sentido para o
aprendente, e caberá ao professor conscientizar e dar significado ao próprio currículo.
Assim, para Saviani (2013), a escola tem por função a sistematização dos
conteúdos ensinados, mesmo que, por vezes, de forma mecânica, pois essa condição

1

A fórmula de Bhaskara é utilizada para encontrar a raiz de uma equação do segundo grau. O nome
da fórmula homenageia o matemático indiano, nascido no século XII, Bhaskara Akaria.
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possibilitará a liberdade necessária ao aprendente, para que possa guiar-se em seu
futuro. Portanto, nesta breve explanação, a liberdade é representativa da criatividade,
que somente é possível quando há domínio de determinado conhecimento. Nesse
sentido, minha professora pareceu expressar de forma objetiva e consciente a
importância do conteúdo ensinado e da abordagem mecânica, que, utilizada naquele
momento, possibilitaria um aprendizado futuro mais criativo e libertador.
Meus primeiros passos em busca do saber escolar foram concomitantes à
promulgação da lei nº 8.069, de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Conceitos básicos de diretos e deveres, ética e moral eram
amplamente discutidos nas aulas de História da querida professora Vera Pessoa, já
no então chamado Colegial (atual Ensino Médio). A metodologia da professora
favorecia o afloramento dos debates e todos eram convidados a participar. Os
discursos precisavam ter fundamento, não podiam ser baseados em “achismos”, mas
subsidiados por pesquisas, feitas principalmente em livros encontrados nas
bibliotecas públicas e jornais (quando o assunto era contemporâneo). Alguns amigos
tinham acesso à Internet e suas pesquisas eram, por vezes, mais atuais e extensas.
Entre a oitava série e o primeiro ano colegial – matriculada na escola Estadual
Eulália Malta, no centro de Embu das Artes – ouvia comentários sobre a construção
do laboratório de informática. Após dois anos do anúncio informal, tivemos nossa
primeira aula na sala de tecnologia, em 19972. Aquele momento foi especial, pois,
pela primeira vez, depois de um decênio na escola, tive a oportunidade de vivenciar
novas formas de aprender com o uso de tecnologias. Foi meu primeiro contato com
softwares educacionais e, para compreender como utilizá-lo, explorei, fiz e refiz
diversas vezes os exercícios de matemática solicitados. Estava em um ciclo que me
encantou, entre a explicação da professora, a execução, erros e acertos nas
atividades e a análise dos resultados obtidos. Anos depois, quando tive contato com
estudos realizados pelo professor Dr. José Armado Valente (2005), descobri o porquê
de meu encanto: eu estava imersa na espiral da aprendizagem, em momentos de
descrição/execução/reflexão/depuração, descrita pelo autor. O saber foi adquirido
com a aprendizagem ativa, na qual a protagonista do processo era eu mesma,
conforme preconizava o autor.

2

Este período coincide com o nascimento do Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo),
criado em 1997.
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Para tanto, o professor (e a escola), é demandado atuar como mediador do
processo de aprendizagem do aluno, visto que a aquisição do conhecimento,
tanto para o professor quanto para aluno, advém do processo de construção
do projeto, das escolhas feitas neste processo e da forma como que o grupo
de alunos lida com os erros e acertos provenientes desta construção
(VALENTE, 2005, p. 41).

Aquele foi o momento em que compreendi novas formas de ensinar e aprender.
Minha trajetória profissional começou a ser desenhada como resultado desse
encantamento.
Narrativa profissional
Finalizado o Ensino Médio, o foco seria a escolha da faculdade, mas esse
momento teria de esperar, pois a prioridade era trabalhar. Com o objetivo de seguir
carreira em educação no uso de tecnologias digitais, recorri ao curso técnico em
Informática. Ao final dele, fui indicada para lecionar em uma Organização Não
Governamental (ONG), o Instituto PROF, como mediadora em tecnologias. A
indicação levou-me a Paraisópolis, uma cidade-bairro localizada no Morumbi, no
município de São Paulo. Na região, habitada por pessoas de vida simples, por vezes
esquecidas pelo Estado, convive-se com infindáveis necessidades básicas como
educação, saúde, saneamento básico, segurança e moradia digna, por exemplo.
Por nove anos lecionei e muito aprendi na ONG – e neste intervalo foi possível
realizar os primeiros objetivos acadêmicos, cursar Licenciatura em Computação, entre
2006 e 2008 (Centro Universitário Adventista de São Paulo - Unasp) e Especialização
em Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação, entre 2010 e 2011 (Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP).
Na ONG, convivi com realidades dolorosas e pessoas que fazem de cada
amanhecer um dia especial. Ministrei aulas para crianças, jovens e adultos. Meu
instrumento de trabalho pedagógico era o computador, em especial a sala de
tecnologias educacionais. As turmas eram organizadas por faixa etária: 4 a 6 anos; 6
a 8 anos; 9 a 11 anos; e 12 a 14 anos. Atendíamos também pais e adolescentes em
projetos de inclusão digital. Para o uso das tecnologias como recursos pedagógicos,
foi fundamental a sistematização dos projetos, de acordo com necessidade
epistemológica de cada uma dessas faixas.
Como os demais programas educativos na ONG, as aulas de tecnologia
pertenciam à matriz curricular permanente. Eram realizadas uma vez por semana com
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cada turma e tinha duração de 1h30min por grupo de atendimento. Assim, para os
alunos da Complementação Escolar Infantil 1 (CEI 1, com discentes entre 6 a 7 anos),
por exemplo, atendíamos quatro grupos: dois pela manhã e mais dois, à tarde.
No caso das tecnologias aplicadas ao ensino, o planejamento era de minha
responsabilidade. A organização era feita em projetos de três a seis meses de duração
e, buscava integrar atividades em parceria com os professores de outras áreas do
conhecimento, como por exemplo, Arte, Esporte, Linguagem Matemática, Linguagem
Oral e Escrita, além de atividades de formação social e pessoal, autonomia etc.
Entre estudos e muita pesquisa, cataloguei softwares, Recursos Educacionais
Abertos (REA) e objetos educacionais passíveis de serem incorporados aos objetivos
do projeto. É importante salientar que o Instituto priorizou o uso de artefatos digitais
gratuitos como forma de garantir aos discentes essas vivências em outros locais, em
suas residências, por exemplo, para aqueles que possuíam computadores pessoais.
Entre os recursos utilizados, destacam-se os softwares educativos de
programação, (SuperLogo3, Scratch4), aplicativos de autoria de exercícios (Hot
Potatoes5, Jclic6), desenvolvimento de projetos em 3D (Sketchup7), aplicativos de
geolocalização (Google Earth8); aplicativos de escritório (Word, Excel, PowerPoint,
Paint); e recursos on-line para comunidades de aprendizagem, como o Edmodo9,
blogs e sites educativos. A utilização desses recursos tinha intenção claramente
pedagógica; eram sistematizados em forma de projetos, organizados e apresentados
com a participação ativa dos discentes.
Para os pequenos em idade pré-escolar (4 a 6 anos), a ludicidade foi
fundamental. Nessa fase, deve-se priorizar o brincar e a interação social. Nosso
desafio, para o uso das tecnologias nesta etapa, foi compreender como desenvolver
3

Software do site no NIED (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) UNICAMP. Disponível em:
<http://www.nied.unicamp.br/?q=content/super-logo-30>. Acesso em: 10 abr.2017.
4 O site disponibiliza o software e dispõe de projetos partilhados. Disponível em:
<https://scratch.mit.edu/>. Acesso em: 10 abr.2017.
5 A ferramenta permite a elaboração de exercícios interativos. Disponível em:
<https://hotpot.uvic.ca/>. Acesso em: 10 abr.2017.
6 Programa permite aos professores criar atividades pedagógicas. Disponível em:
<http://www.aldacavalcante.com/2010/10/jclick-author-programa-de-autoracao.html>. Acesso em: 10
abr.2017.
7 A ferramenta permite a modelagem de projetos em 3D. Disponível em:
<https://www.sketchup.com/pt-BR>. Acesso em: 10 abr.2017.
8 Programa computacional que apresenta o globo terrestre em modelo tridimensional, desenvolvido
pela empresa americana Google. Disponível em:
<https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html>. Acesso em: 10 abr.2017.
9 Microblog desenvolvido para professores e alunos, semelhante às plataformas LMS. Disponível em:
<https://www.edmodo.com/?language=pt-br>. Acesso em: 10 abr.2017.
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projetos acessíveis, respeitando o tempo da criança. Entre as estratégias, foram
utilizados jogos de construção, associação, tabuleiro e desenhos (intercalando
atividades concretas e o uso do computador), levando em consideração o período de
desenvolvimento cognitivo da criança, que nessa etapa da vida é conhecido como
estágio pré-operatório (2 – 7/8 anos)10. Segundo Kami (2012, p. 21), a explicar os
períodos de desenvolvimento intelectual: “[..] durante os estágios sensório-motor e
pré-operacional, a abstração reflexiva não pode acontecer independentemente da
empírica, mais tarde, entretanto, ela poderá ocorrer sem depender desta última”.
Assim, qualquer atividade realizada com tecnologias digitais deve manter o contato
com o concreto.
As crianças, no período das operações concretas (7 aos 11/12 anos), eram
incentivadas a realizar atividades lógicas, sempre relacionadas à sua realidade. Isso
as conduzia à reflexão sobre a sua identidade, a convivência com os demais e a
relação com o meio. As ações pedagógicas eram realizadas com a utilização de
recursos como editor de textos e de imagens, criação de animações, exploração do
meio - com o uso de recursos como Google Earth, projetos de melhorias do espaço
social e em debates sobre respeito e violência entre jovens e o bullying. Ao longo de
quase uma década no Instituto, vários projetos educacionais foram colocados em
prática, concomitantes à minha formação em licenciatura em Computação no Unasp
e à especialização em Tecnologias Interativas Aplicadas ao Ensino na PUC-SP.
Neste breve espaço da minha narrativa profissional, posso concluir que o
principal desafio e objetivo na ONG foram promover a autonomia, a criticidade e a
autoria social dos agentes participantes daquele espaço não escolarizado. Isso diz
respeito tanto aos alunos como à minha própria trajetória, partícipe que fui do ato
educacional. Como diz Paulo Freire (1996, p. 23): “Quem ensina aprende ao ensinar
e quem aprende ensina ao aprender”.
Em 2013, uma nova porta profissional se abriu, em assessoria pedagógica de
uma editora localizada no interior de São Paulo. Como desafio, há 5 anos tenho por
responsabilidade administrar o Portal Educacional e realizar formações para o uso das
tecnologias como recursos educacionais. A ferramenta digital da editora apresenta
recursos como jogos, fóruns, confecção de objetos educacionais autorais, banco de
questões e acesso aos materiais impressos exclusivos do seu sistema de ensino.
10

Teoria de desenvolvimento cognitivo e seus estágios. Estudos realizados pelo biólogo Jean Piaget
(1896-1980).
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Porém, os conteúdos disponibilizados são padronizados, comuns a todos, sem
diferenciar as especificidades e o ritmo de cada discente e das realidades dos alunos.
Essas questões são pertinentes (os métodos utilizados para o ensino e a
aprendizagem disponíveis no portal) e nos encontros pedagógicos, entre as
demandas de melhorias e recomendações feitas, os professores solicitam aporte
personalizado, que facilite a escolha de atividades por nível de aprendizado de cada
sala e aluno. Observa-se o interessante olhar do professor em fazer uso das
tecnologias como real apoio ao seu contexto em sala de aula e vinculado às
necessidades dos alunos. Não raro, verifica-se a atenção do professor ao utilizar
recursos digitais que possibilitem a interação aluno-professor, aluno-aluno e também
aluno-conteúdo, esse último a possibilitar o uso autônomo do ambiente digital e a
escolha por atividades pedagógicas de acordo com o nível de conhecimento. Tratase, portanto, de uma tecnologia capaz de reconhecer as competências cognitivas do
aluno e de direcionar tarefas. Em vários encontros pedagógicos, os professores
citavam, para exemplificar, o uso da plataforma Khan Academy, para o ensino de
Matemática.
Em todas as formações pedagógicas das quais participei como assessora,
perguntas muito pertinentes foram expostas pelos professores, entre as quais: Como
o portal poderia contribuir para o desenvolvimento cognitivo do aluno? Qual a
possibilidade de inserção de portfólio e edição de projetos? Como criar os próprios
objetos educacionais? Essas questões, felizmente levantadas pelos docentes, são
fundamentais para compreender e entender o porquê do uso de determinadas
tecnologias no ambiente escolar. Como questionado por Almeida (2007, p. 23), “quais
o sentido e a significação do uso das TIC11 na escola e na educação?”. Em busca
desse sentido, os professores questionam e devem obter não só os esclarecimentos,
mas decidir se realmente determinados recursos tecnológicos são necessários ao
contexto em que se apresentam.
As perguntas dos professores levaram-me a buscar novos recursos digitais que
possibilitassem a individualização da aprendizagem, incluindo conhecer e explorar o
Khan Academy. A curiosidade instigou-me a compreender o porquê do interesse dos
professores por utilizar tais recursos. Questionava-me sobre como eles podem
enriquecer o processo de ensino e de aprendizagem.

11

Tecnologias da Informação e Comunicação.
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Quando da exploração deles, em especial o Khan Academy, inquietou-me a
estrutura pedagógica da plataforma. Trata-se de um sistema de adaptação de
conteúdos de temáticas multidisciplinares e com aporte hipermídia, com vídeos,
textos, gráficos, a oferecer um aprendizado personalizado no ritmo e conhecimento
de cada pessoa. Para identificar o nível de compreensão de conteúdo, o aprendiz
responde a determinado número de questões e, após o diagnóstico inicial, a
plataforma sugere um roteiro pessoal de aprendizado. Apresento um breve recorte,
mas a inquietude está justamente na metodologia do sistema, que se qualifica como
um recurso de aprendizado personalizado, aliado do professor e do aluno e que
possibilita ao educando aprender em seu próprio ritmo e ao professor, acompanhar o
processo de aprendizado discente.
Na atualidade, observo a emergência de métodos que inserem o aluno no
centro do processo de ensino, como o Khan Academy (K.A.), o que o caracteriza como
recurso personalizado. Somente como exemplo, a plataforma K.A., em parceria com
a Fundação Lemann, atendeu mais de 40 redes de ensino e 80 mil alunos12. De acordo
com Horn e Staker (2015, p. 09), o ensino personalizado significa “[...] que a
aprendizagem é adaptada às necessidades particulares de um determinado
estudante”. E justificam:
Quando os estudantes recebem ajuda individual de um professor, em vez de
ensino em massa para um grupo, os resultados são geralmente muito
superiores. Isso faz sentido, visto que, nessa situação, os professores podem
fazer de tudo, desde ajustar o ritmo, se estiverem indo muito rápido ou muito
devagar, a reformular uma explicação ou fornecer um novo exemplo ou uma
nova abordagem para fazer um tópico ganhar vida para um estudante
(Ibidem).

Por consequência, observa-se o surgimento de ferramentas digitais como
sistemas de ensino adaptativos (o Khan Academy, supracitado, é exemplo disso). Por
sua vez, as mesmas ferramentas fazem uso dos recursos tecnológicos para adaptar,
ajustar os conteúdos às necessidades do aluno, criando um percurso de ensino
personalizado.
Ao mesmo tempo, observamos a emergência de tecnologias para o uso
educacional que priorizam o “gosto” e o ritmo do aluno, como citado anteriormente.

12

Informações disponíveis no site da Fundação Lemann. Disponível em
<http://www.fundacaolemann.org.br/khan-academy/>. Acesso em: 10 nov.2017.
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É importante salientar que, ao fazer uso de recursos digitais com fins
educacionais personalizados, é necessário ter um olhar sobre a inter-relação aluno e
professor, pois a tecnologia não substitui a relação humana. Como afirma Almeida
(2007, p. 19): “ao reduzirem a função da escola ao momento de aprendizagem
individual deixam ao largo sua finalidade humanizadora e convivial”.
Como educadora e inquieta pesquisadora, tenho por objetivo geral
compreender qual a abordagem educacional subsidia a aprendizagem adaptativa, em
especial o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação a personalizar
o ensino e como a comunidade acadêmica brasileira tem estudado, abordado,
apresentado e definido o tema. Esse aprofundamento busca prioritariamente desvelar
a quem se destinam e quais benefícios podem trazer (ou não) para uma educação
capaz de auxiliar na formação de cidadãos e cidadãs atuantes, conectados com as
demandas do seu tempo e que fazem uso social de seu conhecimento.
É importante destacar que esse estudo está centrado na realidade educacional
do País, na história que permeia o fazer pedagógico no e do Brasil. Entender como,
para quem e por que personalizar e adaptar o ensino e a aprendizagem tem muito a
dizer sobre as premissas que alicerçam a educação brasileira.
Essas inquietações, ações pedagógicas no uso das tecnologias aplicadas ao
ensino e à aprendizagem, conduziram-me ao Mestrado em Educação, com área de
concentração em Currículo, na PUC-SP. A intenção é desenvolver uma pesquisa que
contribua para fomentar o uso de mecanismos e instrumentos na defesa do ensino de
qualidade como política pública. Para tanto, o ponto de partida é a reflexão sobre o
emprego de tecnologias no processo de aprendizagem e, mais propriamente, na
aprendizagem adaptativa personalizada.
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1

A PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA
Este capítulo apresenta a problematização que levou à escolha do trabalho

realizado e os objetivos gerais e específicos a subsidiarem a dissertação.

1.1

Problematização
Nesta segunda década do século XXI, podem ser observados novos desafios

educacionais com vistas à melhoria da qualidade da educação, tendo como um dos
pilares as inovações promovidas pelas tecnologias de informação e comunicação no
cenário contemporâneo, imerso, em grande parte, no modus vivendi da cultura digital
e globalizada (GÓMEZ, 2015). Segundo o autor, os tempos atuais exigem uma visão
holística sobre o processo de ensino e de aprendizagem e, em especial, o olhar para
as competências que singularizam cada ser humano no mundo globalizado.
Nesse sentido, emergem novos papéis do professor e do aluno. O aluno,
segundo Correia e Dias (1998, p. 118), passa a ser “[...] aprendente autónomo e
responsável e liberta-se do poder centralizado no professor”. Assim, o trabalho “tornase colaborativo, fruto de uma negociação entre professores e alunos, no sentido de
uma construção social do conhecimento” (Ibidem). Para os autores, “também a
aprendizagem personalizada se impõe como uma das concepções de aprendizagem
privilegiadas pelo novo paradigma” (Ibidem):
O ensino personalizado é algo diferente do ensino individual (um professor um aluno) e do ensino individualista (egocêntrico). A personificação parte do
princípio de que cada aluno é um ser único e se realiza numa educação
integral, individual e social, adaptada às suas próprias características
(CORREIA; DIAS, 1998, p. 118).

Quase duas décadas depois, o relatório Horizon Report: Edição Educação
Básica 201513 - ao descrever as tendências no período de cinco anos seguintes à
pesquisa – apontou a personalização do ensino como uma demanda deste século
(JOHNSON, L. et al, 2015). As estratégias de apoio específico às necessidades de
cada aluno, por sua vez, seriam impulsionadas pelo uso de tecnologias, entre elas as
13

A pesquisa Horizon Report: Edição Educação Básica 2015, é produzida em conjunto com New
Media Consortium (NMC) e o Consortium of School Networking (CoSN). O relatório se baseia na
experiência de um comitê internacional de especialistas que debate sobre um conjunto de tendências,
desafios e desenvolvimentos em tecnologia educacional. Disponível em:
<http://ppgtic.ufsc.br/files/2015/11/2015-nmc-horizon-report-k12-PT.pdf>. Acesso em: 28 nov.2017.
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denominadas Tecnologias de Aprendizagem Adaptativas (TAA), descritas como
recursos e métodos que “ajustam” o ensino às necessidades individuais de cada
aluno.
Avanços em ambientes de aprendizagem online e tecnologias de
aprendizagem adaptativa estão fazendo o possível para automatizar os
processos do caminho de aprendizagem individual do aluno, embora grande
parte da discussão de personalizar a aprendizagem na educação básica se
comprometa a reformular como as escolas funcionam; ou seja, soluções
emergentes para este desafio enfatizam a educação por competências, que
é um sistema centrado no aluno que inverte o paradigma tradicional
(JOHNSON, L. et al., 2015, p. 26).

Esse olhar contemporâneo, fruto da análise de um comitê de especialistas,
mesmo que não acadêmico, questiona se as avaliações de aprendizagem feitas no
espaço escolar estão em consonância com as mudanças educacionais vivenciadas
nos últimos anos, ou seja, se os métodos de verificação da aprendizagem convergem
com as necessidades individuais de cada aprendente. Por outro lado, há necessidade
de observância dos modelos avaliativos usuais (como as mesmas perguntas e o
mesmo tempo de resposta para todos os alunos), pois o uso das TAA tem por objetivo
não somente criar trilhas personalizadas, mas de certificar se a aprendizagem foi
realmente adquirida. Nesse sentido, prevalece o valor qualitativo da avaliação e o
olhar centrado no aluno e nas necessidades individuais, em contraponto à avaliação
em larga escala, focada na aferição quantitativa em massa.
Em 1996, a Presidência da República aprovou a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes
de Bases da Educação – LDB14). O documento orienta, em artigos e incisos, o sistema
de ensino da nação. Em seu título IV – Da Organização da Educação Nacional – no
artigo 9º, inciso VI, é assegurado o processo de avaliação nacional de rendimento
escolar em todas as etapas de ensino, tendo por objetivo definir as prioridades e a
qualidade da educação.
A LDB prevê, também, formas de acompanhamento e avaliação da educação,
por meio de Avaliações Educacionais de Larga Escala (AvELE). Dentre essas
avaliações realizadas no Brasil, destacam-se a criação do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb15) em 1990, desdobrado em 2005, em avaliação amostral

14

Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 15 set. 2017.
15 Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Disponível em
<http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/historico-do-saeb>. Acesso em: 15 set.2017.
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(Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb16) e censitária (Avaliação Nacional
do Rendimento Escolar – Anresc, conhecida como Prova Brasil17). Os resultados
obtidos nas AvELE promovem a criação, formulação e reformulação de políticas
públicas com o objetivo de melhorar a qualidade educacional do País.
É importante destacar que a Prova Brasil e o Saeb fazem o uso de testes
padronizados e questionários socioeconômicos. Os resultantes revelam, não somente
as proficiências dos alunos avaliados, como as condições socioculturais e
econômicas. Com esses resultados, busca-se a promoção de articulação políticosocial de estratégias para reduzir as desigualdades educacionais e o direcionamento
mais assertivo dos recursos financeiros às áreas prioritárias (menores níveis
diagnosticados).
A divulgação de relatórios e diagnósticos educacionais internacionais é feita,
no Brasil, em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)18, com a iniciativa do Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes ou Programme for International Student Assessment (Pisa)19. Se, por um
lado, a Prova Brasil permite a análise dos resultados da educação por município e
escola, por outro lado, no caso do Pisa, a avaliação é global, e determina os níveis
“ideais”

das

proficiências

consideradas

“necessárias”

para

a

sociedade

contemporânea.
O diagnóstico do Pisa, intencionalmente ou não, padroniza e homogeneíza o
que considera uma educação de qualidade, indiferente às especificidades de cada
País, cultura, organização social e econômica. De acordo com Gimeno Sacristán
(2011), esses relatórios oferecem resultados de caráter descritivo e limitado. O autor
salienta que:
Uma avaliação externa facilita, a partir dos resultados que proporciona, o
debate sobre a estrutura, fluxos, dimensões e traços gerais dos sistemas
educacionais; mas não serve para abordar as relações didáticas com o aluno
que aprende melhor ou pior, nem sobre os métodos empregados (GIMENO
SACRISTÁN, 2011, p. 21).

16

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb). Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-aneb>. Acesso em: 15 set.2017.
17 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil (Anresc). Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-anresc>. Acesso em: 15 set.2017.
18 Programme for International Student Assessment (Pisa). Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/pisa>. Acesso em: 15 set.2017.
19 A avaliação é realizada a cada três anos, de forma amostral, para jovens na faixa etária dos 15
anos, 8º ano da educação básica. O exame engloba as áreas de Leitura, Matemática e Ciência, com
maior ênfase em uma das disciplinas em cada ano de aplicação.
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O caminho traçado pelas avaliações em larga escala condiz, portanto, com a
aferição das condições dos sistemas educacionais em geral e não com necessidades
particulares de cada espaço escolar. Diante esta realidade, Calvo (2016) defende que
a educação do século XXI se caracterize pela diversidade de métodos, entre eles, as
ferramentas avaliativas, sejam elas qualitativas ou quantitativas. Para o autor:
A avaliação autêntica da aprendizagem é uma avaliação que comunica, que
não esconde e que não espera medir nem qualificar experiências que estão
fora do alcance dos alunos, ou que não tenham sido praticadas
anteriormente. A avaliação autêntica está a serviço da aprendizagem
(CALVO, 2016, p. 103).

Nesse sentido - no valor qualitativo, no olhar centrado no aluno e contextual a
cada realidade -, Alavarse e Catalani (2015) pesquisam o uso de recursos
computacionais para a realização de avaliações diagnósticas, de maneira
personalizada e adaptativa, aluno por aluno. Tratam-se dos Testes Adaptativos
Informatizados (TAI). Os TAI, segundo os pesquisadores, flexibilizam a aplicação de
testes, evitam a dispersão dos alunos e propiciam diagnósticos rápidos para a tomada
ágil de decisões pedagógicas. Além disso, personalizam cada avaliação, de acordo
com o nível de proficiência de estudante, o que pode variar em tempo estimado da
avaliação e número de enunciados (ALAVARSE; CATALANI, 2015).
É importante considerar que a escolha do método, o objetivo e as ferramentas
de aferição de aprendizagem dependem do desenho educacional e da abordagem
pedagógica escolhida pelo sistema de ensino. Dessa escolha, podem ser realizados
exames para conferir o desempenho do que foi aprendido e dar continuidade à
proposta curricular ou realizar avaliações de sondagem, em busca de reorganização
do conteúdo e ciência do que é necessário aprender (LUCKESI, 2011). O autor
explica:
Para o ato de examinar, vale somente o que o estudante conseguiu assimilar
e expressar até o momento presente, como desempenho resultante de sua
dedicação aos estudos no tempo anterior àquele em que se submete às
provas [...]. Diferentemente, o ato de avaliar está centrado no presente e
voltado para futuro. Ao educador que avalia interessa investigar o
desempenho presente do educando, tendo em vista o seu futuro que se
expressa como a busca do seu melhor aprendizado e consequente
desempenho (LUCKESI, 2011, p. 182, grifo do autor).

As avaliações em larga escala e a identificação das proficiências dos alunos,
de forma ágil e fidedigna, impulsionaram a implantação de sistemas tecnológicos ou
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plataformas de tecnologias digitais. Esses sistemas personalizam trilhas pedagógicas
e seus conteúdos e possibilitam a organização de trajetórias diferenciadas a cada
aprendente. Alguns exemplos de práticas em uso nesta segunda década do século
XXI são a plataforma Khan Academy20 e o Geek Games21.
A Khan Academy é uma plataforma cuja missão é “proporcionar uma educação
gratuita e de alta qualidade para todos, em qualquer lugar22”. Oferece exercícios,
vídeos de instrução e um painel em diversas áreas de conhecimento, como
Matemática, Ciências, Programação de computadores, História, História da Arte e
Economia, dentre outras. A plataforma objetiva fornecer ao estudante recursos que
permitam a aprendizagem individual.
No Brasil, uma iniciativa semelhante ao Khan Academy é ofertada pela
plataforma Geek Games. Ela oferece a possibilidade de cada aluno organizar seu
plano de estudos com base em videoaulas, exercícios e simulados. Sua meta
primordial é preparar alunos para o vestibular (ou para o Enem).
Esses recursos, com uso de TDIC, fazem parte de uma configuração maior,
denominado ensino personalizado, na adaptação da aprendizagem em consonância
às necessidades do estudante. Faz-se, portanto, necessário avançar na compreensão
de como, para que e por que utilizar metodologias que adaptam e personalizam o
ensino às necessidades individuais. É necessário, assim, investigar sobre quais
abordagens pedagógicas estão fundamentados esses recursos de adaptação e
personalização, se os métodos inovam as ações pedagógicas ou se reforçam práticas
educativas de transmissão e memorização de conteúdo.
Trata-se de uma genuína inquietude de compreender se as práticas
pedagógicas convergem ou respondem às necessidades de educação críticoemancipatória ou se retomam o modelo tradicional de transmissão da informação,
com nova roupagem. Tendo em vista essa perspectiva, formulou-se a questão
problema: quais tendências/abordagens pedagógicas fundamentam ou estão em
consonância com o ensino personalizado no Brasil, no uso de Tecnologias de
Aprendizagem Adaptativas (TAA)?

20

Khan Academy. Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/>. Acesso em: 10 out.2017.
Geekie Games. Disponível em: <https://geekiegames.geekie.com.br/>. Acesso em: 10 out.2017.
22 Missão da plataforma Khan Academy. Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/about>. Acesso
em: 10 out.2017.
21
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1.2

Objetivo Geral
Identificar as tendências/abordagens pedagógicas que caracterizam o ensino

personalizado, no uso de tecnologias de aprendizagem adaptativas, nas pesquisas
brasileiras de 2006 a 2016.

1.3

Objetivos específicos
a)

Identificar as tendências pedagógicas que ancoram o ensino

brasileiro nas últimas décadas.
b)

Realizar o levantamento histórico sobre o ensino personalizado,

em especial no uso de tecnologias de aprendizagem adaptativas.
c)

Identificar as tendências/abordagens pedagógicas a subsidiar a

aprendizagem adaptativa, que emergem das referências levantadas.
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2.

OS CAMINHOS PERCORRIDOS: METODOLOGIA
O presente capítulo é organizado em duas seções que descrevem os passos

da metodologia utilizada na pesquisa. A primeira seção descreve a metodologia
selecionada, pautada na revisão de literatura. A seção posterior trata dos caminhos
do levantamento bibliográfico e as etapas da revisão sistemática.
2.1

Metodologia
O presente estudo, inserido na linha de pesquisa “Novas Tecnologias em

Educação do Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo”, utiliza
metodologia de abordagem qualitativa e exploratória, por meio de revisão de literatura.
A opção por essa abordagem norteia a investigação sobre o tema “Aprendizagem
personalizada: tecnologias adaptativas de aprendizagem”, a fim de investigar como o
assunto é apresentado nas pesquisas acadêmicas.
A abordagem selecionada está alinhada à colocação de Severino (2016, p.
124), segundo a qual: “[...] várias são as modalidades de pesquisa que se pode
praticar, o que implica coerência epistemológica, metodológica e técnica, para o seu
adequado desenvolvimento”. Assim, entende-se que as escolhas dos caminhos
científicos envolvem a necessária coerência entre o método selecionado e a técnica
aplicada. Thiollent (2011, p. 34) argumenta que: “Numa pesquisa sempre é preciso
pensar, isto é, buscar ou comparar informações, articular conceitos, avaliar ou discutir
resultados, elaborar generalizações [...]”.
A escolha da metodologia foi, portanto, pautada pela procura dessa
consonância. A pesquisa foi direcionada ao levantamento da literatura que pudesse
oferecer subsídios à análise do conceito de ensino personalizado e aprendizagem
adaptativa e à investigação de seus fundamentos, nas conceituações apresentadas
por Escobar (1996) e Bates (2016).
A abordagem qualitativa também está em concordância com a pretensão de
refletir sobre um tema emergente na educação brasileira e, ao mesmo tempo, pouco
estudado. As pesquisas qualitativas:
[...] longe de se esgotarem ou de se constituírem em um modelo único, deixa
um horizonte variado de interrogações que se fazem presentes nas pesquisas
em ciências humanas e sociais [...]. As pesquisas qualitativas [...] não têm
padrão único porque admitem que a realidade é fluente e contraditória e os
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processos de investigação dependem também do pesquisador – sua
concepção, seus valores, seus objetivos. Para este, a epistemologia significa
os fundamentos do conhecimento que dão sustentação à investigação de um
problema (CHIZZOTTI, 2014, p. 57, grifo nosso).

Já Cicourel (1964, apud CHIZZOTTI, 2014, p. 53) discorre, de forma
esclarecedora, sobre a importância e a função social da pesquisa qualitativa:
Os pesquisadores qualitativos contestam a neutralidade científica do discurso
positivista e afirmam a vinculação da investigação com os problemas éticopolíticos e sociais, declaram-se comprometidos com a prática, com a
emancipação humana e a transformação social, adensam-se as críticas aos
postulados e exigências das pesquisas unicamente mensurativa (Grifo
nosso).

Corroborando as palavras de Cicourel (1964), a presente investigação tem um
comprometimento com a emancipação individual e social, ou seja, com o uso social
do conhecimento. Outrossim, cabe ao investigador analisar, consciente dos processos
metodológicos escolhidos, os caminhos de sua pesquisa, considerando seu objeto e
seus objetivos.
A pesquisa exploratória, segundo Severino (2016 p. 132), procura somente
“levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de
trabalho, mapeando as condições de manifestações desse objeto.” Já a pesquisa
bibliográfica:
[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses,
etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros
pesquisadores a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos
(SEVERINO, 2016, p. 131, grifo nosso).

A revisão de literatura, segundo Vosgerau e Romanowski (2014, p. 167):
[...] consiste em organizar, esclarecer e resumir as principais obras
existentes, bem como fornecer citações completas abrangendo o espectro de
literatura relevante em uma área. As revisões de literatura podem apresentar
uma revisão para fornecer um panorama histórico sobre um tema ou assunto
considerando as publicações em um campo.

Mediante o exposto, o percurso metodológico traçado nesta pesquisa guarda
maior familiaridade com o tema problematizado na apresentação de suas abordagens,
na visão epistemológica do assunto e, por fim, no uso social do conhecimento.
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2.2

Caminhos do levantamento bibliográfico
Os caminhos do levantamento bibliográfico obedecem a seguinte ordenação:

a)

Objetivos: a problemática da pesquisa a estudar.

O primeiro passo realizado em busca de respostas ao problema, alicerçado à
metodologia selecionada, foi a revisão de literatura. Seu objetivo foi apurar o que
existe de produção científica sobre o tema “ensino adaptativa”, “personalização do
ensino” e suas variações e apontar subsídios para a revisão de literatura e identificar
os descritores;

b)

Equações da pesquisa, no caso, as expressões utilizadas.

A revisão foi centrada no levantamento das produções científicas (dissertações
e teses disponibilizadas pela Capes) sobre o tema “ensino adaptativo”,
“personalização do ensino” e suas variantes. Foram selecionadas produções
nacionais que se relacionam aos descritores expostos no quadro abaixo:
QUADRO 1 - DESCRITORES DA PESQUISA
Personalizado
Adaptativo
+
Individualizado
Personalizada
Aprendizagem
Adaptativa
+
Individualizada
Personalizada
Plataforma
+
Adaptativa
“personalização do ensino”
“Khan Academy”
Fonte: elaborado pela autora, 2018.
Ensino

Os descritores das equações foram selecionados como base nos termos mais
comuns relacionados ao ensino adaptativo. Observa-se, devido aos avanças
oportunizados pelas tecnologias digitais, que os recursos informáticos têm se
destacado nos métodos de personalização da educação, como por exemplo, a
plataforma Khan Academy. Nesse sentido, a base de busca da pesquisa em pauta
(descritores) foi ampliada, agregando o termo “plataformas” mais os termos
“personalizada” e “adaptativa”. Como descrito por Gabriel (2013, p. 103): “[...] ao
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mesmo tempo em que a conexão digital alavanca o social learning, ela também
permite o modelo de relacionamento one-to-one (um a um), ou seja, individualizado e
personalizado”. Em suma, existe a correlação entre tecnologia e os termos
personalização e individualização. No caso específico do presente estudo, há uma
ênfase na epistemologia da educação.
Na base de dados da Capes, optou-se por organizar a pesquisa com os critérios
de operadores lógicos “+” e “ ”. Os operadores definidos correspondem à ligação entre
o ensino, a aprendizagem e os termos subsequentes, relacionados ao ensino
adaptativo. Em resumo: “termo principal + pospositivo”. Exemplo: “ensino adaptativo”.
Uma vez definida essa linha, foi delimitado o intervalo de pesquisa, definido
entre 2006 e 2016, período em que é possível notar uma nascente pesquisa
acadêmica sobre o tema e seu crescimento nos anos subsequentes. Entre os
documentos selecionados, era necessário conter o resumo e o anexo para salvar o
arquivo no computador (download). Com a definição da equação, o resultado foi de
51 resultados parciais. Após analisar as teses e dissertações, 9 ocorrências
corresponderam aos critérios de inclusão e exclusão.
Na opção para refinar os resultados, não houve restrições nos campos “grande
área do conhecimento”, “área de avaliação” e “área de concentração”, pois os
descritores percorrem distintas áreas do conhecimento. Porém, as pesquisas
selecionadas devem conter estudos realizados em e para a Educação Básica,
principalmente o Ensino Fundamental e Médio.

c)

Âmbito da pesquisa

A revisão de literatura foi focada no levantamento das produções científicas
nacionais (dissertações e teses). A consulta foi concentrada no banco de teses e
dissertações da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
tendo como recorte o período já descrito.

d) Critérios de inclusão

Foram critérios de inclusão, as publicações em língua portuguesa, pesquisas
realizadas na Educação Básica, especificamente Ensino Fundamental e Ensino Médio
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no período entre 2006 e 2016. As teses e dissertações aceitas, deveriam disponibilizar
as pesquisas na íntegra, com resumo e trabalho acadêmico para download.

e)

Critérios de exclusão

Foram excluídos o Ensino Superior, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e
a Educação Especial, por terem diretrizes e políticas públicas específicas que
exigiriam estudo igualmente específico para cada uma das modalidades. Também
foram desconsideradas pesquisas realizadas fora do período delimitado, teses e
dissertações em língua estrangeira - ou mesmo em língua portuguesa, mas de fora
do País -, sem resumo e download da pesquisa, realizadas em segmentos que não a
Educação Básica.

f)

Critérios de validade metodológica

Os mesmos estabelecidos nos critérios de inclusão e exclusão;

g)

Resultados

A descrição da pesquisa e o registro de todos os passos;

h)

Tratamento dos dados

Análise e descrição crítica dos resultados. Uso do software NVivo 1123.

2.3

Período do levantamento

O levantamento foi realizado no mês de agosto de 2017, com o objetivo de
identificar as produções brasileiras realizadas no período entre 2006 e 2016. Optouse por utilizar o Banco de Teses da Capes, pois o portal possibilita o acesso às

NVivo 11 – Software de organização e análise de dados qualitativos estruturados e não
estruturados.
23
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pesquisas defendidas em programas de pós-graduação de instituições de ensino
superior de todo o País. A seguir, será apresentado o referencial teórico desta
pesquisa.

2.4

Análise dos dados

A análise dos dados se deu por meio da análise dos conteúdos dos trabalhos
levantados, os quais foram organizados em 4 categorias que emergiram da própria
análise: Prática educacional (prática, método, personalização), Papel (professor e
aluno), Aprendizagem (conteúdo e uso de TDIC) e Uso de sistemas adaptativos.
Sendo estes critérios determinados pela pesquisadora.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: A EDUCAÇÃO
No presente capítulo serão apresentados os princípios da educação; a
educação contemporânea, as concepções pedagógicas no espaço educacional. A fim
de atingir o objetivo geral, esses aspectos serão articulados à utilização das
tecnologias na educação e à aprendizagem adaptativa com ênfase nos recursos para
a personalização da educação.

3.1

O nascimento da educação escolar
Antes das definições sobre o ensino adaptativo serem apresentados, faz-se

necessário expor uma breve abordagem histórica de alguns aspectos da educação
que podem ser articulados à busca pela resposta da questão-problema. Não é
pretensão da presente pesquisa aprofundar o estudo sobre a história da educação,
mas trazer à luz elementos capazes de elucidar o caminho percorrido até a tecnologias
adaptativas e o ensino personalizado.
O primeiro conceito a ser trabalhado é o da educação. Como referência
principal de reflexão, estão os estudos realizados por Gauthier e Tardif (2014). Para
os autores, a educação nasce com a espécie humana. A variedade de métodos está
alicerçada na cultura, em determinada época e sociedade na qual se insere. Entre as
diversidades de significações, Gauthier e Tardif (2014) aceitam a definição de
Durkheim:
Inspirando-nos em Durkheim (1980), vamos definir pois a educação como a
ação exercida pelos adultos sobre e com as crianças, a fim de integrá-las à
sua comunidade e lhes transmitir a sua cultura, ou o conjunto dos saberes
necessários à existência dessa comunidade. Essa existência exige o
conhecimento tanto do passado, quanto do presente e do futuro. Todas as
sociedades humanas cumprem essa tarefa, essa dupla função: integrar as
crianças e transmitir-lhes os seus saberes, a sua cultura (GAUTHIER;
TARDIF, 2014, pp. 29-30, grifo nosso).

Os autores explicitam que a função primária da educação é integrar o indivíduo
à sociedade, introduzi-lo à cultura e difundir respeito às tradições, aos conceitos
morais e aos valores. Para ampliar esse conceito, contudo, em ações que reflitam o
papel do sujeito em processo de formação, Severino (2006, p. 621, grifo do autor),
expõe:
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A educação não é apenas um processo institucional e instrucional, seu lado
visível, mas fundamentalmente um investimento formativo do humano, seja
na particularidade da relação pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação
social coletiva. Por isso, a interação docente é considerada mediação
universal e insubstituível dessa formação, tendo-se em vista a condição da
educabilidade o homem.

É justamente neste ponto que é preciso dar atenção ao sujeito aprendiz, capaz
de conviver socialmente e construir a própria realidade, sendo, de forma dialética,
também fruto dela. Trata-se, portanto, de um ato consciente, ou seja, de interpretação
de mundo e de atuação como sujeito.
O oposto da consciência é a ignorância, um estado profundo de adormecimento
da própria consciência, do não saber que existe algo para além do alcance de nossos
olhos. Como objetivamente apresentado por Chauí (2000, p. 111), o estado da
ignorância permanece no sujeito “[...] enquanto as crenças e opiniões que possuímos
para viver e agir no mundo se conservam eficazes e úteis [...] e, consequentemente,
achamos que sabemos tudo o que há para saber”. Segundo a autora, para interromper
o estado da ignorância é necessário cercar-se de incertezas, dúvidas, perplexidades,
espantos e admiração em busca do novo, a fim de possibilitar um rompimento com
crenças e opiniões absolutas.
Se a educação tem por função integrar o sujeito ao seio social, caberá aos
agentes designados a essa função promover ações permanentes para a formação de
sujeitos partícipes, críticos e conscientes de seu protagonismo. Assim, à educação
cabe não somente transmitir a cultura, mas ensinar e conscientizar sobre o ontem, o
hoje e o amanhã, assim sendo, um ciclo constante de inquietudes que não deveria
abrir espaço para a ignorância, mas sim as incertezas que lançam o homem as novas
descobertas.
Mas a função social da educação está atrelada às interferências de seu tempo,
centradas em questões econômicas, sociais, políticas e mesmo influenciadas por
ideários filosóficos, científicos e culturais (ARANHA, 2006). Foi o que ocorreu no
século XVI, quando do início da Revolução Comercial.
À época, tanto a burguesia quanto a nobreza queriam educação para seus
filhos, com o intuito de prepará-los para futuras lideranças políticas e de negócios. No
mesmo período, a Igreja Católica, preocupada com as reformas protestantes,
expandiu as ordens religiosas pelo mundo e criou os colégios jesuítas.
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Com a expansão desses colégios, o aumento de procura e a necessidade de
educação para a população, foram criados critérios de organização dessa nova
estrutura de ensino, e, dessa sistematização, nascia o conceito de Pedagogia
(ARANHA, 2006).
A Pedagogia tem suas raízes no XVII e, com ela, novas formas de ensinar e
aprender. A preocupação estava focada na sistematização, a fim de garantir a eficácia
do ensino. Diferente dos séculos anteriores, a educação não era mais direcionada
para um restrito grupo de alunos, mas para um número crescente de crianças, que
frequentavam, de forma mais assídua, a escola. Portanto, “[...] tudo muda e é então
que há razão de procurar um método para gerir esse coletivo” (GAUTHIER; TARDIF,
2014, p. 114).
Neste período, as divisões sociais se aprofundavam e as classes dominantes
definiam os modelos educacionais propostos, não com o objetivo de justiça e
igualdade, mas para a manutenção das ideologias e valores vigentes à época.
Naquele momento, a educação assumiu um caráter metódico, sistematizado, e
minuciosamente controlado; há controle sobre a gestão do tempo, os espaços da sala
de aula, a postura, os deslocamentos, a conduta e, por consequência, a aplicação de
punições ou recompensas. Ao professor, cabia a rigidez dos processos, sem
manifestação de emoções e afeição, mas, sim, de pura racionalidade (GAUTHIER;
TARDIF, 2014). Ao aprendente, restava a obrigação de apreender o conteúdo
transmitido.
Por questões econômicas e novas demandas da Revolução Industrial24, a
educação popular tinha por objetivo não só educar moralmente, a fim de manter a
ordem social, como também educar para o trabalho. O êxodo rural era crescente e,
com ele, aumentava a demanda de crianças por escolas, conforme indicam os
autores.
Há uma vontade de educar o povo, mas sabe-se perfeitamente que essa
educação custa caro e, como a escolaridade não é gratuita, tem-se todo o
interesse em estimular o ensino mútuo, fórmula muito mais econômica do que
qualquer outra. Por exemplo, decide-se que, já que os livros se deterioram
rapidamente e custam caro sobretudo para os alunos pobres, é preferível
24

A primeira Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, no final do século XVIII, e teve início
com a mecanização da indústria têxtil. As tarefas, até então feitas à mão por tecelões em suas
próprias residências, foram unificadas em um local, dando origem à fábrica. A segunda Revolução
Industrial nasceu no início do século XX, quando Henry Ford (1863-1947) criou a primeira linha de
montagem, inaugurando a era da produção em massa. Atualmente, uma terceira Revolução Industrial
está em curso: a manufatura torna-se digital (THE ECONOMIST, 2012). Adaptação livre da autora.
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utilizar quadros em que se afixam os textos. Da mesma forma, papel e penas
são trocados por ardósias e lápis de xisto, muito mais econômicos
(GAUTHIER; TARDIF, 2014, p. 158, grifo nosso).

Como resultado da redução de custos e/ou a percepção sobre o valor da
educação, surge uma nova ordem pedagógica, denominada ensino mútuo.
Nesta [...] modalidade [...] a própria criança se encarrega de ensinar os seus
colegas [...]. Mais precisamente, algumas, mais talentosas, se tornam
monitoras dos seus colegas mais fracos (GAUTHIER; TARDIF, 2014, pp.
157-158).

O rigor é mantido, com a organização do espaço e do tempo de atividade.
Diferente dos tempos atuais, em que os conteúdos são organizados em matérias a
serem aprendidas simultaneamente, no século XII, os conteúdos eram dados por
sequências. Assim, quando uma matéria terminava, era iniciado o próximo programa
de ensino. Em suma, entre os séculos XVII e XIX, presenciamos o nascimento do
conceito de Pedagogia e o fortalecimento de sua prática como modelo de ensino
popular.
No primeiro estágio, a preocupação maior envolvia a rigidez dos processos de
ensino. Após dois séculos, foi necessário reorganizar o sistema para atender à
crescente demanda por acesso à escola, que surgia no início da Idade
Contemporânea (1789 – dias atuais). Para atingir esse objetivo de inclusão escolar,
foram estabelecidos critérios de metodologias (ensino mútuo) e redução máxima dos
custos.
Foi no século XIX que o conceito de escola para o povo ganhou um novo olhar,
sob forte pressão da burguesia, que apregoava a educação como dever do Estado e
fundamental à formação para a cidadania, à garantia da liberdade e à consolidação
da democracia. A escola pública e laica, na concepção burguesa, deveria garantir os
saberes básicos para vencer as barreiras da ignorância, tendo por principal
protagonista o professor, detentor do conhecimento necessário à formação cidadã.
Observa-se que ao longo dos períodos supracitados, em especial entre o
século XVII e XIX, a educação teve como principal ocupação, a formação dos sujeitos
sociais (no plural) instruídos a participarem ativamente de uma sociedade em
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constante transformação, seja por questões políticas, econômicas ou ideários
filosóficos e científicos, como por exemplo, o positivismo e o idealismo25.
Parafraseando Gauthier e Tardif (2014), a educação permite ao ser humano
fazer algo de si e transforma a sua própria personalidade ao longo de sua formação.
“Nesse sentido, a educação é uma atividade profundamente social, enquanto a
aprendizagem pode ser perfeitamente individual” (Ibidem, p. 30). Por este motivo,
indiferente do tempo histórico, o ato educativo, principalmente a aprendizagem, tem
por preocupação a identidade do indivíduo, o “eu”, que, por mais que seja um agente
social, é, antes de qualquer outra denominação, um agente de si.
No decorrer da história, o conceito de educação tem muitos de seus traços
iniciais mantidos. Porém, novas concepções, práticas, metodologias e ideologias
sempre surgem ao seu tempo, em consequência de mudanças ocorridas na
sociedade. Se para Durkheim, a educação tinha por função a integração da criança à
sua comunidade por meio da transmissão da cultura (GAUTHIER; TARDIF, 2014),
observa-se que novos valores e propostas são inseridos ao longo do tempo. É no
contexto das mudanças e transformações socioeconômicas que também surgem
espaços para pensamentos e práticas pedagógicas que contemplam a formação do
ser integral, socialmente responsável, crítico, ético e participante ativo das decisões
sociais.
Esses primeiros conceitos são fundamentais para a busca de respostas à
questão problematizada, pois não há como falar sobre abordagens educacionais sem
trazer à luz a construção do conceito de educação. Neste sentido, compreende-se que
os objetivos educacionais, ao longo da história, determinam os ideários sociais,
políticos e econômicos de sua época.
No próximo tópico será apresentada uma nova relação com o saber, a
formação do sujeito capaz de conviver, respeitar as diferenças, comprometido com a
ética, mas, ao mesmo tempo, respeitado em suas singularidades, que o faz ser único.

25

O Positivismo teve como principal representante Augusto Comte (1798-1857), a defender que
somente os fatos observáveis e de ordem científica são válidos. “Comte estava convencido de que a
educação deveria levar em conta, em cada indivíduo, as etapas que a humanidade percorreria [...]”
(ARANHA, 2006, p. 206). Já para os idealistas, a natureza humana não é uma condição inata, de
nascimento, mas sim conquistada quando o sujeito se conscientiza de si e tem a liberdade de
pensamento. “Por isso, a educação não se restringe a formar ‘alguma coisa no homem’, mas o
‘homem ele mesmo’” (Ibidem, p. 207).
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3.2

A educação contemporânea: os saberes do século XXI

No final do século XX, o pensador Edgar Morin escreveu, a convite da
Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco), o livro “Os sete saberes
necessários à educação do futuro”. A obra foi publicada no Brasil em 2000 e discorre
sobre a aprendizagem transdisciplinar. Em seu prólogo, o filósofo expõe claramente
sua opinião sobre a educação que prioriza a transmissão do conhecimento.
É impressionante que a educação que visa a transmitir conhecimentos seja
cega quanto ao que é conhecimento humano, seus dispositivos,
enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão, e não se preocupe
em fazer conhecer o que é conhecer (MORIN, 2000, pp. 13-14).

Esse trecho será o norte para os sete capítulos da obra de Morin (2000)26. O
autor apresenta o indivíduo em sua totalidade, como ser biológico, social e integral,
um ser que se faz ser em sua interação com outros seres e com o meio, que é sua
própria cultura. Portanto, é fundamental compreender e contextualizar a existência,
escolher os caminhos, conscientizar-se dos problemas planetários, das subjetividades
e agir, de forma consciente, responsável e crítica, para mudar a história pessoal, da
cultura e da sociedade.
Sob o mesmo prisma de uma educação integral, Gómez (2015) apresenta
competências básicas dessa nova era: 1) ter capacidade de utilizar e comunicar o
conhecimento de forma disciplinada, crítica e criativa; 2) tratar disciplinadamente a
informação e o conhecimento; 3) utilizar o conhecimento de forma crítica; 4) utilizar o
conhecimento de forma criativa; 5) comunicar informação e conhecimento; 6) viver e
conviver em grupos humanos cada vez mais heterogêneos; 7) ter respeito,
compreensão e empatia; 8) cooperar e trabalhar em grupos; 9) ter compromisso com
a ética, a política e a justiça social; 10) ter capacidade de pensar, viver e agir com
autonomia; 11) construir o próprio projeto de vida; 12) conhecer a si mesmo:
desconstruir e desaprender; 13) valorizar-se, aprender a se amar; 14) ter
autodeterminação, exclusividade e personalização. Gómez (2015) descreve, ainda,

No livro, o autor aborda os temas na seguinte sequência: I – As cegueiras do conhecimento: o erro
e a ilusão; II – Os princípios do conhecimento pertinente; III – Ensinar a condição humana; IV –
Ensinar a identidade terrena; V – Enfrentar as incertezas; VI – Ensinar a compreensão; VII – A ética e
a cultura planetária.
26
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qual a sua perspectiva de educação, que deve ter por propósito ajudar o indivíduo a
construir seu próprio projeto de vida, como discorre abaixo:
[...] a escola e o currículo devem oferecer oportunidades de experiências,
para que os indivíduos se formem como autores das suas próprias vidas,
como aprendizes que se autodirigem ao longo da vida [...]. A educação deve
enfatizar o caráter holístico da natureza humana, em que o conhecimento, a
beleza e a bondade são componentes irrenunciáveis e interdependentes,
ainda que tenham sido considerados, de múltiplas formas, diferentes pelas
diversas culturas e comunidades humanas (GÓMEZ, 2015, pp. 76-77, grifo
nosso).

As ideias de ensino e de aprendizagem, baseadas em competências e
habilidades nesse novo milênio e apresentadas por Gómez (2015), não diferem das
concepções de Gimeno Sacristán (2011). O autor critica a forma liberal de ensino que
adentrou o espaço educacional e volta-se, sobretudo, aos relatórios e avaliações
internacionais, que avaliam as denominadas competências básicas, deixando de lado
as especificidades políticas, sociais e culturais de cada comunidade educativa.
Os relatórios desse tipo costumam ter uma finalidade educativa voltada para
a opinião pública, àqueles mais diretamente interessados na educação e para
os especialistas. Levam à reflexão sobre os problemas e as insuficiências dos
sistemas educacionais e sugerem orientações a serem seguidas, propiciam
uma visão globalizada dos diagnósticos sobre os sistemas e favorecem a
homogeneidade das possíveis soluções, sem considerar que as realidades
são muito diversas. Mesmo que denunciem os erros do currículo, das
formações gerais, sem nunca fazer propostas concretas para as práticas
escolares, como é lógico (GIMENO SACRISTÀN, 2011, p. 18, grifo do autor).

Para Gimeno Sacristán (2011) existem competências que não podem ser
avaliadas de forma quantitativa, muito menos globalizadas, pois não estamos mais
em um período no qual a técnica deve prevalecer, ou seja, o saber fazer. Esta
dicotomia entre aqueles que sabem realizar bem e aqueles que não sabem, produz
uma divisão entre o competente e o incompetente. Conforme alerta, a raiz latina da
palavra competência tem por significado ações de disputa, lutas, contendas e
rivalidades.
[...] por outro lado, alude a capacidades humanas: incumbências, poder ou
atividade própria de alguém. Uma terceira acepção do termo, dada pelo
Dicionário da ERA, é a de ter perícia, aptidão para fazer algo ou para intervir
em um assunto; quer dizer, ser competente. Possuir competências para algo
torna os sujeitos competentes (GIMENO SACRISTÁN, 2011, p. 35, grifo do
autor).
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Para Sacristán, o termo competência pode “abraçar” seus sinônimos e voltarse para a aprendizagem significativa no que diz respeito à formação integral e holística
do indivíduo, como solidariedade, respeito, responsabilidade, justiça, amabilidade,
aversão às desigualdades. Ao mesmo tempo afirma: “Essas não são qualidades
humanas que interessam aos mercados, tampouco às avaliações e comparações de
sistemas educacionais” (SACRISTÁN, 2011, p. 36). Importa esclarecer que o autor
não descarta as competências fundamentais, o que ele denomina como “chave”, pois
são imprescindíveis às exigências nos contextos sociais.
É necessário refletir sobre esse novo olhar sobre a educação (habilidades e
competências), questionar se ela influencia não apenas os modelos de avaliação
escolar (internos e externos), mas também a própria reorganização curricular. Assim,
faz-se necessário ter um olhar direcionado ao aluno e ao professor em sua realidade
cotidiana, considerando a formação política, econômica, cultural e social de cada
nação. Para além, se a premissa está na formação do cidadão contemporâneo, é
necessário considerar o que é necessário aprender e, portanto, quais conhecimentos
são pertinentes a esse novo tempo histórico.
Para Carbonell (2002), existem dez componentes fundamentais do novo
conhecimento, definido por ele como inovadores: 1) o conhecimento afeta todos os
aspectos do desenvolvimento pessoal; 2) o conhecimento tem de ser relevante; 3) o
conhecimento se enriquece com a interculturalidade; 4) o conhecimento apela à
emancipação e à busca da verdade; 5) um conhecimento que desenvolve o
pensamento reflexivo e compreensivo e possibilita o fato de entender um pouco
melhor os tempos que conformam o passado, o presente e o futuro; 6) o conhecimento
requer mais perguntas que respostas; 7) o conhecimento se enriquece com a
experiência pessoal; 8) o conhecimento tem uma forte carga emotiva e faz parte da
subjetividade; 9) o conhecimento olha o entorno para interpretá-lo e tratar de
transformá-lo. 10) o conhecimento é público e democrático.
No item 8, o autor expressa sua preocupação com os “itinerários formativos”,
como ele denomina, pois, o respeito à subjetividade é primordial para a formação do
sujeito democrático e socialmente ativo:
O verdadeiro conhecimento emerge de cada pessoa e, quando se impõe de
fora, tem de acomodar-se de forma mais ou menos imediata ou através de
luta contínua e incômoda, no fim das contas gratificante, em nossa realidade
interior. É a única maneira de personalizar o conhecimento e de ir
conquistando liberdade, autonomia e uma independência de juízo. A
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subjetividade, à medida que incorpora ao mesmo tempo a experiência
pessoal e tradição cultural, vai formando sujeitos democraticamente e
moralmente ativos (CARBONELL, 2002, p. 63, grifo nosso).

Em referência à função formativa da escola, Carbonell (2002, p. 63) completa:
Para uma sólida apropriação subjetiva é preciso que o conhecimento seja
intelectualmente rigoroso e desperte a curiosidade pessoal, que contenha
sentimento e paixão, e que consiga conquistar, seduzir e emocionar os alunos
(Ibidem).

Portanto, o viver e o aprender na contemporaneidade, para o autor, não mais
devem limitar-se a aquisições exponenciais de informações. Eles requerem
decodificação, análise, seleção, interpretação, contextualização, questionamento e
respeito às singularidades para que, assim, seja possível compartilhar saberes e viver
moral e eticamente.
Nas leituras dos autores supracitados, podemos inferir que é essencialmente
necessário o encontro discente e docente, do respeito (às pessoas, ao meio e aos
saberes) e das necessidades de formação holística e integral. É justamente nesse
diálogo que será possível criar um ambiente sensível ao fazer educativo na
contemporaneidade.
Nos próximos tópicos, serão apresentadas as tendências e abordagens
pedagógicas a orientar a educação no País. Isso possibilitará a identificação dos
alicerces que sustentam o fazer educativo no Brasil, bem como os ideais sobre os
quais o sistema educativo se firma e as habilidades e competências implícitas nas
diretrizes curriculares brasileiras. Com base nessa abordagem, há de se refletir sobre
como e se as tecnologias de aprendizagem adaptativas apoiam a formação do
indivíduo crítico, participativo, emancipado e valorizado em sua singularidade. Em
consequência, a reflexão deve se estender ao currículo, à orientação sobre o fazer
pedagógico em relação às diferenças cognitivas e de que forma isso se articula às
diretrizes educacionais personalizadas e individualizadas.

3.3

A história da educação no Brasil
Saviani (2007) divide a história das ideias pedagógicas que estão na formação

da educação brasileira em quatro períodos. O primeiro período (1549 a 1759),
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marcado pela vertente religiosa, em especial pela educação jesuítica, que tinha um
propósito catequético.
O segundo período (1759 a 1932) marcado pela coexistência das vertentes
religiosa e leiga da pedagogia tradicional. E as inevitáveis emergências políticas e
sociais, entre eles: positivismo, abolicionismo, catolicismo, comunismo, anarquismo,
propostas de reformas na instrução pública e nas metodologias.
O terceiro período (1932 a 1969) traz uma tentativa de equilíbrio entre a
pedagogia tradicional e a pedagogia nova, que acaba predominando. O movimento
escolanovista ganha força com a formulação de bases sociológicas, políticas e
filosóficas necessárias à reformulação do ensino. Durante esse período, é lançado o
importante documento Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Escrito durante a
primeira fase do governo de Getúlio Vargas (Governo Provisório), o Manifesto foi
assinado em 1932 por 26 intelectuais27. Seu lançamento se deu em meio à
reordenação política, ocorrida após a Revolução de 1930, e tornou-se um marco na
renovação da educação nacional. Suas principais reivindicações eram uma escola
única, pública, laica, obrigatória e gratuita.
Durante esse período, ainda, deu-se encaminhamento ao projeto da primeira
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ao Congresso Nacional, em
1961, que desencadeou um fervoroso conflito entre os defensores da escola pública
e os defensores da escola particular. Foi um período conturbado, com o processo de
renovação da pedagogia católica e, em prol da escola pública, uma forte campanha,
reforçada pela publicação do Manifesto redigido por Florestan Fernandes,
denominado “Mais uma vez reunidos”.
Após a aprovação da LDB, seguiram-se discussões sobre o Plano Nacional de
Educação (PNE), articulado por Anísio Teixeira, sobre a Campanha de
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (Cades), encabeçada por Lauro de
Oliveira Lima, e sobre o papel do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), além
do surgimento dos movimentos de cultura e educação populares, que fizeram emergir
a figura do educador Paulo Freire. Por fim, o período também é marcado pela crise da

27

Fernando de Azevedo, Afranio Peixoto, Anisio Teixeira, M. Bergstrom Lourenço Filho, Roquette
Pinto, J. G. Frota Pessôa, Julio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario Casassanta, C. Delgado de
Carvalho, A. Ferreira de Almeida Jr., J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Noemy M. da Silveira,
Hermes Lima, Attilio Vivacqua, Francisco Venancio Filho, Paulo Maranhão, Cecilia Meirelles, Edgar
Sussekind de Mendonça, Armanda Alvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nobrega da Cunha, Paschoal
Lemme, Raul Gomes.

47

pedagogia nova e pela emergência da pedagogia tecnicista, com papel fundamental
do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes).
O quarto período acontece entre 1969 e 2001, com a configuração da
concepção pedagógica produtivista. Saviani (2007) subdivide esse período em três
momentos.

a) Período de 1969 a 1980

O período dos anos iniciais da ditadura militar e, portanto, de ajustes, foi
marcado pela discussão sobre a pedagogia tecnicista. Para Saviani (2007), essa visão
era baseada:
[...] no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de
racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a
reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e
operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril,
pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico (SAVIANI, 2007, p. 379,
grifo nosso).

Essa discussão acobertava, sob um olhar crítico, o papel que a educação
desempenharia como um dos mais importantes aparelhos ideológicos do Estado
durante a ditadura militar.

b) Período de 1980 a 1991

É um período no qual crescem as mobilizações de educadores e se inicia uma
organização política contra hegemônica na Educação brasileira. Como expressão da
luta de educadores contra a ditadura militar, já enfraquecida, nascem entidades como,
por exemplo, a Associação Nacional de Educação (Ande), Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e o Centro de Estudos Educação
e Sociedade (Cedes). É crescente a importância do pensamento pedagógico de
autores relacionados à visão histórico-crítica, como Vygotsky. Segundo Saviani
(2007):
[...] a pedagogia histórico-crítica é tributária da concepção dialética,
especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades,
no que se refere às suas bases psicológicas, com a psicologia históricocultural desenvolvida pela Escola de Vygotsky. A educação é entendida como
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o ato de produzir, direta e indiretamente, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como
mediação no seio da prática social global. A prática social põe-se, portanto,
como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí
ocorre um método pedagógico que parte da prática social em que o professor
e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições
distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e
no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social
(SAVIANI, 2007, p. 420, grifo nosso).

c) Período entre 1991 e 2001.

Trata-se de um período no qual o Estado procura obter o máximo de resultados
com os recursos destinados à educação. Com forte apelo neoliberal, surgem a
“pedagogia da qualidade total” e a “pedagogia corporativa”, por exemplo. São criados
mecanismos de inclusão, como a divisão do ensino em ciclos, a progressão
continuada e as classes de aceleração. Contudo, para o autor, esses mecanismos
não significam que haja uma aprendizagem efetiva que represente o aprimoramento
do exercício da cidadania, a inclusão no mercado de trabalho ou a participação ativa
na sociedade.
Segundo Saviani (2007), nesse período existe uma busca por “soluções
mágicas” dominadas pelo desprestígio dos professores e pelo imediatismo, que
colocam à margem a necessidade do “trabalho paciente e demorado de apropriação
do patrimônio cultural da humanidade” (SAVIANI, 2007, pp. 444-446).
Com a abertura democrática, a educação brasileira ganhou grande foco. Em
1990, foi organizado o Saeb e a lei 9131/1995 criou o Conselho Nacional de
Educação, que substituiu o antigo Conselho Federal de Educação, surgido com a LDB
de 1961 e extinto em 1994. Em 1996, é estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394. Em 1997 e 1998, o Ministério da Educação e
do Desporto (MEC) publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – o primeiro
documento de 1ª a 4ª séries e o segundo de 5ª a 8ª séries -, com a pretensão de criar
uma base nacional comum curricular. O documento busca considerar as diferenças
regionais e culturais da Nação, ao mesmo tempo em que indica conteúdos e
competências a desenvolver no Ensino Fundamental.
Em 2002, foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais Indígenas, para
o Ensino Fundamental, específico das nações indígenas. No ano de 2003, aprovouse a lei no 10.639/03, que inclui o ensino da cultura e da história africana e afro-
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brasileira, com a finalidade de reconhecer e de valorizar os grupos étnicos e culturais
na formação da história brasileira.
Oito anos depois, em 2010, são homologadas e definidas as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN). Elas se constituem
como normas obrigatórias para a Educação Básica e orientam o planejamento do
currículo escolar nacional. As diretrizes incluem a Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
O Plano Nacional da Educação (PNE, 2014 – 2024) é aprovado e determina as
metas, diretrizes e estratégias das políticas educacionais para os dez anos
subsequentes. Tem por objetivo a garantia da educação como direito, o acesso
universalizado ao ensino obrigatório e extensão das oportunidades educacionais.
Em dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a
Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Trata-se do documento normativo a
definir o conjunto de aprendizagens essenciais a ser desenvolvido em cada etapa da
Educação Básica.
Tendo em vista as etapas históricas que marcaram a educação no País, o
próximo tópico apresenta as tendências pedagógicas de maior relevância e sua
importância na orientação do processo educativo.
3.4

As tendências pedagógicas e sua importância
Uma vez compreendido o processo histórico da educação brasileira, cabe uma

abordagem sobre as tendências e linhas pedagógicas mais importantes que
marcaram a trajetória da educação no País. A base referencial do presente estudo
está em Libâneo (2011), que classifica as tendências em pedagogias em Liberais e
Progressistas.

a)

Pedagogia Liberal – Integra a Pedagogia Tradicional, Renovada

Progressista, Renovada Não-Diretiva e Tecnicista;

Libâneo (2011) se refere ao termo liberal, conferindo-lhe um sentido
particularmente importante para a compreensão de comso a expressão se insere na
história da educação.
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A doutrina liberal apareceu como justificativa do sistema capitalista que, ao
defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais na
sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na
propriedade privada dos meios de produção, também denominada saciedade
de classes. A pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria desse
tipo de sociedade (LIBÂNEO, 2011, p. 22).

Já as tendências consideradas progressistas, propõem uma análise crítica da
realidade. Assim, a pedagogia progressista constitui-se como “um instrumento de luta
dos professores ao lado de outras práticas sociais” (LIBÂNEO, 2011, p. 33).
b) Pedagogia Progressista – Compõe a Pedagogia Libertadora, Libertária
e Crítico-Social dos Conteúdos

As tendências progressistas procuram fazer uma análise crítica da própria
realidade em que se inserem. Para Libâneo (2011, p. 20): “a pedagogia progressista,
não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser ela um
instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais”.
O quadro abaixo, adaptado de Libâneo (2011), expõe uma comparação entre
as tendências pedagógicas e suas linhas correspondentes, abordadas no presente
estudo, e seus aspectos mais relevantes.
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QUADRO 2 - SÍNTESE DAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Tendência "Tradicional"
• Ensino humanístico.
• Cultura geral.
• Aluno é educado para
atingir sua realização
por esforço próprio.
• Diferenças de classe
social não são
consideradas.
• Prática escolar sem
relação com o
cotidiano do aluno.
• Ensino/aprendizagem
centrado no
professor.
• Ensino repassa
conhecimentos.
• Aprendizagem se dá
de acordo com a
capacidade de
assimilação da
criança (não
considera
características
próprias de cada
idade - criança é vista
como um adulto em
miniatura).

LIBERAIS
Renovada
Progressivista
Renovada Não-Diretiva
(Escolanovista)
• Acentua a cultura
• Papel da escola na
como
formação de atitudes.
desenvolvimento de
• Esforço para que haja
aptidões individuais.
mudança dentro do
• A escola continua a
indivíduo (adequação
preparar o aluno para
pessoal às solicitações
assumir seu papel na
do ambiente).
sociedade, adaptando • Ensino/aprendizagem
as necessidades do
centrado no aluno.
educando ao meio.
• Aprender é modificar
• Ensino/
suas próprias
aprendizagem
percepções.
centrado no aluno.
• Apenas se aprende o
• Aprender fazendo,
que estiver
autoaprendizagem
significativamente
(ambiente como meio
relacionado com essas
estimulador).
percepções (retenção
se dá pela relevância
• Descoberta pessoal
(o que é incorporado
do aprendido em
passa a compor a
relação ao "eu", o que
estrutura cognitiva
torna a avaliação
para ser empregado
escolar sem sentido,
em novas situações privilegiando-se a
tomada de
autoavaliação).
consciência, segundo • Professor é apenas um
Piaget).
facilitador.

Fonte: Adaptado de Libâneo (2011).

PROGRESSISTAS
Tecnicista

Libertadora

• Aperfeiçoamento da
ordem social vigente
(capitalismo).
• Articula-se ao
sistema produtivo
(forma indivíduos
"competentes" para
o mercado de
trabalho).
• Ensino/
aprendizagem
centrado no
professor (aluno é
depositário passivo
de conhecimentos
acumulados).
• Skinner foi o
expoente principal
dessa corrente
psicológica, também
conhecida como
behaviorista.

• Autogestão
pedagógica.
• Antiautoritária.
• Conhecida como
a pedagogia de
Paulo Freire,
vincula a
educação à luta e
organização de
classe do
oprimido.
• A força motivadora
deve decorrer da
codificação de
uma situaçãoproblema,
analisada
criticamente.
• Exercício da
abstração é feito
por meio de
representações da
realidade concreta,
a razão de ser dos
fatos.

Libertária

Crítico-Social dos
Conteúdos
• Autogestão
• Primazia dos
pedagógica.
conteúdos no seu
confronto com as
• Antiautoritária.
realidades sociais.
• Pressuposto de
•
Escola prepara o
que somente o
aluno para o mundo
vivido pelo
adulto e suas
educando é
contradições,
incorporado e
fornecendo-lhe um
utilizado (saber
instrumental, por meio
sistematizado só
da aquisição de
tem relevância
conteúdos e da
se tiver uso
socialização, para
prático).
participação
• Ênfase na
organizada e
aprendizagem
ativamente na
informal, via
democratização da
grupo.
sociedade.
• Negação de toda
• Aprendizagem
a forma de
significativa, partindo
repressão,
do que o aluno já
visando o
sabe.
desenvolvimento
Transferência
da
de pessoas mais
aprendizagem
só se
livres.
realiza no momento da
síntese, isto é, quando
o aluno supera sua
visão parcial e confusa
e adquire uma visão
mais clara e
unificadora.
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Nos tópicos abaixo, serão descritas as características das classificações Liberal
e Progressista.

3.4.1 Tendência Liberal Conservadora e Renovada
Nos últimos 50 anos, a educação brasileira tem oscilado entre as tendências
liberais conservadora e renovada. Essas tendências “se manifestam, concretamente,
nas práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que
estes não se deem conta dessa influência” (LIBÂNEO, 2011, p. 6). Complementando
esse pensamento:
A prática escolar, assim, tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que
configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e,
consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola,
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas etc. Fica
claro que o modo como os professores realizam seu trabalho, selecionam e
organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem técnicas de ensino e
avaliação tem a ver com pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou
implicitamente (LIBÂNEO, 2011, pp.19-20, grifo nosso apud JAKIMIU, 2016).

A tendência liberal renovada apresenta-se em duas formas: a renovada
progressivista, ou pragmatista, difundida pelos pioneiros da Escola Nova, e a
renovada não-diretiva. A primeira forma tem origem na "educação progressiva", de
Anísio Teixeira, que indicava que a função da educação era trazer evolução em
decorrência do desenvolvimento científico. A segunda forma, por sua vez, é inspirada
nas ideias do psicólogo norte-americano Carl Rogers (1902 – 1987), de uma educação
voltada ao desenvolvimento pessoal (autorrealização) e para as relações
interpessoais.
Na pedagogia liberal, reside a ideia de que a função da escola é preparar
indivíduos para desempenharem papéis sociais, criando uma cultura individual de
adaptação à sociedade de classes. Por meio do discurso da igualdade de
oportunidades, são omitidas as desigualdades de condições históricas, econômicas e
sociais, características dessa mesma sociedade.
A abordagem tradicional, como prática educacional, advém das expectativas
de aprendizagem do século XIX, mas inclui a adaptação de diversas manifestações e
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tendências (principalmente entre os períodos da Idade Moderna e Contemporânea 28).
O método foi inspirado nos interesses e conceitos burgueses de democracia, de
liberdade e cidadania, como explicitado por Saviani (2012):
Esse ensino tradicional, que predomina ainda hoje nas escolas, constituiu-se
após a Revolução Industrial e implantou-se nos chamados sistemas
nacionais de ensino, configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de
meados do século XIX, no momento em que, consolidado o poder burguês,
se aciona a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória
como instrumento de consolidação da ordem democrática (SAVIANI, 2012,
pp. 42-43).

Saviani (2012) expõe a importância do ato de educar no início da
contemporaneidade, como um direito que consolida e traz significado à democracia.
Entretanto, dentro do sistema escolar existia uma clara dicotomia entre o papel do
aluno e do professor, o que faz com que a democracia seja um conceito a ser
aprendido, mas não vivenciado. Ao professor, o sábio, detentor de todos os
conhecimentos, cabe a transferência dos saberes; ao discente, a obrigação de
assimilar o conhecimento. É o que afirma Saviani (2012, p. 06), “a escola organiza-se
como agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica,
o acervo cultural aos alunos. A este cabe assimilar os conhecimentos que lhe são
transmitidos”.
A relação verticalizada do ensino tradicional, não permite ao aluno participar da
organização curricular e propostas de conteúdos. Ao contrário, suas ações são
baseadas unicamente na recepção de conteúdos repetitivos, pois o aprendente é visto
como uma “tábula rasa”. A comprovação de saberes é feita por meio de provas e, se
não houver a aprendizagem do mínimo conteúdo exigido, o aluno é reprovado.
Mizukami (2013) relata essa estrutura verticalizada da seguinte forma:
A relação professor-aluno é vertical, sendo que um dos polos (o professor)
detém o poder decisório quanto a metodologia, conteúdo, avaliação, forma
de interação na aula etc. Ao professor compete informar e conduzir seus
alunos em direção a objetivos que lhes são externos, por serem escolhidos
pela escola e/ou pela sociedade em que vive e não pelos sujeitos do processo
(MIZUKAMI, 2013, p.14, grifo nosso).

28

A Idade Moderna vai de 1453, com a tomada de Constantinopla, até 1789, com a Revolução
Francesa. A História Contemporânea começa em 1789 e vai até os dias de hoje. Disponível em:
<http://historia-da-arte.info/idade-contemporanea.html>. Acesso em: 24 set. 2017.
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Os métodos ancorados na abordagem tradicional têm sofrido críticas, por sua
rigidez, verticalidade, formas de avalição e fragmentação do conhecimento. O
movimento da Escola Nova foi um forte opositor da pedagogia tradicional, que, para
seus seguidores, era dogmática, medieval, carente de critérios científicos e mantida
por uma relação de autoritarismo, na qual o professor era o detentor do saber e o
aluno, o receptor do conhecimento recebido.
Esse modelo era oposto ao que desejavam: uma escola em que o
conhecimento deveria ter base científica e priorizar as necessidades e interesses do
aluno. Entretanto, Libâneo (2011) alerta que a educação liberal teve início com a
pedagogia tradicional e evoluiu para a Escola Nova (ou Pedagogia Renovada),
apenas por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, o que significa que
não houve substituição de uma pela outra e que ambas conviveram e convivem até
hoje no ambiente escolar e nas práticas pedagógicas.
É interessante salientar que, segundo Saviani (2012), a escola tradicional,
detém de aspectos científicos, o que é verificável na própria organização do ensino.
Trata-se de uma sistematização baseada nas teorias de Herbart, no método expositivo
(preparação, apresentação, comparação, assimilação, aplicação) do processo de
ensino:
No ensino herbatiano, o passo de preparação significa basicamente a
recordação da lição anterior, logo, do já conhecido; através do passo da
apresentação, é colocado diante do aluno um novo conhecimento que lhe
cabe assimilar; a assimilação, portanto o terceiro passo, ocorre por
comparação, daí por que eu o denominei assimilação-comparação- a
assimilação ocorre por comparação de novo com o velho; o novo é
assimilado, pois, a partir do velho (SAVIANI, 2012, pp. 43-44, grifo nosso).

Portanto, segundo Saviani (2012), o ensino tradicional é de ordem científica e
detém de aspectos que garantem a sistematização, assimilação e segmentação do
ensino. Foi justamente a constante e ampla crítica à escola renovada que propiciou o
estigma ao método de transmissão do conhecimento. Porém, a Escola Nova também
recebeu fortes críticas, principalmente por não possibilitar que seu conceito de
educação democrática realmente fosse acessível a toda sociedade, em especial aos
marginalizados.
O escolanovismo, como explica Saviani (2012), defende as diferenças
individuais e o respeito à singularidade de cada indivíduo. Para os idealizados do
método, a organização do espaço escolar deve ser feita de acordo com o interesse
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dos alunos e em pequenos grupos. A comunidade pedagógica nacional não deixou
de criticar as consequências da adesão à Escola Nova, por seu aspecto mais flexível,
por desconsiderar o planejamento e os conteúdos fundamentais à formação social
(BRASIL, 1997). No Brasil, a “pedagogia renovada”, como é conhecida, foi abraçada
pela comunidade educativa na década 1930, mas não sem críticas, justamente por
sua ausência de sistematização.
A ideia de um ensino guiado pelo interesse dos alunos acabou, em muitos
casos, por desconsiderar a necessidade de um trabalho planejado, perdendose de vista o que deve ser ensinado e aprendido. Essa tendência, que teve
penetração no Brasil na década de 30, no âmbito do ensino pré-escolar
(jardim e infância), até hoje influencia muitas práticas pedagógicas (BRASIL,
1997, p. 31).

Pode-se inferir, portanto, que a Escola Nova surge em contraposição ao ensino
tradicionalista. Para os defensores da metodologia ativa, o aluno deve ser inserido
como protagonista de sua própria aprendizagem segundo seus interesses,
considerados em todo processo de ensino. Portanto, o aluno é visto em sua
singularidade e tem respeitado seu tempo e seu ritmo. Contudo, essa estrutura,
denominada pelos escolanovistas como democrática, recebeu fortes críticas, pois, ao
longo do tempo, demonstrou que o modelo abrigou a elite e excluiu a educação
popular, por desconsiderar a necessidade de um currículo planejado e sistematizado,
e também, porque seu alto custo inviabilizou o atendimento à educação popular.
3.4.2 Tendência liberal tecnicista
Na década de 70, a Escola Nova começou a perder força, pois não conseguiu,
como preconizava inicialmente, atender as demandas marginalizadas. Seus métodos,
ditos científicos, desencadearam em uma nova teoria, a pedagogia tecnicista. Sua
ascensão é justificada pela “falência” dos métodos anteriores (Escola Tradicional e
Nova), que não atendiam em número a necessidade de matrículas, as demandas
populares. Além disso, os resultados apresentavam alto índice de reprovação,
repetência e evasão escolar (SAVIANI, 2013).
Na tendência liberal tecnicista, a escola objetiva “o processo de aquisição de
habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para o que os
indivíduos se integrem na máquina do sistema social global” (LIBÂNEO, 2011, p. 16).
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À educação escolar compete organizar o processo de aquisição de
habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para
que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. A escola
atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o sistema
capitalista), articulando-se diretamente com o sistema produtivo; para tanto,
emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia
comportamental. Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos
"competentes” para o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente,
informações precisas, objetivas e rápidas.

Assim, o tecnicismo educacional tem por característica a racionalidade,
eficiência, produtividade e burocracia. Aos alunos, cabe seguir as instruções e realizar
as tarefas; aos professores, a função de aplicar as atividades, seguindo rigorosamente
o planejamento estabelecido, como explica Aranha:
Como todo processo em que predominam práticas administrativas, a
tendência tecnicista privilegia as funções de planejar, organizar, dirigir e
controlar, intensificando a burocratização que leva à divisão do trabalho. Os
técnicos tornam-se então responsáveis pelo planejamento e controle, o
diretor da escola é intermediário entre eles, e os professores reduzem-se a
simples executores. Com isso, o plano pedagógico submete-se ao
administrativo (ARANHA, 2006, p. 258, grifo nosso).

Portanto, se na educação tradicional o rigor está em sua sistematização, que
possibilitava ao professor o protagonismo; e na pedagogia nova, o aluno assume o
papel ativo e o professor, o de orientador; no método tecnicista, contudo, a técnica é
a protagonista e, aos docentes e discentes, cabe a função de executores do processo.
Os coordenadores e escritores dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no documento
introdutório, descrevem de forma enfática, as consequências da introdução do
tecnicismo no sistema educacional brasileiro:
A supervalorização da tecnologia de ensino trouxe consequências: a escola
se revestiu de uma grande autossuficiência, reconhecida por ela e por toda a
comunidade atingida, criando assim a falsa ideia de que aprender não é algo
natural o ser humano, mas que depende exclusivamente de especialistas e
de técnicas. O que é valorizado nessa perspectiva não é o professor, mas a
tecnologia; o professor passa a ser um mero especialista na aplicação de
manuais e sua criatividade fica restrita aos limites possíveis e estreitos da
técnica utilizada. A função do aluno é reduzida a um indivíduo que reage aos
estímulos de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola, para
ter êxito e avançar. Seus interesses e seu processo particular não são
considerados e a atenção que recebe é para ajustar seu ritmo de
aprendizagem ao programa que o professor deve implementar. Essa
orientação foi dada para as escolas pelos organismos oficiais durante os anos
60, e até hoje está presente em muitos materiais didáticos com caráter
estritamente técnico e instrumental (BRASIL, 1997, p. 31, grifo nosso).
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A leitura do texto nos leva a concluir que o método utilizado não valoriza os
saberes individuais, desconsidera o desenvolvimento cognitivo e intrapessoal e expõe
as ações como reação ao ambiente externo. O documento também aponta que, nos
dias atuais, o método persiste nos sistemas de ensino.
Em oposição, temos as tendências progressistas, sustentada por ideais que
permitam ao aluno desenvolver-se como cidadãos críticos e participativos nas
decisões políticas e sociais, tema do próximo tópico.
3.4.3 Tendências progressistas
As tendências progressistas vão de encontro às tendências liberais. Sustentam
que a educação tem finalidade sociopolítica e partem de uma análise crítica da
realidade social. Apresentam-se, portanto, como um instrumento de luta.
São três as tendências progressistas apresentadas por Libâneo (2011): a
Libertadora, cujo criador e principal expoente é o educador Paulo Freire; a Libertária,
reunindo defensores da autogestão pedagógica; e a Crítico-social dos Conteúdos que
aponta para a primazia dos conteúdos em seu confronto com as realidades sociais.
A tendência progressista libertadora traz à tona a perspectiva política da
pedagogia e “[...] questiona concretamente a realidade das relações do homem com
a natureza e com os outros homens visando uma transformação” (LIBÂNEO, 2011, p.
34). Adota os temas geradores como pontos centrais de uma prática pedagógica
problematizadora, a partir dos quais serão desenvolvidos os conteúdos, repletos de
significados para os educandos.
Para a tendência Progressista Libertária, o indivíduo não é um ser isolado, mas
se constitui socialmente, na coletividade. A tendência se destaca por seu caráter
libertário e de autogestão: “A autogestão é, assim, o conteúdo e o método; resume
tanto o objetivo pedagógico quanto o político” (LIBÂNEO, 2011, p. 37).
Já a tendência Progressista Crítico-social dos Conteúdos, também chamada
de Histórico-crítica, considera que a escola se constitui como um mecanismo de
transformação da sociedade, uma vez que é nela que se dá a apropriação do
conhecimento. De acordo com Libâneo (2011, p. 40), “se o que define uma pedagogia
crítica é a consciência de seus condicionantes histórico-sociais, a função da
pedagogia “dos conteúdos” é dar um passo a frente no papel transformador da escola,
mas a partir das condições existentes”.
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Em comum, as tendências Libertadora e Libertária têm o antiautoritarismo, a
autogestão pedagógica e o reconhecimento e a valorização das experiências trazidas
pelos alunos, que são a base do processo educativo. A decorrência natural dessas
tendências, é que o aprendizado se dê pela interação social, em grupos, por meio da
troca de experiências.
Por fim, a tendência Critico-social de Conteúdos, traz em sua proposta, a
superação das pedagogias tradicional e renovada. A ação pedagógica deve ser
inserida nas práticas sociais concretas, tendo a escola como mediadora entre o
indivíduo e a sociedade, um espaço no qual se dão as relações sociais. Os conteúdos
são assimilados, assim, dentro do seu contexto, de forma ativa, o que resulta num
saber criticamente reelaborado.
Ao longo dos tópicos acima relacionados, as principais tendências pedagógicas
a nortear a educação brasileira foram expostas. É possível observar que elas estão
alinhadas à sua época, ao contexto socioeconômico e político e à consequente função
da educação naquele tempo histórico. Trata-se, portanto, não apenas de linhas e
abordagens educacionais isoladas. Elas direcionam ações que adentram o espaço
pedagógico da sala de aula e marcam as interações entre aluno e professor.
Não é possível falar sobre as tendências pedagógicas sem fazer a
consideração sobre a importância do currículo no contexto social, cultural e político de
uma nação, conforme já exposto no presente estudo. Ao longo dessa abordagem,
observam-se as relações entre a educação e o contexto histórico nas práticas
educativas. Para Gimeno Sacristán (2008, p. 17, grifo nosso),
Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que
gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que
através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado.

Considerando essa configuração, é possível inferir que as tendências
pedagógicas giram em torno de estruturas de poder, que tendem a inserir o professor
e o aluno em papeis de submissão e/ou protagonismo, a depender da visão teórica
em que se fundamentam. As perguntas que cabem são: a quem interessa o sistema
de hierarquia de ensino? Essa questão é ampliada por Apple (2006, p. 40): “De quem
é o conhecimento? Quem o selecionou? Por que é organizado e ensinado dessa
forma? E a este grupo em particular?”. Para tais questões, o autor esclarece:
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Acho que estamos começando a enxergar mais claramente coisas que antes
eram obscuras. À medida que aprendemos a entender a maneira pela qual a
educação atua no setor econômico de uma sociedade, reproduzindo
aspectos importantes de sua desigualdade, também aprendemos a
desvendar uma segunda esfera em que a escolarização opera. Não há
apenas a propriedade econômica; há também a propriedade simbólica –
capital cultural -, que as escolas preservam e distribuem (APPLE, 2006, p.
37).

Por assim configurar e descrever as tendências e abordagens “seletivas” em
um espaço de escolarização, também é possível inferir sobre a quem o ensino
realmente atende e quais suas pretensões. A fim de que possa haver melhor
compreensão sobre como o currículo é direcionado no País, os próximos tópicos
abordarão questões pontuais sobre os documentos norteadores da educação no
Brasil. A pretensão não é descrever minuciosamente tais documentos, nem
aprofundar uma análise sobre eles, mas levantar alguns aspectos que definem o
significado da educação na cultura brasileira e os papéis que alicerçam a estrutura
que comporta o professor, o aluno e a escola. Em consequência, talvez seja possível
compreender não somente a abordagem pedagógica que subsidia a aprendizagem,
mas também apontar, se houver, situações que considerem a importância da
aprendizagem adaptada e personalizada.

3.5

Legislação e Diretrizes da Educação Brasileira

No decorrer de sua história, o Brasil teve diversas leis e diretrizes diretamente
relacionadas ao contexto histórico no qual estava inserida a educação. A escola é, por
excelência, o espaço no qual essas leis e diretrizes se dão na prática, ou seja, é nela,
na escola, que os impactos da legislação são sentidos; é nela que as relações sociais
são afetadas. Esses impactos também estão diretamente relacionados à forma de
ensinar e de aprender, ou seja, ao processo pedagógico de forma mais abrangente.

3.5.1

Lei de Diretrizes e Bases
Diante do exposto e com o objetivo de compreender quais as abordagens

alicerçam a educação brasileira, é preciso discorrer sobre a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares

60

Nacionais (DCN). Em suma, será traçado um breve roteiro sobre os últimos vinte anos
de educação no Brasil à luz da legislação vigente.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei no 9.394, de 1996) tramitou por
oito anos no Congresso Nacional, após a publicação da Constituição de 1988.
Considerada um marco da educação contemporânea nacional, inaugurada no século
XX, após o período da ditadura militar brasileira (1964 – 1985), sua importância reside
numa série de ações e construções da política educacional, relevantes à
compreensão do contexto atual, que deu origem à Base Nacional Comum Curricular,
em debate entre os anos de 2015 e 2017. A Lei discorre, em artigos fundamentais,
sobre a qualidade e a função social da educação, traça a organização do sistema
nacional de ensino e tem caráter obrigatório.
Em seus primeiros artigos, é possível observar a preocupação em propiciar
uma educação integral e humanista. No artigo 2º, por exemplo, o documento esclarece
que a educação nacional “[...] tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 1996).
Em relação aos princípios que norteiam o ensino, o 3º artigo lista onze
objetivos. Dentre eles, foram selecionados, neste estudo, quatro (incisos II, III, IV e V),
que, de forma resumida, abordam: a liberdade para ensinar e aprender; o respeito à
pluralidade de ideias e às concepções pedagógicas; respeito à liberdade e tolerância;
a valorização de saberes extraescolar.
Em referência à formação integral do discente, para além da aprendizagem do
currículo básico em leitura e escrita, espera-se que a escola desenvolva
conhecimentos e habilidades que fomentem a solidariedade, a ética, a autonomia
intelectual e o pensamento crítico. E possível observar que existe uma preocupação
em formar um sujeito integral, crítico e socialmente responsável. Isso significa que,
como teoria, as diretrizes estão de acordo com as concepções de uma educação
libertadora, que favorece a integração do aluno ao seu contexto sócio-histórico e o
respeito à cultura, aos sujeitos e ao meio.
No artigo 24, § 4º, a lei permite a aceleração dos estudos, para alunos em
situação de distorção ou defasagem de idade/série; estudos de recuperação,
preferencialmente paralelo ao ano letivo; e avanços nos cursos e nas séries, mediante
a análise do aprendizado. Essas ações serão possíveis mediante avaliação
continuada e cumulativa do desempenho escolar. Há especial atenção no caso de
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educandos com deficiências, transtornos globais, superdotação e altas habilidades.
Em tais casos, é assegurado serviço de apoio ao ensino especializado29.
Ao permitir a aceleração dos estudos, o reforço escolar e avanços nos cursos
e séries, a Lei abre uma importe porta para a adaptação curricular e uso de recursos
para aferição da aprendizagem (avaliações).
As expectativas de aprendizagem expostas na LDB se aproximam do
significado de personalização da educação, que tem por objetivo o alcance máximo
de iniciativa, responsabilidade, compromisso e vida espiritual (ESCOBAR, 1996). Em
relação ao método e/ou abordagem de ensino e aprendizagem, a LDB expressa o
respeito ao pluralismo de ideias e liberdade e concepções pedagógicas. Assim, é
fundamental observar não somente o que fundamenta o uso de determinadas
abordagens educacionais, mas compreender o porquê de determinadas escolhas e
se elas estão alicerçadas por ideários locais e/ou macros, em políticas públicas
estabelecidas, como as diretrizes, bases e parâmetros curriculares.

3.5.2 Parâmetros Curriculares Nacionais
Um ano após a consolidação da LDB, o Ministério da Educação (MEC)
apresentou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)30. Os Parâmetros não são
obrigatórios; podem e devem ser adaptados à realidade local e regional e apresentam
conteúdos e competências de cunho didático-pedagógico, temático e transversal. São
referências para o Ensino Fundamental e Médio de todo o País e apresentam metas
de qualidade que possibilitam ao estudante, ao longo de sua formação escolar básica,
o domínio de conhecimentos essenciais à participação na vida social. Em sua
introdução o documento expõe:
O ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se
aqui como a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática
educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e
culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações
dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a formação de
cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com

29

BRASIL. Lei nº 9.394/96, artigo. 59. O artigo garante recursos, currículo, métodos, técnicas e
recursos específicos para atendimento às necessidades especiais.
30 A versão preliminar dos PCN foi apresentada em 1995. Em 1997 e 1998, o MEC publicou,
respectivamente, os PCN de 1ª a 4ª série e 5ª a 8ª série. Para os efeitos de estudo deste tópico da
dissertação, foi considerado o documento apresentado em 1998, Terceiro e Quarto ciclos do Ensino
Fundamental – Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, MEC, 1998).
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competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem
(BRASIL, 1997, p. 27, grifo nosso).

Segundo os PCN, a escola deve preparar a pessoa para adaptar-se ao contexto
social, considerando a “[...] prática educativa adequada às necessidades sociais,
políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira” (BRASIL, 1997, p. 27).
Entende-se que a escola não pode se restringir aos saberes pedagógicas, mas aos
condicionantes externos, a envolver a sociedade e suas classes de interesses. Para
Libâneo (2011):
A prática escolar assim, tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que
configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e,
consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola,
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas etc
(LIBÂNEO, 2011, p. 3).

Entre as forças externas que orientam o currículo e as necessidades vivencias
cotidianas na escola, é preciso questionar se é possível motivar os alunos e
desenvolver competências holísticas em um sistema predefinido e voltado aos
anseios e desejos políticos e econômicos. Como abordado no tópico “Tendências
Progressistas”, a maneira como atua o setor econômico na sociedade, a desvelar suas
desigualdades, também se transforma em capital simbólico a ser preservado e
distribuído nas escolas (APPLE, 2006). Acrescente-se a isso, a afirmação de Gimeno
Sacristán

(2011)

de

que

competências

holísticas,

criticidade,

autonomia,

intelectualidade e formação humanista não são qualidades que interessam ao
mercado. E, a esse respeito, deve-se considerar ainda, o fato de que a educação não
é neutra, pelo contrário, “a neutralidade é impossível porque não existe conhecimento
desinteressado" (SAVIANI, 2013, p. 8). Justamente por esse motivo, haverá forças,
tendências e fatores históricos a orientar o saber escolar.
Os documentos norteadores da educação nacional manifestam essas
correntes de interesses, além da preocupação para com a formação integral. Portanto,
a LDB deve ter sua consolidação garantida em todos os documentos a orientar a
educação nacional, independente de fatores econômicos e políticos, a fim de
assegurar a liberdade, a formação humanista e valorização da pessoa humana.
Os PCN expressam a importância da formação integral, do sujeito crítico e
emancipado, capaz de lutar pelos seus direitos e de auxiliar na construção de uma
sociedade mais justa e ética.
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A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos
pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos,
ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se,
participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger
princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala de uma relação emancipada,
íntegra com as diferentes dimensões da vida [...][...]. Ainda que na escola se
destaque a autonomia na relação com o conhecimento — saber o que se quer
saber, como fazer para buscar informações e possibilidades de
desenvolvimento de tal conhecimento, manter uma postura crítica
comparando diferentes visões e reservando para si o direito de conclusão,
por exemplo —, ela não ocorre sem o desenvolvimento da autonomia moral
(capacidade ética) e emocional que envolvem auto-respeito, respeito mútuo,
segurança, sensibilidade, etc. (BRASIL, 1997. p. 62, grifo nosso).

Para Escobar (1996), o princípio da educação para a autonomia é a liberdade
de fazer escolhas. Essa liberdade, que a educação personalizada favorece, segundo
o autor, carrega também a responsabilidade de atuação crítica em sociedade.
A educação personalizada procura libertar o aluno, a fim de que ele se oriente
e acrescente sua capacidade de iniciativa no processo de sua própria
educação e progresso, até que seja responsável por seu próprio
desenvolvimento pessoal e social, cívico e espiritual, integral e
verdadeiramente humano (ESCOBAR, 1996, p. 16).

Pode-se perceber, assim, que o conceito de ensino personalizado está implícito
nos PCN, em especial no que se refere à formação para a autonomia e vivência social.
Quanto à disponibilidade para a aprendizagem, o documento acentua a necessidade
de investimento de ações que tornem o aprendizado significativo para o aluno. Nesse
ponto, sugere atividades que exigem ousadia e criatividade discente, a busca por
soluções de questões problematizadoras e novos caminhos educativos. Nesse
contexto, deve-se priorizar o professor, como organizador e sistematizador das ações
pedagógicas que propiciem ao aluno o desenvolvimento de suas faculdades
intelectuais, fundamentais à sua formação. Como diz Saviani (2013, p. 12):
Assim, a atividade de ensino, a aula, por exemplo, é alguma coisa que supõe,
ao mesmo tempo, a presença do professor e a presença do aluno. Ou seja,
o ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e de seu consumo. A
aula é, pois, produzida e consumida ao mesmo tempo (produzida pelo
professor e consumida pelos alunos).

A importância didática e as metodologias diferenciais realizadas pelo professor
são inseridas nos PCN quando especifica a realização de atividades pedagógicas
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investigativas, que “retirem” o aluno de sua zona de conforto. Segundo os PCN31, a
disponibilidade para a aprendizagem envolve o conhecimento do objetivo das
atividades pelo aluno; atividades desafiadoras com complexidade e nível adequados;
e tempo suficiente para a realização dessas atividades (BRASIL, 1988). Como
orientação didática, o documento incentiva o uso de práticas que insiram o educando
como sujeito de seu processo de aprendizado “[...] por meio de múltiplas e complexas
interações com os objetos de conhecimento, tendo, para tanto, o professor como
mediador” (BRASIL, 1988, p. 81). Para concluir, o documento expõe:
Em geral, os alunos buscam corresponder às expectativas de aprendizagem
quando encontram um clima favorável de trabalho, no qual a avaliação e a
observação do caminho por eles percorrido seja, de fato, instrumento de autoregulação de ensino e aprendizagem (Ibidem).

Em relação ao método didático adequado ao nível de conhecimento do
educando, é possível fazer uso de recursos que auxiliem professor e aluno na
sondagem sobre conhecimentos prévios e na organização das temáticas curriculares,
como as tecnologias de apoio pedagógico. Como expresso nos PCN (BRASIL, 1988,
p. 140), “o desenvolvimento das tecnologias da informação permite que a
aprendizagem ocorra em diferentes lugares e por diferentes meios”. Salienta, contudo
que:
A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir para
a melhoria da qualidade do ensino. A simples presença de novas tecnologias
na escola não é, por si só, garantia de maior qualidade na educação, pois a
aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na
recepção e na memorização de informações (Ibidem).

Diante o exposto neste tópico, cabe considerar que a educação nacional
objetiva, em tese, formar sujeitos socialmente responsáveis e que ao longo de sua
formação escolar aprendam a desenvolver competências para além do currículo
formal (as áreas de conhecimentos ou disciplinas escolares). Para tal, é importante
que, no espaço escolar, o aluno seja envolvido e a ele seja permitido o protagonismo,
estimulando o gosto e a responsabilidade por aprender, como enfatizado nos PCN. O
professor exerce uma ação central, como mediador e orientador pedagógico, o guia

Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental – Introdução
aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf>. Acesso em: 20 de nov.2017.
31
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da ação didática, capaz de selecionar os métodos mais adequados e aquele que faz
o acompanhamento da aprendizagem, tudo isso utilizando, de forma coerente e
pertinente,

as

tecnologias

correspondentes

às

demandas

e

necessidades

pedagógicas.
É importante ressaltar que, na apresentação dos PCN, foi expressa a
preocupação em implantar políticas e estratégias para a realização de trabalhos
inovadores no uso de meios eletrônicos. Isso porque tais meios “[...] possuem um
enorme potencial educativo para complementar e aperfeiçoar o processo de ensino e
aprendizagem” (BRASIL, 1988, p. 142).
No caso desta dissertação, o objetivo envolve a apresentação de recursos
tecnológicos criados para auxiliar a ação pedagógica e lançar um olhar crítico sobre
as ferramentas conhecidas como recursos de personalização e adaptação de ensinoaprendizagem. Consonante ao exposto nos PCN, a intenção aqui é identificar se tais
ferramentas são inovadoras, se de fato aperfeiçoam o processo educativo ou se
reforçam o ensino de memorização e recepção de conteúdo apenas com nova
roupagem.

3.5.3 Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular
Diferente dos PCN, de caráter sugestivo e não obrigatório, as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN)32 são normativas para a Educação Básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Trata-se, portanto, de uma exigência
constitucional (artigo 22 e artigo 210 da Constituição Federal de 1988), com foco na
formação humanizada, cidadã e profissional. Aprovado em 2010, o documento norteia
a organização e articulação dos conteúdos pedagógicos. Entre os objetivos, as DCN
expõem como princípios gerais à Educação Básica e a escola:
A escola precisa acolher diferentes saberes, diferentes manifestações
culturais e diferentes óticas, empenhar-se para se constituir, ao mesmo
tempo, em um espaço de heterogeneidade e pluralidade, situada na
diversidade em movimento, no processo tornado possível por meio de
relações intersubjetivas, fundamentada no princípio emancipador. Cabe,
nesse sentido, às escolas desempenhar o papel socioeducativo, artístico,
cultural, ambiental, fundamentadas no pressuposto do respeito e da
valorização das diferenças, entre outras, de condição física, sensorial e
socioemocional, origem, etnia, gênero, classe social, contexto sociocultural,
32

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file>.
Acesso em: 25 nov. 2017.
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que dão sentido às ações educativas, enriquecendo-as, visando à superação
das desigualdades de natureza sociocultural e socioeconômica. Contemplar
essas dimensões significa a revisão dos ritos escolares e o alargamento do
papel da instituição escolar e dos educadores, adotando medidas proativas e
ações preventivas (BRASIL, 2013, p. 27).

Ao reconhecer o currículo como o coração do trabalho pedagógico, as
Diretrizes Curriculares Nacionais orientam a elaboração do projeto políticopedagógico constituído por seis eixos. Dentre eles, há ênfase na importância da
identificação da realidade em que se encontra o educando (conhecimento); na
avaliação da aprendizagem; na definição da qualidade de aprendizagem; e no
acompanhamento sistemático das avaliações educativas internas e externas. No
decorrer do documento, está explícita a necessidade de um trabalho que priorize a
formação da pessoa humana de direitos, ética, autônoma e crítica.
Em relação às tecnologias da informação e comunicação, as DCN orientam o
uso de recursos para apoiar e enriquecer as aprendizagens e que possam estimular
a criação de novos métodos didático-pedagógicos, desde o início da Educação
Básica. Sete anos após a aprovação das DCN, em dezembro de 2017, foi homologada
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)33.
De caráter normativo, a BNCC estabelece as competências e as aprendizagens
que devem ser desenvolvidas em cada etapa da educação, além de envolver
questões formativas transversais, como ética, justiça social, democracia e inclusão.
Elaborada segundo os princípios norteadores dos PCN e das DCN, a BNCC é
obrigatória em todos os currículos das redes de ensino do País.
Ao todo, o documento relaciona dez competências gerais (BRASIL, 2017).
Destacam-se a valorização e a utilização dos conhecimentos historicamente
construídos para entendimento e compreensão da realidade. Tem por objetivos formar
sujeitos capazes de colaborar e construir uma sociedade mais justa, democrática e
inclusiva; fomentar o exercício da curiosidade intelectual (investigação, reflexão,
criticidade, criatividade); valorizar as diversidades de saberes e de vivências culturais.
Esses aspectos favorecem a apropriação do conhecimento, o exercício da cidadania,
a autonomia, a liberdade, a criticidade, a responsabilidade, o respeito e a promoção
dos direitos humanos, a consciência ambiental e o posicionamento ético.

33

Base Nacional Comum Curricular. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20 dez_site.pdf>. Acesso em 05 jan.2018.
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Entre as competências, a BNCC explicita que o trabalho com as tecnologias
deve:
[...] compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo a escola) para se comunicar, acessar e disseminar
informações (BRASIL, 2017, p. 09).

O documento explicita que o desenvolvimento das competências digitais não,
necessariamente, necessita ser realizado no ambiente escolar e, como apontado por
Paiva (2016, p. 63),
[...] a BNCC não apresenta como desdobramento nenhuma ação ligada à
melhoria de infraestrutura ou, ao menos, qualquer articulação com políticas
já existentes, tais como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional
(ProInfo).

Isso significa que o ProInfo, em seus vinte anos de história, que construiu um
programa de informática nas escolas, em parceria com a comunidade científica e com
as unidades de ensino públicas de todo o País, não foi devidamente considerado.
Cabe salientar que, ao longo desses dois decênios, o Programa foi fundamental para
a construção de uma política real de inclusão das TDIC, voltadas para auxiliar os
processos pedagógicos, principalmente na compreensão de que a mudança
educacional envolve a formação dos professores, o papel protagonista do aluno e a
necessária e adequada infraestrutura.
Quanto à orientação curricular, a BNCC tem recebido críticas, como, por
exemplo, as divergências sobre os métodos de alfabetização escolhido, a inclusão do
ensino religioso, a visão fragmentada do conhecimento e pelas dificuldades criadas
para discutir temas relacionados à orientação sexual, gênero e identidade.
Esse breve resumo apresentado sobre as políticas educacionais do País revela
que os planos e as estratégias não podem se desvincular da realidade
contemporânea. Eles devem ser capazes de contemplar os flagelos sociais e oferecer
a possibilidade de descobrir caminhos e saídas em direção à conquista de uma
sociedade mais justa.
Entende-se, portanto, que o ato de ensinar e de aprender deve priorizar e
respeitar as singularidades, as subjetividades e compreender as dificuldades
individuais, sejam elas cognitivas, físicas, sociais, econômicas, culturais, familiares,
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emocionais ou de qualquer outra ordem. Essa compreensão permitirá que todos,
igualmente, poderão ser atendidos em suas diferenças, em sua singularidade. É
nesse processo que reside a equidade, que assegura a igualdade de acesso, a
liberdade de ensinar, aprender e pensar.
Pode-se, assim, definir o ato de educar como a inter-relação entre o sujeito e a
sociedade de forma a considerar o indivíduo e a coletividade. A escola não pode ser
definida como local institucional para a homogeneização de ideias e ações, mas deve
se constituir como um espaço de descoberta, de crítica e de solidificação da própria
identidade e da cultura.
Ao longo destes vinte anos de aprovação da LDB, dos PCN, das DCN e,
atualmente, da BNCC, ainda há inúmeros desafios a serem vencidos. Existem, por
exemplo, 11,8 milhões de brasileiros analfabetos, o que corresponde a 7,2% da
população com 15 anos ou mais. Em média, a população brasileira tem 8 anos de
estudo e os pretos e pardos apresentam a menor taxa de escolaridade34. No caso das
Avaliações em Larga Escala, os resultados internos (Saeb), apontam que somente
33% dos Estados vão atingir a meta estabelecida de proficiência em 2021.
Mas o que é possível fazer em termos de ações práticas para avançar na
qualidade de ensino? Tanto a qualidade como a equidade estão presentes em todos
os documentos norteadores na educação nacional. Uma das estratégias
apresentadas nos últimos anos é o uso das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação, em especial, os recursos criados para a educação. Como reconhecido
pelos PCN, o uso dos meios eletrônicos possui potencial para aperfeiçoamento dos
processos educativos.
Esses recursos têm por objetivo identificar os conhecimentos e criar trilhas
pedagógicas diferenciadas para cada aluno e, por assim realizar, possibilitar avanços
cognitivos em respeito ao ritmo de cada um. Nos próximos tópicos, essas tecnologias
serão abordadas, a fim de elucidar de que forma elas podem se alinhar à ideia de uma
educação significativa e socialmente comprometida.

34

Dados da Agência IBGE de Notícias. Disponível em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-denoticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasilpossuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo.html>. Acesso em: 15 dez.2017.
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3.6 Tecnologia e educação
Este tópico apresenta um histórico sobre a informática na educação do País, o
uso das tecnologias como recursos avaliativos, o advento de sistemas de adaptação
da aprendizagem e o conceito de personalização do ensino. Esses temas se
entrelaçam para que se possa compreender a real função dos recursos tecnológicos
no ambiente escolar, em especial, o uso dos sistemas de aprendizagem adaptativos.

3.6.1 As avaliações em larga escala e uso de tecnologias digitais
Um olhar mais contextual pode ser a abertura para compreender parte do que
ocorre nos resultados das AvELE (Avaliações Educacionais em Larga Escala).
Verifica-se que os resultados das proficiências avaliadas no Saeb e Pisa não têm
alcançado a qualidade planejada. No caso do Pisa, o Brasil está na 59ª posição em
Leitura e 66º em Matemática. As avaliações em larga escala realizadas no País
também demonstram números preocupantes.
Segundo os dados publicados no site QEdu35, que reúne indicadores e
resultados das diversas avaliações nacionais (plataforma de dados educacionais), se
as projeções de qualidade da educação continuarem na escala atual, em 2021
somente nove dos vinte e sete Estados na nação vão atingir a média igual ou superior
a 6,0, considerando a meta dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4ª série/5º ano).
Na projeção para os Anos Finais (8ª série/9º ano), apenas dois Estados alcançam a
média mínima desejável: Santa Catarina, com 6,2, e São Paulo, com 6,1.
Como abordado neste estudo, o sistema educacional brasileiro, como se dá em
todas as sociedades, está inserido em um contexto histórico, cultural, social,
econômico e político. Por esse motivo, é preciso observar os resultados das AvELE
de forma mais complexa, principalmente na realização de ações que considerem
alunos e professores como sujeitos dialeticamente participantes de todo o contexto
educacional, seja na compreensão de suas realidades locais, seja na macroestrutura
cultural e social em que estão inseridos.

35

O portal QEdu é uma iniciativa da Meritt e Fundação Lemann e tem por objetivo permitir o
acompanhamento sobre a qualidade do aprendizado dos alunos nas escolas públicas e cidades
brasileiras. Disponível em: <http://academia.qedu.org.br/>. Acesso em: 19 out.2017.
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É necessário compreender que as AvELE mensuram não somente o nível de
proficiência, mas também outras questões que interferem no resultado final. Por exemplo, o
resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) sintetiza, em um único
indicador, não só o aprendizado, ou seja, a proficiência, como também a taxa de aprovação
dos alunos. Nesse último aspecto, é fundamental a compreensão sobre a realidade local, pois
não há como, num país de extensão continental, mensurar por igual as condições de acesso
à educação e a qualidade do ensino e do desempenho dos alunos. Para Saul (2010, p. 46),
“a avalição quantitativa tem, como preocupação única, a comprovação do grau em que os
objetivos previamente estabelecidos foram alcançados”. E complementa: “este tipo de
avaliação frequentemente desconsidera os interesses e às vezes os irreconciliáveis
interesses e necessidades informativas dos participantes de um programa educacional”
(SAUL, 2010, p. 47).
Dez anos antes, Perrenoud (2000) afirmava que, indiferente da abordagem
pedagógica, uma sequência didática, deve considerar os percalços dos aprendizes e ajustarse às necessidades vivenciadas, ou seja, remanejar a trajetória didática. As mudanças de
trajetória somente serão passíveis se o processo avaliativo considerar as singularidades, por
vezes, imediatas do espaço educativo. Tal ação não é possível em uma avaliação em larga
escala, pois ela é pontual, quantitativa e morosa na apresentação dos resultados. Uma das
possibilidades é a avaliação formativa, conforme explica o autor:
A ideia de avaliação formativa sistematiza esse funcionamento, levando o professor a
observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor seus
funcionamentos, de modo a ajustar de maneira mais sistemática e individualizada
suas intervenções pedagógicas e as situações didáticas que propõe, tudo isso na
expectativa de otimizar as aprendizagens (PERRENOUD, 2000, p. 89, grifo nosso).

A avaliação formativa permite ao professor diagnosticar a sua classe e também o
aprendizado de cada estudante, focando o olhar num processo de ensino personalizado e
diferenciado. Perrenoud (2000) complementa, afirmando que:
Não há razão alguma de dar a todos os alunos a mesma “dose” de avaliação
formativa. A diferenciação começa com um investimento na observação e
interpretação dos processos e dos conhecimentos proporcional às necessidades de
cada aluno (PERRENOUD, 2000, p. 123, grifo nosso).

As concordâncias sobre o objetivo maior da avaliação, na perspectiva de Saul
(2010) e Perrenoud (2000), em ação continuada e qualitativa, ajudam a entender a
necessidade de reorganizar a trajetória pedagógica às necessidades contextuais de
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cada sala de aula e de cada aluno. Nesse sentido, alguns pesquisadores apresentam
alternativas, como o uso de Testes Adaptativos Informatizados (TAI).
Alavarse e Calani (2015) exploram tal alternativa como uma forma de
enfrentamento do fracasso escolar. Segundo os pesquisadores, esses testes,
conhecidos na língua inglesa como Computerized Adaptive Testing ou Computering
Adaptive Testing (CAT), podem adaptar tarefas ao perfil do aprendente, o que
possibilita obter resultados fidedignos, aferir a proficiência e interpretar os resultados
automaticamente. Em consequência, o professor poderá mensurar, de forma rápida e
segura, os resultados das proficiências dos alunos, que servirão para reorganizar os
conteúdos e a didática escolar.
Nessa direção, o teste adaptativo informatizado (TAI) integra o uso das
ferramentas tecnológicas na constituição de um instrumento válido e
fidedigno de mensuração da aprendizagem. Conforme Piton-Gonçalves
(2013), um TAI sugere uma maneira diferenciada de avaliar, visto que
seleciona as questões conforme os níveis estimados de proficiência do
respondente, atribuindo sentido ao termo adaptativo na denominação do
teste. Baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), a seleção de questões
considera a performance do respondente nas questões anteriormente
respondidas para selecionar a próxima – tanto as questões selecionadas
como a quantidade delas (comprimento do teste) serão distintas e adequadas
ao conhecimento de cada respondente. Aspecto fundamental do TAI, cada
respondente receberá um elenco diferente de questões, permitindo a
afirmação de que o teste se adapta ao respondente (ALAVARSE; CATALANI,
2015, p. 39, grifo nosso).

Os autores deixam claro que o sistema é capaz de selecionar questões
conforme o nível de conhecimento do respondente. Portanto, trata-se de uma
tecnologia adaptativa para aferição do nível de proficiência. Após aferição, caberá ao
professor analisar os resultados e propor novas estratégias de ensino e
aprendizagem. O educador:
[...] seleciona itens conforme o conhecimento de cada respondente, isto é, o
teste se adapta ao nível da proficiência do examinando. O algoritmo de
seleção de itens está programado para usar as respostas dadas aos itens
administrados anteriormente para estimar a proficiência do respondente.
Essa programação considerará a proficiência estimada, a fim de escolher o
próximo item a ser administrado de acordo com um nível de complexidade
que se aproxime cada vez mais da proficiência do respondente. No entanto,
o TAI depende consideravelmente da existência de um amplo banco de itens
para aumentar a precisão da estimativa da proficiência (ALAVARSE;
CATALANI, 2015, p. 42, grifo nosso).
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Assim, o sistema possibilita ao professor identificar eventuais problemas e
reformular os conteúdos e/ou buscar novas estratégias, com ou sem uso de
tecnologias digitais, após aferição. O tipo de tecnologia que estrutura o TAI requer a
incorporação de materiais com extenso conteúdo pedagógico, não só organizado
conforme a área do conhecimento, mas também por tipo de mídia, como sons, figuras,
gráficos, desenhos e textos. Salienta-se, porém, que o TAI não considera a educação
na formação holística, mas sim nos conteúdos e habilidades individuais.
Por ora, o propósito é mostrar os resultados obtidos nas AvELE, internacionais
e nacionais, como Pisa e Saeb, e os caminhos possíveis para sondagens prévias e
possíveis ações. Para Saul (2010), as avaliações externas desconsideram a realidade
e interesses dentro do contexto escolar, e por esse motivo, seus resultados não
condizem com a complexa realidade de seus agentes. Uma das alternativas é a
realização das avaliações em pequena escala, principalmente as formativas, que
como referido por Perrenoud (2000), possibilita ao professor observar seus alunos,
ajustar e individualizar suas intervenções pedagógicas. Os TAI podem ser utilizados
como um dos caminhos, pois permite pensar nessas estratégias adaptadas ao nível
cognitivo do aluno. O próximo tópico trará uma breve abordagem sobre os contextos
nos quais se insere a informática na educação brasileira.

3.6.2

Tecnologias na educação brasileira
Para o professor e doutor em Educação, Fernando José de Almeida, compete

às políticas públicas e aos seus gestores fazer, “[...] antes de tomar qualquer decisão
de caráter tecnológico, um claro diagnóstico da realidade educacional, econômica e
cultural do espaço escolar” (ALMEIDA, 2007, p. 21). O autor afirma que essa
investigação deve ser acompanhada do Projeto Político-Pedagógico (PPP) à luz dos
planos de educação. O ingresso das tecnologias no ambiente escolar necessita,
portanto, ser realizado de forma consciente, acompanhado de questionamentos a
justificar o uso dos recursos digitais como ferramentas pedagógicas.
Como apresentado nos referidos tópicos sobre a legislação e as diretrizes da
educação brasileira, a incorporação de novas tecnologias pode contribuir para a
qualidade da educação e estimular novos métodos didático-pedagógicos. A
incorporação das tecnologias é resultado de uma longa história de inserção das
ferramentas digitais nas escolas em território nacional.

73

As primeiras iniciativas de uso dos computadores na educação foram
realizadas no País na década de 1970. No primeiro ano dessa década, foi realizada a
Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino
Superior (I CONTECE). Na ocasião, discutiu-se sobre o uso de computadores no
Ensino de Física (VALENTE, 1999). Em 1973, o País iniciou suas experiências de uso
do computador na educação, a começar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), na aplicação de simuladores no ensino de Química. No mesmo ano, a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizou experiências com
simulação de fenômenos de Física (ALMEIDA; VALENTE, 2016). Ao longo da década
de 1970, o País ampliou essas experiências, como por exemplo, a produção de
documentos de referência ao uso dos computadores no então 2º grau e o
desenvolvimento de um software para o ensino de programação da linguagem BASIC,
produzido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 1974 (Ibidem).
A década de 1980 foi marcada pela aprovação do documento “Subsídios para
a Implantação do Programa de Informática na Educação”, em 1981 (MEC, Sistema
Eletrônico de Informações - SEI - e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - CNPq); e pelo I e II Seminário Nacional de Informática em Educação.
O primeiro Seminário foi realizado em 1981, na Universidade de Brasília (UnB) e o
segundo, em 1982, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Como resultado dos
seminários, foi lançado o documento “Projeto Educom”, em 1983, a apresentar as
propostas de trabalho em informática na educação (ALMEIDA; VALENTE, 2016).
A proposta original do projeto Educom/Unicamp36 expressa a preocupação no
uso dos computadores, como máquinas de ensinar, em abordagens tradicionais de
absorção de conteúdo, com características de passividade e ausência de
protagonismo do educando. Ao descrever o projeto, os autores definem que o
computador deve ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem e não de
ensino, garantindo o protagonismo e o papel ativo do aluno, como construtor de seu
conhecimento.
Todos os centros de pesquisa do projeto EDUCOM atuaram na perspectiva
de criar ambientes educacionais, usando o computador como recurso
facilitador do processo de aprendizagem. O grande desafio era a mudança
da abordagem educacional: transformar uma educação centrada no ensino,
na transmissão da informação, para uma educação em que o aluno pudesse
36

O documento histórico original do projeto Educom/Unicamp está disponível para consulta em:
<http://www.nied.unicamp.br/ojs/index.php/memos/article/view/57/56>. Acesso em: 05 jan.2018.
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realizar atividades por intermédio do computador e, assim, aprender
(VALENTE, 1999, p. 8).

O projeto abriu caminho para novas propostas, projetos e programas nacionais,
dentre eles “[...] o Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe), Programa
Nacional de Informática na Educação (ProInfo) e o Programa Um Computador por
Aluno (ProUCA)” (ALMEIDA; VALENTE, 2016, p. 46).
O Proninfe, concebido em 1989, envolvia a capacitação continuada de
professores e uso da informática como prática educativa nos planos curriculares, entre
seus pressupostos. Porém, apesar de todas as medidas e organização técnica do
programa, não houve ações efetivas realizadas e, em 1997, outro programa surgiu, o
ProInfo (ALMEIDA; VALENTE, 2016). Ele foi criado com o objetivo de promover o uso
pedagógico das tecnologias de informática e comunicações nas redes públicas de
ensino.
De abrangência nacional, o Proinfo37 objetivou levar laboratórios de informática
às escolas públicas e promover ações de formação de professores para o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação como recursos educacionais. Entre suas
diretrizes, o documento de referência (BRASIL, 1997) aponta:
•

melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem – a

envolver a equidade, igualdade de acesso aos recursos tecnológicos e o
desenvolvimento de atividades de aprendizagem;
•

possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos

ambientes escolares mediante incorporação adequada às novas tecnologias da
informação pelas escolas – pressupõe aproximar a escola da realidade social.
[...] as novas tecnologias da informação devem ser aproveitadas pela
educação para preparar o novo cidadão, aquele que deverá colaborar na
criação de um novo modelo de sociedade, em que os recursos tecnológicos
sejam utilizados como auxiliares no processo de evolução humana (BRASIL,
1997, p. 3).

As diretrizes gerais do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) – 1997, estão
disponíveis para consulta em:
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/proinfo_diretrizes1.pdf>. Acesso em: 05
jan.2018.
37
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•

Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico

e tecnológico – promoção de ações educativas que incentivem a emancipação
individual e coletiva, articulada à ciência e à tecnologia, a requerer competências,
como a criatividade, intuição, agilidade e manejo das tecnologias;
•

Educar

para

a

cidadania

global

numa

sociedade

tecnologicamente desenvolvida - realizar ações que envolvam o preparo dos
educandos para compreender as novas dinâmicas sociais globalizadas que exigem o
saber comunicar, conviver e dialogar em um mundo mais interativo e interdependente.
Essa formação envolve o fortalecimento da democracia, a tolerância, o respeito, a
cooperação e a solidariedade, num contexto em que as tecnologias são subordinadas
à dignidade humana. Em 2007, o programa passou a chamar-se ProInfo Integrado.
Nessa fase, houve implementação de ações, como cursos de extensão,
aperfeiçoamento e especialização voltados à formação de professores, gestores e
coordenadores pedagógicos. Na mesma época, houve criação de infraestrutura
adequada e a implantação de laboratórios em escolas em áreas rurais e urbanas. O
ProUCA propiciou a entrada de tecnologia em sala de aula, com o uso de laptops para
professores e alunos. Seguiram-se o Programa Banda Larga; Portal do Professor e
outras medidas para a implantação das tecnologias da informação e comunicação nas
escolas públicas (ALMEIDA; VALENTE, 2016).
As ações realizadas no País para a introdução da informática na educação
consideram não somente a disponibilidade dos equipamentos, mas também a
formação do professor e as abordagens pedagógicas que permitam ao aluno assumir
seu papel protagonista do processo de aprendizagem no uso das TDIC. As
articulações resultam do trabalho desenvolvido por pesquisadores, em parceria com
as escolas e com o MEC, esse último a acompanhar e efetivar a realização das
propostas:
[...] O Programa de Informática em Educação é bastante ambicioso, tendo o
computador como recurso importante para auxiliar o processo de mudança
pedagógica – a criação de ambientes de aprendizagem que enfatizam a
construção de conhecimento e não a instrução. [..] usar o computador com
essa finalidade, requer a análise cuidadosa do que significa ensinar e
aprender bem como demanda rever o papel do professor nesse contexto
(VALENTE, 1999, p. 12).
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Ao longo das últimas décadas do programa brasileiro de informática na
educação, observam-se mudanças positivas e desafios a vencer, como apresenta a
pesquisa TIC Educação 2016 (CETIC.br, 2017)38, do Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). Segundo a pesquisa, está
universalizada a presença de pelo menos um tipo de computador nas escolas públicas
urbanas no País. 95% delas têm, ao menos, um computador conectado à internet;
81% das escolas públicas têm laboratório de informática (porém, apenas 59% deste
espaço encontrava-se em uso em 2016). Os dados indicam que, para 94% dos
professores participantes da pesquisa, o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação permitiu o acesso a materiais diversificados e de melhor qualidade.
De acordo com 85% dos professores participantes da pesquisa, o uso das
tecnologias nas atividades pedagógicas promoveu a adoção de novos métodos de
ensino e 75% dos entrevistados relatam ter realizado avaliações mais individualizadas
dos alunos. Em referência aos recursos obtidos na Internet para a preparação de aulas
ou atividades com alunos, 85% indicam fazer uso de questões de provas ou
avaliações e 40% fizeram uso de programas educacionais de computador ou de
softwares. Diante desses dados, verifica-se a preocupação dos docentes em melhorar
a prática de ensino e de aprendizagem, na busca por novas metodologias e, quando
possível, o uso de recursos para avaliar os alunos de forma individualizada,
compreendendo as dificuldades de cada discente.
Quanto à pesquisa realizada com crianças e adolescentes entre 9 a 17 anos pesquisa TIC Kids Online Brasil 2016 (CETIC.br, 2017)39 -, os números indicam que
86% deste público acessam a Internet em casa, apontando um crescimento de 23%
em comparação à pesquisa realizada em 2012. Em relação ao acesso na escola, 32%
dos entrevistados afirmam fazer uso da Internet no ambiente escolar, um declínio de
10% em comparação a 2012. Já no que se refere ao uso da Internet para fazer

38

TIC Educação 2016: Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas
Escolas Brasileiras. Disponível em:
<http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_EDU_2016_LivroEletronico.pdf>. Acesso em: 05
jan.2018. A pesquisa foi realizada entre setembro e dezembro de 2016. Participaram 1.106 escolas
públicas e privadas, 935 diretores, 922 coordenadores pedagógicos, 1.854 professores e 11.069
alunos de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 2º ano do Ensino Médio.
39 TIC KIDS ONLINE BRASIL - pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no
Brasil. Disponível em:
<http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf>. Aceso em:
05 jan.2018. Público-alvo crianças e adolescentes entre 9 a 17 anos. Período de coleta: novembro de
2016 a junho de 2017. Foram realizadas 5.998 entrevistas – 2.999 com crianças e adolescentes e
2.999 pais ou responsáveis.

77

trabalhos escolares, 81% dos participantes destacam que é atividade predominante.
Outro dado importante é que 68% dos entrevistados fizeram pesquisas na web por
curiosidade ou vontade própria e 47% leram ou assistiram notícias on-line. Pode-se
inferir que a Internet é, portanto, um recurso fundamental como meio de aprendizagem
para as crianças e adolescentes.
Os programas nacionais de informática na educação e pesquisas realizadas ao
longo dos últimos anos, revelam os progressos e também as necessidades de
melhorias de uso das TDIC nas escolas. Se, por um lado, o País conseguiu
universalizar o acesso aos computadores nas escolas públicas, por outro, não foi
garantido o real acesso às tecnologias para todos os alunos e professores (como foi
identificado na pesquisa TIC Educação 2016, menos de 60% dos laboratórios de
informática encontravam-se em uso). Os professores compreendem que os recursos
tecnológicos propiciam novas metodologias e formas de avaliar; para os alunos, as
tecnologias são recursos importantes para aprender e eles fazem uso da Internet
como recurso principal para suas pesquisas escolares e busca por novos
conhecimentos, o que torna urgente o acesso em todos os ambientes escolares.
Para além das ações efetivadas, novas articulações são realizadas pelo
Estado, envolvendo o uso das tecnologias como recurso de ensino e de
aprendizagem, com foco na qualidade de ensino e atenção aos alunos em fase prévestibular. Em abril de 2016, o MEC lançou o programa “Hora do Enem”40, em parceria
com o Serviço Nacional da Indústria (Sesi), e apoio da Roquette Pinto Comunicações
Educativas e do Geekie Games41. O programa objetiva oferecer conteúdos educativos
voltados aos alunos que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e inclui
programação televisiva42, com curadoria feita pelo MEC. Uma parte da plataforma
adaptativa Geekie Games tem licença gratuita.
Segundo o MEC, quando do lançamento da “Hora do Enem”, a plataforma
digital possibilitaria o diagnóstico individual do estudante e a personalização do ensino
40

Ministério da Educação lançou a plataforma Hora do Enem em abril de 2016, em parceria com o
Serviço Social da Indústria (Sesi). Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=35291:participantes-doexame-passam-a-contar-com-novas-ferramentas-gratuitas-para-se-preparar&catid=418&Itemid=86>.
Acesso em: 05 jan.2018.
41 A plataforma Geekie Games oferecia acesso gratuito para alunos do 3º ano do Ensino Médio das
escolas públicas e disponibilizava um plano de estudos personalizado, com exercícios, simulados e
videoaulas. A parceria foi encerrada em fevereiro de 2017. O canal TV Escola manteve suas
atividades com as videoaulas e orientações aos estudantes.
42 As videoaulas do Programa Hora do Enem estão disponíveis no portal
<https://tvescola.org.br/tve/serie/hora-do-enem/home>. Acesso em: 05 jan.2018.
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(plano de estudos individualizado), o que garantiria a progressiva melhora das
competências e desempenho do aluno. Um dos objetivos do MEC era acompanhar a
trajetória de cada um no uso da plataforma, coletar e utilizar os dados para aprimorar
e direcionar medidas de melhoria no ensino da rede pública de educação43.
A iniciativa do Ministério da Educação em acompanhar e coletar dados tem
suas justificativas, a começar pelos resultados apresentados nas avaliações externas.
Segundo os resultados do Pisa, nos últimos anos o Brasil não tem apresentado
mudanças na qualidade do ensino, estagnando nas competências em Matemática e
sem melhorias em Linguagens. O Boletim IDados da Educação 201544 (análise
preliminar dos dados do Enem), as notas em Matemática e redação apresentaram
piora quando comparados os anos de 2013 e 2014. Em redação, a média de
pontuação comparativa entre os dois anos oscilou em 34 pontos - de 488 pontos, em
2013, para 454, em 2014. Em Matemática, a média de 2014 foi de 455 pontos, 37
pontos abaixo em comparação ao ano anterior.
Esses dados indicam o quanto o País necessita repensar o seu sistema
educacional. Uma das alternativas apontadas pelo MEC em 2016, com o lançamento
da Hora do Enem, consistia em unir as ferramentas digitais, como recurso de ensino
e aprendizagem, e, ao mesmo tempo, fazer uso dessas tecnologias para entender e
diagnosticar os níveis de competências dos alunos e, assim, projetar estratégias de
melhoria do ensino. O próximo tópico tratará do uso da tecnologia de aprendizagem
adaptativa na escola.

3.6.3 A escola e a tecnologia de aprendizagem adaptativa
Pérez Gómez (2015) apresenta sua visão sobre as perspectivas da educação
contemporânea, dando especial relevância às mudanças que considera fundamentais
nas ações pedagógicas, como os métodos inovadores de ensino e de aprendizagem
e o papel do aluno como aprendente ativo, participativo e crítico. Afirma que cabe à
escola de hoje inovar: “o desafio da escola é que estamos pedindo que ela faça algo
que nunca foi feito antes – “educar” todos os alunos em um nível superior -, e não

43

Com as mudanças políticas ocorridas no Brasil em 2016, as diretrizes iniciais do Programa Hora do
Enem foram descontinuadas. Não foram divulgados os resultados do Programa.
44 O Boletim IDados da educação é uma publicação do Instituto Alfa e Beta que tem por objetivo
analisar os dados sobre a educação brasileira. Disponível em: <http://www.alfaebeto.org.br/wpcontent/uploads/2016/03/Boletim_enem_n2_v10.pdf>. Acesso em: 06 jan.2018.
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sabemos como fazer isso em cada caso e com cada indivíduo” (GÓMEZ, 2015, p. 45).
Para compreender o porquê da alusão a um novo tipo de escola, o pesquisador retrata
a educação atual:
A escola contemporânea parece uma instituição mais acomodada às
exigências do século XIX do que aos desafios do século XXI. Como afirmam
Oakes e Saunders (2008), uma pedagogia obsoleta, escolas segregadas,
classes lotadas, alunos entediados e desinteressados e professores
esgotados são características que definem a vida da maioria das escolas
contemporâneas (GÓMEZ, 2015, p. 33).

Se a ruptura da apatia está em envolver o aluno e oferecer ao professor
métodos mais práticos e ativos, há pesquisas que apresentam caminhos promissores,
sob o olhar de quem está no pilar do processo de ensino: o professor.
A TAA se utiliza de inteligência artificial, no uso de algoritmos que permitem a
verificação do nível de proficiência. Após análise, traça um percurso único para o
progresso de aprendizagem de cada estudante. A coleta de dados permite a
apresentação gráfica dos resultados de aprendizagem e assim é possível, tanto para
o aluno quanto para o professor, compreender os próximos passos para avançar nas
temáticas.
Uma das ações mais promissoras realizados na América Latina, acontece nas
escolas do Uruguai45. O país, em 2010, começou a fazer uso do Sistema de Avaliação
da Aprendizagem (SEA)46, uma aplicação online para mensurar a aprendizagem nas
áreas de Línguas, Matemática e Ciências. O sistema avalia a aprendizagem ao longo
e ao final do ano letivo. Dessa forma, é possível aferir as proficiências dos alunos e
criar ações de melhorias do ensino. A análise dos resultados é feita por tabelas e
gráficos, por aluno e por atividade proposta.
O Plan Ceibal47, criado no Uruguai em 2007, tem por objetivo oportunizar e
apoiar o uso de tecnologias nas políticas públicas do país (GONSALES, 2013). Suas
ações foram expandidas e, em 2013, inspiraram a implantação, nas escolas, de uma
Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM). O recurso oferece mais de 100.000

Fundação Telefônica Vivo – Experiências avaliativas de tecnologias digitais na educação, 2016.
Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002473/247332POR.pdf>. Acesso em: 08
dez.2017.
46 O Sistema de Avaliação da Aprendizagem (SEA) e de responsabilidade da Administração Nacional
de Educação Pública do Uruguai (Anep). Disponível em: <http://www.anep.edu.uy/anep>. Acesso em:
23 set.2017.
47 Plan Ceibal. Disponível em: <http://www.ceibal.edu.uy/es/>. Acesso em: 23 set.2017.
45
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atividades adaptativas, que se organizam automaticamente, de acordo com o nível de
proficiência do aluno. Isso permite ao professor que faça uma orientação pedagógica
individualizada. Em 2016, de acordo com as informações divulgadas no portal oficial,
129.451 alunos foram atendidos, entre o 3º ano da Primária e 4º da Educação Média.
Há uma dinâmica no uso de recursos computacionais inteligentes para
aprimorar as metodologias

de

ensino e

de aprendizagem

na

educação

contemporânea. Um dos fatores verificados é a necessidade de realizar ações de
interesse mútuo, em atenção aos principais atores do processo educacional, os alunos
e os professores. É possível vislumbrar mudanças de médio prazo e observar
inciativas já em curso, como o Plan Ceibal e as políticas públicas concretizadas nas
escolas uruguaias48.
Diante o uso das tecnologias de aprendizagem adaptativa, é necessário
compreender melhor como esse recurso adentra historicamente o espaço
educacional. No tópico seguinte, será apresentada a linha do tempo que levou à
concepção e ao uso dos sistemas adaptativos de ensino, a iniciar pela trajetória de
desenvolvimento de ambientes digitais de aprendizagem com aporte ao ensino
autodirigido e uso de materiais autossuficientes.

3.6.4 A linha do tempo: tecnologias computacionais de ensino e de
aprendizagem
O uso de ambientes digitais de aprendizagem tem singular relação com os
materiais autossuficientes e com a aprendizagem autodirigida. Neste item, haverá
uma abordagem sobre o período de 1950 até os dias atuais, quando os avanços das
tecnologias permitiram a personalização e a adaptação da aprendizagem, mediadas
por computadores.
Barberà e Rochera (2010), aborda o tema, iniciando pela definição de
aprendizagem autodirigida e materiais autossuficientes. Segundo as autoras, a
aprendizagem autodirigida/autônoma é concomitante à vontade do ser humano de
aprender e, por esse motivo, não pode ser datada com exatidão. Os métodos de
aplicação, metodologias e artefatos utilizados para a aprendizagem autônoma são

48

GONSALES, P. Sobre o Plan Ceibal e as políticas públicas educacionais uruguaias.
Disponível em: <http://porvir.org/como-uruguai-pode-inspirar-brasil/>. Acesso em: 12 dez.2017.
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mutáveis, de acordo com o período histórico que sustentam os meios de transmissão
do conhecimento.
Para esclarecer o significado de aprendizagem autodirigida, as pesquisadoras
emprestam as definições de outros autores, a entender a terminologia como:
[...] tudo aquilo que é orientado para um objetivo estabelecido e sustentado
no tempo pelo próprio aprendiz, que é capaz de planejar, desenvolver e
regular seus próprios processos de aprendizagem orientados para alcançar
o objetivo almejado, utilizando para isso os recursos mais ADEQUADOS ao
seu alcance (CANDY, 1991; CONFESSORE; LONG, 1992; JARVIS, 2001;
MERRIAM, 2001 apud BARBERÀ; ROCHERA, 2010, p. 157).

A definição permite observar que a aprendizagem autodirigira depende das
ações autônomas do próprio sujeito aprendente, que adaptará o conteúdo, irá regular
o tempo e os objetivos propostos. Diante o esclarecimento, Barberà e Rochera (2010)
descrevem os materiais autossuficientes como sendo suportes de informação, com
sequências de conteúdos organizados, especificamente para uma aprendizagem
significativa e capaz de fornecer retornos assertivos do que está sendo aprendido. Por
fim, afirmam que a relação entre aprendizagem autodirigida e materiais
autossuficientes tem como principal aporte as tecnologias digitais:
Tal relação, no nosso caso, ocorre no marco de um ambiente digital de
aprendizagem em que a tecnologia proporciona os elementos estruturais de
materialização e organização dos conteúdos de aprendizagem, assim como
também atua como prolongação da própria atividade cognitiva do aluno
(BARBERÀ; ROCHERA, 2010, p. 158, grifo nosso).

Com base nas definições e inter-relações apresentadas acima, é possível fazer
a linha do tempo da aplicação das tecnologias digitais como recursos de
aprendizagem autodirigida com suporte a materiais autossuficientes.
As primeiras ações realizadas para uso de tecnologias computacionais como
recurso de autoaprendizagem foram feitas na década de 1950, com os denominados
sistemas de ensino assistido por computador ou computer assisted instruction (CAI).
Esses eram baseados na perspectiva comportamentalista, com ênfase em exercícios
e prática: “caracterizadas por uma apresentação da informação em formato textual,
fragmentada em unidades ou tarefas muito pequenas; uma proposta de
sequenciamento linear das tarefas” (BARBERÀ; ROCHERA, 2010, p. 159).
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Naquela década, em 1953, o psicólogo norte-americano Burrhus Frederic
Skinner (1904 – 1990), apresentou a primeira máquina de ensinar. Sua função era
reforçar habilidades já adquiridas, sem a intenção de orientar para novas
competências. As características mais importantes desse recurso de ensino são a
facilidade de supervisão da aprendizagem pelo professor, o respeito ao ritmo de
aprendizagem, a retroalimentação e os reforços imediatos e a organização hierárquica
dos conteúdos, segundo o interesse do aluno (GAUTHIER; TARDIF, 2014). A
máquina de aprendizagem se resume ao planejamento, controle das atividades, à
repetição e ao reforço dos conteúdos: “o aparelho permite a apresentação de um
material cuidadosamente planejado, no qual cada problema dependerá da resposta
ao anterior e onde, por isso, é possível fazer progresso contínuo até a aquisição de
um repertório completo” (SKINNER, 1972. p. 23). No final da década de 1980, os
avanços nos estudos sobre as teorias da aprendizagem e as críticas aos métodos de
ensino por reforço orientaram o desenvolvimento de novos meios de ensino por
computador, baseados nos sistemas tutoriais inteligentes - Intelligent Tutoring
Systems (IEAO) -, inteligência artificial e perspectivas cognitivas. Tais avanços, nos
estudos sobre os processos de construção do conhecimento e recursos tecnológicos,
guiaram a elaboração de sistemas que permitiram o uso de diferentes formas de
mídias, como sons, textos, imagens e gráficos. Para Wenger (1987 apud BARBERÀ;
ROCHERA, 2010, pp. 159-160), “da mesma maneira, o sistema é dotado de uma certa
flexibilidade para estabelecer sequências de navegação pelos conteúdos em
diferentes ritmos, e a diferentes níveis de profundidade, de acordo com as
características do aluno”. De acordo com os autores, apesar do interesse no uso no
IEAO, esses sistemas não eram flexíveis o suficiente, ignoravam os conhecimentos
prévios e os conteúdos exigiam domínios além da expectativa de alunos iniciantes.
Além disso, não levavam em conta as necessidades individuais de aprendizagem de
cada estudante.
Por isso, e apesar de seus propósitos e pretensões, a verdade é que os
sistemas, com frequência, acabam gerando ambientes que dificultam uma
participação ativa, controlada e regulada por parte do aprendiz, não
garantindo, portanto, que o percurso que os alunos seguem ao repassar o
material de maneira autônoma chegue a transformar-se realmente em
aprendizagens produtivas com um alto nível de significatividade (DE CORTE,
1996 apud BARBERÀ; ROCHERA, 2010, p.160).
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Em busca de soluções para as problemáticas de aprendizagem apresentadas,
atualmente estão em desenvolvimento os Sistemas Hipermídia Adaptativa (SHA), cuja
premissa é ajustar o conteúdo ao perfil do usuário:
São sistemas projetados com a finalidade de que possam ser utilizados por
aprendizes que tenham diferentes objetivos, conhecimentos e interesses e
nos quais o hiperespaço de busca de informação seja razoavelmente amplo
e convenientemente orientado (BARBERÀ; ROCHERA, 2010, p. 160).

Em comparação aos sistemas anteriores, os de hipermídia adaptativa são
reconhecidos como construtivistas, pois se adequam às capacidades cognitivas, aos
conhecimentos e aos perfis de aprendizagem de cada um. Além disso, estrutura a
trilha pedagógica aos interesses, motivações e expectativas do aluno.
O Quadro 3 apresenta um descritivo detalhado do enfoque teórico dos
ambientes e materiais de aprendizagem, em observância às abordagens pedagógicas
comportamentalista, cognitivista e construtivista.
QUADRO 3 - ENFOQUES

TEÓRICOS DOS AMBIENTES E MATERIAIS DE APRENDIZAGEM

AUTODIRIGIDA

A perspectiva
comportamentalista

A perspectiva cognitiva

Materiais e
ambientes

Prática e exercícios.
Tutoriais
automáticos.

Tutoriais inteligentes.
Materiais multimídia e
hipermídia diretivas.

Concepção
sobre a
aprendizagem

Uma reprodução
passiva do material
que requer
exercícios e prática
para ser
memorizado.
É feito mediante
tentativa e erro e
com reforços e
repetições.

Um processo ativo que
consiste em procurar,
selecionar, processar,
organizar e memorizar a
informação.

Objetivos de
aprendizagem

Aprendizagem e
automatização de
destrezas
elementares.

Aprendizagem de
conteúdos de diferentes
graus de complexidade e
aprendizagem de
habilidades cognitivas e
metacognitivas.

A perspectiva
construtivista
Sistemas hipermídia
adaptativos.
Micromundos informáticos,
ambientes de resolução de
casos e problemas,
ambientes de simulação.
Um processo complexo de
reconstrução do conteúdo
graças à atividade mental
que o aluno realiza e que
envolve capacidades
cognitivas básicas,
conhecimentos prévios,
estratégias e estilos de
aprendizagem, motivações,
metas e interesses.
Aprendizagem de
conteúdos complexos e
compreensão de relações
entre conceitos, de
habilidades cognitivas e
metacognitivas, de
resolução de problemas.
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Apresentação
e organização
do conteúdo

Controle de
aprendizagem

A perspectiva
comportamentalista

A perspectiva
cognitiva

Formato textual.
Conteúdo fragmentado
em unidades pequenas,
itinerário único.

Diferentes formatos de
informação – textual,
gráfica, sons, imagens
estáticas e dinâmicas.
Estabelecimento de
sequências de
navegação com pouca
flexibilidade.

O material.

Prioritariamente o
material, mas pode ser
compartilhado pelo
material e o aluno.

A perspectiva
construtivista
Diferentes formatos de
informação – textual,
gráfica, sons, imagens
estáticas e dinâmicas.
Adaptação flexível da
apresentação dos
conteúdos e dos
sistemas de navegação
em função dos objetivos,
conhecimentos,
capacidades e
interesses.
Prioritariamente o aluno,
mas pode ser
compartilhado com o
material.

Fonte: Barberà e Rochera (2010, p.161).

Em resumo, ao longo do século XX, em especial a partir de 1950, foram
desenvolvidos sistemas de tutoria computacionais com o objetivo de permitir a
aprendizagem autodirigida, em especial, no uso de materiais autossuficientes. Na
década 1950, Skinner projetou a máquina de ensinar, com a perspectiva
comportamentalista; no final da década de 1980 surgem os denominados sistemas
tutoriais inteligentes, apoiados na abordagem cognitivista; por fim, com o advento dos
sistemas de hipermídia adaptativo, foi possível apresentar uma estrutura de ensino
mais adaptável ao perfil do aprendente, contemplando os interesses e as motivações
do aluno. Justamente por essa dinâmica mais flexível, esses sistemas foram
classificados como construtivistas. Os SHA são o tema do próximo tópico, pois, essa
tecnologia foi fundamental para construção de sistemas adaptativos de ensino.

3.6.5

Os Sistemas Hipermídia Adaptativa e o ensino adaptativo
Os primeiros estudos realizados para conceber uma máquina que permitisse o

ensino adaptativo foram realizados na década de 1970, em um computador
identificado como PLATO. “Esse sistema já trabalhava com a ideia de adaptação de
conteúdo, pois apresentava feedbacks diferenciados de acordo com a interação do
aluno” (SILVA, 2016, p. 23).
De acordo com as pesquisas realizadas por Silva (2016), após os testes
realizados no PLATO, somente na década de 1990 foram encontrados novos estudos
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na área do adaptative learning. Segundo essas pesquisas, isso se deve à
massificação da web e à busca por adaptar os ambientes ao usuário. Para tanto, foram
projetados os SHA. “A partir desse sistema surgiu o ensino adaptativo, o precursor
desse sistema é Brusilovsky, que vem realizando pesquisas nessa área desde 1999”
(SILVA, 2016, p. 24).
Segundo Braga (2015), a estrutura dos sistemas de hipermídia adaptativas é
constituída de funções capazes de identificar e adequar conteúdos de acordo com o
perfil do usuário, criando um ambiente personalizável. A autora, ao longo dos estudos
apresentados em sua dissertação sobre objetos de aprendizagem adaptativo no
ensino da lógica booleana, lista as principais características dos SHA e como eles
possibilitam o desenvolvimento de ambientes adaptativos e personalizáveis aos perfis
cognitivos individuais.
Para permitir que os SHA criem planos personalizados, o sistema faz uso dos
denominados estereótipos, o “que pode ser definido como uma coleção de atributos
que aparecem em um grupo de pessoas” (BRAGA; SILVEIRA, 2015, p. 127). Para o
reconhecimento de tais atributos, é possível criar categorias específicas por padrões
identificados, por pessoa ou por grupo de educandos.
É necessário salientar que os SHA são estruturas criadas para possibilitar uma
navegação na web adaptada ao perfil dos usuários. Sua implementação em Sistemas
Tutores Inteligentes (STI) é que possibilitará a personalização do ensino e da
aprendizagem. Como especificado por Braga e Silveira (2015, p. 26): “no caso da
Hipermídia produzida com fins educativos, é a partir da estruturação e da natureza de
seus elementos que o educando poderá construir algum tipo de conhecimento”. Para
ampliar o conceito e uso do SHA em sistemas tutores inteligentes, é necessário
compreender que:
Nesse contexto, as técnicas de hipermídia adaptativa são utilizadas para que
um sistema tutor inteligente (STI) possa decidir o que e como ensinar,
conforme os critérios estabelecidos pelo modelo de aluno, permitindo a
individualização do ensino, conforme às necessidades do aluno (BRAGA;
SILVEIRA, 2015, p. 30).

O que se adaptada para um objeto de aprendizagem, conforme o Quadro 4.
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QUADRO 4 - O QUE PODE SER ADAPTADO PARA UM OBJETO DE APRENDIZAGEM
O que é adaptativo

Descrição e exemplos
O conteúdo propriamente dito.
Exemplos: texto coloquial para leigos versus texto
Conteúdos
técnico para especialistas; textos simples para novatos
versus textos detalhados para usuários experientes.
Nós – a maneira pela qual os conceitos são colocados
juntos para propósitos de navegação.
Exemplos: inclusão da introdução para novatos versus
Estrutura do conteúdo pular introdução para usuários avançados; inclusão de
advertências de segurança de primeira vez que um
conteúdo crítico é visitado versus a não inclusão em
visitas subsequentes.
Topologia do conteúdo Elos – alterações nas âncoras e índices modificam os
Navegação
caminhos de navegação.
Exemplos: inclusão de um elo para a “solução” de um
problema utilizado como exemplo versus a não inclusão
se o problema for utilizado como teste.
Âncoras
Interface de suporte à Exemplos: utilização do menu drop-down versus
navegação
utilização de lista explícita de âncoras; uso de âncoras
textuais versus uso de ícones para âncoras.
Fragmentos.
Exemplos: utilização de fontes de tamanhos diferentes
Interface do conteúdo
de acordo com a idade do usuário; uso de realce para
enfatizar certos tipos de informação.
Apresentação
Âncoras
Interface de suporte à Exemplos: utilização do menu drop-down versus
navegação
utilização de lista explícita de âncoras; uso de âncoras
textuais versus uso de ícones para âncoras.
Fonte: Assis et al. 2004, p. 04 apud BRAGA, 2015, p. 28.

Observa-se que a estrutura do SHA oferece o suporte necessário à
personalização e adaptabilidade do sistema às necessidades educacionais.
Conforme ilustra o Quadro 5, o conteúdo, a navegação e a apresentação se
adaptam ao perfil do usuário, ou seja, a complexidade (conteúdo), os assuntos
relevantes e os caminhos de navegação (Nós e Elos), o formato de fonte e interface
são personalizados ao perfil de quem faz uso do sistema. Em educação, pode-se dizer
que o conteúdo é diferente para cada aluno, o formato de hipermídia pode variar
(textos, imagens, gráficos, vídeos) e a organização das temáticas também são
variáveis.
No caso específico dos ambientes adaptativos de aprendizagem, é
fundamental ao sistema conseguir identificar as competências, os estilos de
aprendizagem, as necessidades, os interesses e as dificuldades de cada aluno
(SILVA, 2016). Em decorrência de tais critérios, será possível gerar automaticamente
atividades de ensino, como demostrado no Quadro 5:

87

QUADRO 5 - ELEMENTOS CONTEXTUAIS DE APRENDIZAGEM
Dimensões
Design de
aprendizagem/modelo
proposto

Elementos
Os objetivos de aprendizagem, estratégias pedagógicas,
atividades, papéis, ferramentas, recursos de aprendizagem.

Perfil de competências (conhecimentos, habilidades, atitudes),
papel, características pessoais semipermanentes (estilos de
Perfil do aluno
aprendizagem, necessidades e interesses, físicas ou outras
dificuldades de aprendizagem).
Fonte: Adaptado de Gómez (2013) apud SILVA, 2016, p. 36.

O ensino adaptativo somente foi possível com o surgimento dos sistemas
hipermídia adaptativa, cuja função é adaptar a navegabilidade e o conteúdo ao perfil
do usuário. A organização dessa trilha foi utilizada nos sistemas de tutoria inteligentes
para personalizar os processos de ensino e de aprendizagem de acordo com as
proficiências de cada aluno.
No próximo tópico, será apresentada a plataforma de ensino adaptativo Khan
Academy, com o objetivo de compreender como os SHA são utilizados nessas
inteligências computacionais voltadas ao ensino.

3.6.6

Plataformas adaptativas de ensino: aprendizado centrado no aluno
O presente tópico apresenta a estrutura adaptativa da plataforma Khan

Academy. Ao longo das explanações, pretende-se ressaltar como esse recurso
educacional funciona, sua organização de conteúdo e os feedbacks oferecidos ao
usuário. Não há intenção de explorar minuciosamente esse ambiente, mas, sim,
compreender como se dá a interação pedagógica disponibilizada.
Nas primeiras décadas do século XXI, a quantidade de plataformas de ensino
adaptativo tem crescido. O público-alvo desses recursos é diferenciado, indo de
crianças em fase de alfabetização a jovens, que fazem uso dos sistemas adaptativos
de ensino com objetivo de se preparar para os vestibulares (como é o caso do Khan
Academy e do Geek Games, respectivamente). Segundo o desenvolvedor da
plataforma Khan Academy, o objetivo é oferecer uma educação diferenciada, com o
olhar para o futuro, numa combinação entre didática e metodologia:

88

Acredito piamente que a Khan Academy seja uma ferramenta capaz de
reforçar um modelo no mínimo aproximado de como deve ser o futuro da
educação – uma forma de combinar a arte do ensino com a ciência da
apresentação e análise de informações, da transmissão das informações
mais clara, abrangente e relevante ao menor custo possível. Tenho muitas
razões para acreditar nisso, e algumas delas estão relacionadas a tecnologia,
outras a economia. Porém a mais convincente de todas talvez tenha sido o
retorno que obtivemos dos alunos (KHAN, 2013, p. 16).

No Brasil, a plataforma Khan Academy é traduzida para o português pela
Fundação Lemann49, que também oferece o portal para escolas públicas, sem custos,
e oferece programas de formação.
De acordo com o portal oficial Khan Academy50, a plataforma oferece um painel
personalizado, que se adapta ao ritmo do aluno, identifica os pontos fortes e fracos e
atende ao público até mesmo da Educação Infantil. Os temas trabalhados são
multidisciplinares: Matemática, Ciências, Engenharia, Economia, Computação. O
ponto forte da plataforma é, contudo, a Matemática. Para entrar no programa, o
usuário deve realizar um breve cadastro, selecionar a área do conhecimento, assunto
e ano de pertinência para seus estudos.
Se o aprendente desejar, pode iniciar suas ações por um teste de unidade e
fazer a análise de seus conhecimentos. Após o diagnóstico, são apresentados os
resultados e a recomendação de atividades a realizar, de acordo com o nível de
conhecimento do aluno.
Na feitura dos exercícios, o sistema mostra a quantidade de problemas a
revolver e o passo a passo explicativo para compreensão do conteúdo. Quando o
aluno erra uma questão, o sistema apresenta o aviso de erro, a opção de ajuda e a
possibilidade de continuar a responder os problemas, mesmo que a questão atual
esteja errada. A Figura 2, expõe essa estrutura.

49

Parceria Fundação Lemann e Khan Academy. Disponível em:
<http://www.fundacaolemann.org.br/khan-academy/>. Acesso em: 10 de dez. 2017.
50 Portal disponível em: <https://pt.khanacademy.org/about>. Acesso em: 10 de dez. 2017.
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FIGURA 1 - ELEMENTOS CONTEXTUAIS DE APRENDIZAGEM

Fonte: Khan Academy. Disponível em:
<https://pt.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-3rd-add-subtopic>. Acesso em: 11 de dez.2017.

A opção “Obter ajuda” tem por função apresentar os passos para a resolução
do problema. Os acertos são “comemorados” com confetes na tela e, ao final da
atividade, visualiza-se a porcentagem e número de acertos. Khan (2012) expõe:
Mesmo com o retorno positivo, eu ainda tinha a questão prática de como
cultivar e mensurar 100% de proficiência. Mais uma vez, eu não tinha
nenhuma grande teoria sobre o assunto, apenas resolvi tentar a fórmula
heurística das dez questões seguidas. Meu raciocínio era que, se o aluno
pudesse resolver corretamente dez problemas consecutivos sobre um
determinado assunto, era um bom indício de que havia entendido de fato o
conceito subjacente. Chutes não iriam funcionar, tampouco soluções sem um
bom embasamento. Confesso que dez foi um número escolhido de forma
arbitrária — eu poderia ter optado por oito ou doze ou qualquer outro —, e
que conceitos diferentes requerem números diferentes. Mas insistir num
número específico de respostas certas dava aos alunos um objetivo. Se não
conseguissem, sempre podiam voltar e rever. Se precisassem de mais
problemas para tentar, o programa criava (KHAN, 2012, p. 94).

Na inclusão de respostas a determinada questão, o sistema permite ao usuário
inserir o valor em um campo limitado, como, por exemplo, arrastar figuras ou digitar o
resultado de um problema. Essas ações estão relacionadas a determinados tipos de
materiais

autossuficientes,

identificados

em

quatro

categorias:

reprodutivo-

informativo, reprodutivo-participativo, produtivo-informativo e produtivo-participativo.
O

Quadro

6

autossuficientes.

especifica

as

características

destes

modelos

de

materiais
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QUADRO 6 - TIPOS, CARACTERÍSTICAS E EXEMPLOS DE MATERIAIS AUTOSSUFICIENTES
Tipo de materiais autossuficientes
Reprodutivo – informativo
Reprodutivo-participativo
Reprodutivo – informativo
Produtivo-participativo

Exemplos paradigmáticos
Tutorial automático sobre um programa de
computador.
Exercícios de cálculo on-line nos quais é preciso
resolver uma bateria de exercícios (cálculo,
ortografia, etc.).
Curso linear de gramática em CD (permite
gravação de construções verbais sem
retroalimentação).
Curso on-line que permite a escrita e expressão
por parte do estudante.

Fonte: Barberà e Rochera (2010, p. 163).

No caso do material reprodutivo-informativo, o aluno deve seguir a estrutura de
conteúdos de forma sequencial. “[...] o aluno vai avançando de acordo com um critério
determinado, que foi previamente estabelecido” (BARBERÀ; ROCHERA, 2010, p.
163). No caso do Khan Academy, a resposta do aluno irá traçar a próxima sequência
de perguntas.
O material reprodutivo-participativo possibilita ao aluno responder às questões
em espaços abertos delimitados. As respostas determinam o tipo de feedback e
progressão da atividade:
A coincidência ou não do trabalho do estudante com a resposta
predeterminada dá lugar a uma retroalimentação positiva ou negativa e, em
alguns materiais, abre ou fecha o acesso, respectivamente, para atividades
mais complexas. Assim, o material é organizado de modo que o aluno precisa
seguir a sequência lógica estabelecida, tomando decisões adequadas, que
devem coincidir em seu resultado com as preestabelecidas no material
(BARBERÀ; ROCHERA, 2010, p. 163).

O material produtivo-informativo permite ações mais criativas e participativas,
com possibilidade de inclusão de respostas em espaços abertos, porém, sem
feedback do sistema para indicar se a resposta está correta ou errada. Por fim, o
material produtivo-participativo tem por característica oferecer espaços abertos de
interação para a prática autônoma. O conteúdo pode ser alimentado com as respostas
do próprio aluno. De acordo com Barberà e Rochera (2010, p. 164),
“são materiais adaptáveis e flexíveis, que incorporam elementos de inteligência
artificial e de gestão da informação, e que abrem possibilidade para rastrear ações e
ajustes progressivos (projetos de tutores inteligentes, por exemplo).
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Tais especificações permitem observar que as estruturas das atividades do
Khan Academy se assemelham ao tipo de material reprodutivo-participativo, pois
dispõem de espaços limitados para a execução. A resposta do aluno é determinante
para a continuidade do exercício.
Em coerência aos documentos norteadores da educação do País, o
computador e/ou recursos tecnológicos de informação e comunicação devem
promover o desenvolvimento de competências que permitam ao sujeito ser crítico e
autônomo. Nos PCN, há a recomendação para que a implantação de políticas
inovadoras no uso de meios eletrônicos ocorra com o devido cuidado, a fim de que
tais recursos não reproduzam o ensino de recepção e memorização de informações.
De acordo com Valente (1999, p. 2), o uso do computador como meio de transmissão
de informação mantém a prática vigente e “[...] isso tem facilitado a implantação do
computador nas escolas, pois não quebra a dinâmica tradicional já adotada. Além
disso, não exige muito investimento na formação do professor”.
O que se verifica no Khan Academy é a formulação de uma estrutura
estabelecida, com o objetivo de identificar e orientar um programa individualizado de
aprendizagem. Portanto, o discente não exerce total controle sobre a construção do
conhecimento. Nesse sentido, a máquina, orienta as etapas de aprendizagem, com o
diferencial da flexibilização do tempo e o ritmo. Segundo Khan (2013), ao explicar o
contexto de gerenciamento da informação da plataforma adaptativa:
[...] no processo de refinamento do programa foi conceber uma hierarquia ou
rede de conceitos — o “mapa do conhecimento” sobre o qual já falamos —
de maneira que o próprio sistema fosse capaz de aconselhar os alunos sobre
o assunto a ser trabalhado a seguir. Uma vez dominadas a soma e a
subtração de frações, por exemplo, podiam passar para equações lineares
simples. Ao deixar que o computador passasse as “tarefas”, eu ficava livre
para atuar na parte mais humana da profissão — ensino e orientação de
verdade (KHAN, 2013, p. 92, grifo nosso).

É importante salientar que a plataforma Khan Academy permite ao professor o
acompanhamento do progresso e o diagnóstico das competências. Assim, o docente
pode, para além do uso da ferramenta digital, articular estratégias de ensino e
aprendizagem em sala de aula. Khan (2013) defende que, nesse sentido, o professor
tem de ter mais tempo e liberdade para a relação mais humana e interativa,
possibilitando uma atenção centrada no aluno e nas necessidades de cada um:
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[...] se os alunos fizerem as lições antes da interação, haverá algo sobre o
que conversar. Existem oportunidades de intercâmbio. Enfatizo este último
ponto porque algumas pessoas receiam que a instrução com base no
computador tenha como objetivo simplesmente substituir os profissionais e
reduzir o nível das habilidades necessárias para ser professor. A verdade é
exatamente o contrário. O papel do docente se torna ainda mais importante
uma vez que os alunos tenham o contato inicial pelo material on-line (seja por
vídeos ou exercícios). Os professores podem ganhar tempo para orientar
pessoalmente aqueles que estejam em dificuldades com a matéria; podem ir
além da mera exposição e se dedicar a funções mais nobres como inspirar,
orientar e expandir as perspectivas. É nisto que acredito de verdade: quando
se trata de educação, não se deve temer a tecnologia, mas acolhê-la; usadas
com sabedoria e sensibilidade, aulas com auxílio de computadores podem
realmente dar oportunidade aos professores de ensinarem mais e permitir
que a sala de aula se torne uma oficina de ajuda mútua, em vez de escuta
passiva (KHAN, 2013, p. 31).

Coincidência ou não, décadas antes, Skinner, na concepção da máquina de
ensinar expunha: “será que as máquinas substituirão os professores? Ao contrário,
elas são equipamentos para uso dos professores, poupando-lhes tempo e labor”
(SKINNER, 1972, p. 54).
Para Gabriel (2013), o advento das tecnologias, em especial os recursos oneto-one (um a um), permitiram a personalização da educação, ou seja, aprender em
qualquer local, tempo e no ritmo e interesse do aluno.
A página inicial do portal Khan Academy51 apresenta a ferramenta como “um
recurso de aprendizado personalizado para todas as idades”. As palavras-chave
utilizadas na apresentação são: instruir, habilitar, guiar, identificar os pontos fortes,
lacunas de aprendizado, ritmo de aprendizagem, desempenho. Essas ações e
identificação das “necessidades de conhecimento”, segundo descrito na página, são
possíveis no uso de tecnologias adaptativas.
O ponto de reflexão do próximo tópico é a descrição e a caracterização da
aprendizagem personalizada.

3.7

A aprendizagem personalizada
Nos primeiros capítulos foram elencados aspectos importantes para a pesquisa

em pauta, posto que a visão sobre a história da educação e seus conceitos de
aplicação no ambiente escolar é a base para caracterizar e compreender o uso de
recursos de aprendizagem adaptativa e personalizada. Ao longo deste tópico, serão

51

A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos. Disponível em:
<https://pt.khanacademy.org/about>. Acesso em: 6 jan. 2018.
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apresentadas as definições de aprendizagem personalizada e de que forma ela está
relacionada ao uso de recursos de adaptação do ensino.
A personalização da educação não é um tema recente. Segundo Horn e Staker
(2015), em 1984, o pesquisador Benjamim Bloom apresentou um estudo52, que tinha
por objetivo mensurar a efetividade da personalização da educação. A pesquisa
envolveu um professor particular que, por um lado, fornecia ajuda imediata e
individualizada a estudantes; e, de outro lado, um grupo de alunos (grupo-controle)
era atendido de forma convencional, em uma sala de aproximadamente 30 alunos. A
pesquisa indicou que os estudantes orientados individualmente, em tutoria, tiveram o
desempenho superior: “o achado surpreendente foi que, ao final de três semanas, a
média dos estudantes em ensino individual era aproximadamente dois desvios
padrões acima da média do grupo-controle” (HORN; STAKER, 2015, p. 9). Assim, o
uso de recursos que permitem atenção individualizada foi entendido como possível de
representar melhores resultados de aprendizagem.
Para Horn e Staker (Ibidem), o ensino personalizado tem diversos significados,
mas elegem a melhor definição que, para eles, é “[...] a aprendizagem é adaptada às
necessidades particulares de um determinado estudante. O poder do ensino
personalizado, entendido dessa forma, é intuitivo”.
Há duas referências em relação ao termo competências. A primeira diz respeito
ao domínio do currículo formal, pois esse é um aspecto mensurável. A segunda se
refere ao desenvolvimento do caráter, a competências globais e holísticas. Demo
(2012) afirma que a educação precisa olhar criticamente para as habilidades e as
competências, sendo que destaca que as mais importantes são as habilidades para
saber pensar e viver eticamente. Para Perrenoud (2002), competência é sinônimo de
aptidão capaz de mobilizar recursos cognitivos de percepção, raciocínio e atitudes.
As exigências de provar a eficiência da aprendizagem, no uso de avaliações
em larga escala, prevalecem sobre os modelos de apoio individualizado e progresso
continuado do aluno.
É necessário esclarecer que, no ensino personalizado, o processo de avaliação
não deve ser conduzido de forma impositiva, mas construído entre alunos e
professores, com o objetivo de avaliar as competências e as necessidades futuras de
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A pesquisa The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as
One-to-One Tutoring está disponível em: <http://web.mit.edu/5.95/readings/bloom-two-sigma.pdf>.
Acesso em: 07 jan.2018.
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aprendizagem de cada aprendiz. Dessa forma, contribuirá para o estabelecimento de
metas e o acompanhamento dos progressos de aprendizagem (BLAY; MCCLASKEY,
2010). Trata-se, portanto, de um processo avaliativo formativo que, como apontado
por Perrenoud (2002), possibilita ao professor observar, compreender e ajustar a
aprendizagem de forma ordenada, otimizando o processo de aprendizagem.
Blay e McClaskey (2010) descrevem a personalização da educação como um
processo que possibilita um ambiente no qual os alunos (no respeito ao seu ritmo e
tempo) são chamados a participar ativamente da condução de sua aprendizagem, em
que a instrução é direcionada às necessidades de cada pessoa e adaptada às
preferências e interesses específicos de cada um. Nessa situação, podem haver
variações quanto aos objetivos, conteúdos, métodos e ritmos, ou seja, aprender a
aprender. Os alunos coprojetam sua aprendizagem com o professor, definem
conjuntamente os objetivos de estudos, o monitoramento, a reflexão do progresso e o
cumprimento das etapas realizadas e aprendidas (BLAY; MCCLASKEY, 2010). Os
PCN (1998) consideram a administração do tempo pelo aluno como importante fator
para a construção da autonomia:
A consideração do tempo como variável que interfere na construção da
autonomia permite ao professor criar situações em que o aluno possa
progressivamente controlar a realização de suas atividades. Por meio de
erros e acertos, o aluno toma consciência de suas possibilidades e constrói
mecanismos de auto-regulação que possibilitam decidir como alocar seu
tempo (BRASIL, 1998, p. 66).

Segundo José Armando Valente (1999), as melhorias da escola implicam
mudanças, entre elas o papel do professor:
O professor deverá incentivar o processo de melhorias contínuas e ter
consciência de que a construção do conhecimento se dá por meio do
progresso de depurar o conhecimento que o aluno já dispõe. Para tanto, o
professor deverá conhecer os seus alunos, incentivando a reflexão e a crítica
e permitindo que eles passem a identificar os próprios problemas na sua
formação, buscando soluções para o mesmo (VALENTE, 1999, p. 35).

Em ambientes de aprendizagem personalizados, os alunos podem fazer uso
de ferramentas/tecnologias de apoio, preferencialmente selecionadas pelos discentes
que, de forma crítica, utilizam os recursos para auxiliá-los nas tarefas de
aprendizagem:
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A alfabetização em TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) seria
uma habilidade essencial em um ambiente de aprendizagem personalizado.
Como aprendentes do século XXI, eles colaboram, compartilham e aprendem
com seus pares, especialistas e outros aprendizes em todo o mundo (BLAY;
MCCLASKEY, 2010, p. 9, tradução nossa).

Do professor, em um ambiente de aprendizagem personalizado, são esperadas
ações que possibilitem ao aluno desenvolver a autonomia e a responsabilidade. Na
questão da avaliação, as autoras levantam a necessidade de o docente acompanhar
o progresso do aluno e de refletir sobre a aprendizagem. Elas não descartam
avaliações pontuais como base para mensuração dos domínios dos estudantes
(BLAY; MCCLASKEY, 2010).
No caso das políticas educacionais do Brasil, a avaliação tem por objetivo
indicar as experiências de aprendizagem dos alunos e são consideradas como
fundamentais para o desenvolvimento e a socialização (BRASIL, 1998). Assim, a
avaliação é um instrumento necessário ao processo educativo, desde que bem
alinhado aos objetivos propostos, uma vez que poderá possibilitar análises e
reorganização da trajetória de construção dos saberes. Existe, portanto, consonância
entre o significado de avaliação apresentado nos PCN e sua função em ambientes de
aprendizagem personalizada.
Para Escobar (1996), a educação personalizada é um projeto pedagógico
centrado no aluno com a intenção de prepará-lo para a convivência social. Nesse
contexto, “a educação personalizada visa ao objetivo primordial do processo educativo
ao permitir o desenvolvimento das potencialidades do aluno em relação às próprias
possibilidades e às da sociedade na qual está inserido” (ESCOBAR, 1996, p. 12).
Em relação à socialização, o autor defende que a educação personalizada
incentiva o trabalho em equipe, as partilhas, as investigações pessoais e em grupos,
a solidariedade, o respeito aos bens comunitários, em resumo “[...] quer dizer estar
aberto e disponível aos demais, a fim de que eles mesmos cheguem também a
realizar-se como pessoas” (ESCOBAR, 1996, p. 21). Enfatiza, ainda, que os autores
principais são alunos e professores em permanência interação. O autor considera que
o essencial na educação personalizada é o respeito à individualidade, ao ritmo de
aprendizagem, à liberdade de escolha, à responsabilidade, à autonomia, às ações
criativas, à iniciativa e às normas de trabalho. Em referência à individualidade e ao
ritmo pessoal, o autor explica:
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Como cada aluno dever realizar-se de acordo com suas potencialidades,
preparando-se para ser capaz de julgar, valorizar e decidir por si mesmo, é
natural que cada um, sendo diferente dos demais, tenha também seu próprio
ritmo pessoal de trabalho. Cada um deve assimilar pessoalmente tal como é,
programando seu tempo, sua maneira de estudar e seu próprio plano de
trabalho (ESCOBAR, 1996, p. 17).

Nesse processo, o professor deve instigar o aluno, fazê-lo agir, ter curiosidade,
“aprender a aprender”, confiar-lhe responsabilidades e motivá-lo. O autor defende
que:
A educação personalizada localiza-se na escola nova e ativa. Concebe o
aluno como centro de seu processo de chegar a ser ele mesmo. Portanto, a
criatividade é dinâmica, ativa, vai sendo cultivada, insere-se num processo,
refere-se à mudança, diz relação ao que é distinto, diferente, desconhecido.
Mas, por outro lado, é algo real, mesmo que nem sempre visível à primeira
vista. Não é produto do acaso, nem resultado da casualidade. É fruto de um
processo, de busca de expressão e realização no resultado final de um
trabalho. Criatividade é vida, ação, movimento, dinamismo (ESCOBAR, 1996,
p. 41).

No sentido de que a educação personalizada tem por premissa o ensino
centrado do aluno, no desenvolvimento pessoal e na relação respeitosa com o meio
social, é possível identificar pontos de consonância com a pedagogia nova. Saviani
(2012) afirma, sobre essa pedagogia, que: “o professor agiria como um estimulador e
orientador da aprendizagem cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos”
(SAVIANI, 2012, p. 09). Em complementação, a pedagogia nova compreende, em
comparação à tradicional:
[...] tenha deslocado o eixo da questão pedagógica do intelecto para o
sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos
para os métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do
esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade [...]. Em suma,
trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é
aprender, mas aprender a aprender (SAVIANI, 2012, pp.8-9).

Nesse contexto, observa-se que a proposta da aprendizagem personalizada ou
personalização de aprendizagem é oposta aos projetos de ensino em massa, com
objetivos comuns a todos, centrado no currículo e no professor. A proposta da
personalização está em centrar o processo pedagógico no aluno, assumindo o
professor o papel de coprojetor das etapas de aprendizagem, em articulação contínua
com o aluno. O discente passa a ser crítico-responsável pelo seu aprendizado,
compreendendo suas limitações, seu tempo e ritmo de estudos; torna-se, dessa
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forma, um aprendente ativo e autônomo. As avaliações permanecem focadas na
identificação das competências desenvolvidas ao longo do processo de aprendizagem
e servirão para estabelecimento de novas metas e progressos.
Segundo Blay e McClaskey (2010), para atender as necessidades de
aprendizagem específicas para cada estudante, a personalização da aprendizagem
faz uso de instrumentos de apoio para adaptar os conteúdos, os objetivos e o ritmo,
englobando a diferenciação e a individualização do ensino. O Quadro 7 apresenta as
diferenças entre a personalização, a diferenciação e a individualização.

QUADRO 7 - PERSONALIZAÇÃO, DIFERENCIAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO
Personalização
Começa com o aprendiz
Se conecta com os intereses,
paixões e aspirações
Os alunos participam
ativamente do design de sua
aprendizagem
Os alunos têm voz e escolha
sobre o que aprendem

Diferenciação
Começa com grupos de alunos
Ajusta as necessidades de
aprendizagem de grupos de
aprendentes
Instrução explícita com base
nas necessidades de
aprendizagem de alunos
Os professores criam ou
adaptam instrução e escolhem
as funções dos alunos com
base nas diferentes
necessidades dos alunos

Individualização
Começa com a necessidade de
um aluno individual
Acomoda às necessidades de
aprendizagem do indivíduo
Instrução explícita com base
nas necessidades críticas de
um aluno individual
Os professores personalizam
lições e tarefas para alunos
com base em necessidades
individuais

Objetivos diferentes para cada
aluno

Memos objetivos para grupos
de alunos

Mesmos objetivos para alunos
com necessidades específicas
que recebem apoio individual

O aluno seleciona tecnologia e
recursos apropriados para
apoiar sua aprendizagem

Tecnoloiga e recursos são
selecionados para suportar as
necessidades de
aprendizagem de grupos de
alunos

Tecnologia e recursos são
selecionados para suportar as
necessidades individuais de
aprendizagem de um aluno,

Os alunos criam uma rede de
colegas, especialistas,
Os alunos são dependentes da
profssores e paraprofissionais
orientação dos profesores para
para orientar e apoiar a
apoiar sua aprendizagem
aprendizagem.
Modelos baseados em
Com base na unidade (tempo
competências onde o aluno
e assunto) e nível de
demonstra maestria
classificação
Avaliação como aprendizagem Avaliação para aprender
Os professores desenvolvem
capacidade para criar alunos
A avaliação envolve testes
independentes que
baseados no tempo e os
estabelecem objetivos,
professores fornecem
acompanham o progresso e
feedback para o aprendizado
refletem sobre a aprendizagem
adiantado
e avaliações sumaticas com
base no domínio dos
estudante.
Fonte: Blay e McClaskey (2010, p. 3, tradução nossa).

Os alunos são dependentes de
professores individuais ou
especialistas para apoiar sua
aprendizagem
Com base na unidade e nível
de classificação
Avaliação de aprendizagem

A avaliação sumativa é
baseada em notas e envolve
testes baseados no tempo que
confirmam o que os alunos
conhecem e não sabem.
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No contexto apresentado a personalização pode ser flexibilizada em atenção à
diversidade cognitiva. Pode-se considerar que a educação personalizada tem por
principais pilares o olhar diferenciado aos diversos níveis cognitivos dos alunos,
considerando seu ritmo e tempo de aprendizagem. Não se pode, no entanto,
caracterizar a personalização como um projeto de total autonomia do aluno nas
decisões sobre o currículo, os temas e as formas de aprendizagem.
Como exposto por Blay e McClaskey (2010), a aprendizagem personalizada
engloba outros modelos e, portanto, outros recursos, entre eles as TDIC.

3.8 Considerações sobre o referencial teórico
O presente estudo teve por objetivo abordar o conceito de educação, seu
histórico e contextos, até chegar aos sistemas de aprendizagem adaptativos e o uso
das tecnologias como meio, investigando como, afinal, tanto os sistemas como o meio
se articulam com as tendências pedagógicas. Como referido no tópico “A linha do
tempo: tecnologias computacionais de ensino e de aprendizagem”, a aprendizagem
autodirigida, no uso de materiais autossuficientes, apresentam enfoques teóricos
distintos, entre a perspectiva comportamentalista, cognitiva e construtivista. Trata-se
de singular importância a identificação de cada ambiente adaptativo, pois seu uso
pode ou não estar em consonância a tendência pedagógica a orientar à prática
escolar.
Na sequência, conceitua-se o que é a educação personalizada, prática
educacional que pode fazer uso de recursos computacionais como apoio ou suporte
às necessidades individuais ou em grupos de estudantes. Faz-se necessário pontuar
que a personalização da aprendizagem independe dos sistemas adaptativos,
enquanto esse último possui características para o enriquecimento da aprendizagem
personalizada, principalmente na organização de trilhas pedagógicas, de acordo com
o conhecimento e a individualização do ensino. As investigações dessas produções
deram origem à sistematização, exposta no capítulo seguinte.
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4.

APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Este capítulo apresenta os dados coletados apontando os resultados do

levantamento realizado no Banco de Teses e Dissertações da Capes.

4.1

Banco de Teses da Capes

O resultado apresentado caracteriza-se por empregar uma metodologia de
revisão de literatura pautada na escolha de teses e dissertações alinhadas à questãoproblema. A escolha do banco de pesquisas e seleção criteriosa dos textos busca
garantir a qualidade das fontes e a definição precisa das equações, critérios e inclusão
e exclusão.
Nesse contexto, na observância dos critérios de pesquisa e as regras
estabelecidas, seguimos as descrições: objetivos, equações de pesquisa, âmbito da
pesquisa, critérios de inclusão, critérios de exclusão, critérios de validade
metodológica, resultados e tratamento dos dados.
Como explicado por Ramos et al (2014, p. 23):
[...] convém, entretanto, clarificar que esta série de procedimentos pode ser
realizada com mais ou menos passos, conforme acontece noutros âmbitos
do conhecimento perfeitamente familiarizados com esta concepção de
revisão de literatura.

Por assim seguir, são apresentados, nesse intervalo, os resultados das buscas
realizadas. Como o critério de inclusão, foram considerados somente teses e
dissertação com resumo completo e disponíveis na plataforma Capes, em Língua
Portuguesa. As áreas de conhecimento selecionadas foram as Ciências Humanas,
exatas e correlatas ao currículo da educação básica. Foram excluídos documentos
fora do âmbito do Ensino Fundamental e Médio e não disponíveis em Língua
Portuguesa.
O portal de periódicos da Capes apresentou 51 (cinquenta e um) trabalhos,
sendo 10 (dez) de doutorado, 34 (trinta e quatro) de mestrado acadêmico e 7 (sete)
de mestrado profissional. O Gráfico 1 ilustra, em percentuais, o material encontrado.
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Gráfico 1 - Porcentagem comparativa de produções científicas
por programa stricto sensu com o tema "ensino personalizado"
e suas variações

Fonte: levantamento da autora.

Entre os 51 (cinquenta e um) resultados levantados, somente o termo “Ensino
individualizado” apresentou mais de vinte estudos realizados no período selecionado,
seguido por “Ensino personalizado” com nove e “Khan Academy”, com oito. Como
ilustra o Gráfico 2:
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GRÁFICO 2 - QUANTIDADE COMPARATIVA DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS POR TERMO DE
BUSCA

Fonte: levantamento da autora.

As primeiras publicações identificadas são de 2006, mas não dispunham de
resumo

e

anexo

para

download

(critérios

de

inclusão),

portanto,

foram

desconsideradas. Em relevância ao tema e inclusão entre os trabalhos selecionados,
a primeira pesquisa encontrada foi de 2013, intitulada “Análise comportamental
utilizando aprendizado de máquina para auxiliar o ensino da leitura e escrita aplicado
em um jogo digital” (descritor “Ensino individualizado”). Objetivou analisar a utilização
do programa de ensino de leitura e escrita Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos
Passos (ALEPP). Trata-se de uma ferramenta pedagógica digital criada por
psicólogos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o propósito de
realizar ações pedagógicas voltadas para o ensino individualizado.
Ao longo de 2006 a 2016, o número de produções foi variando, embora num
movimento crescente. O Gráfico 3, ilustra a quantidade de produção científica por ano.
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GRÁFICO 3 - QUANTIDADE DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS ENTRE 2006 E 2016

Fonte: levantamento da autora.

Observa-se o aumento no ano de 2013, com 7 trabalhos apresentados, em
comparação a 2006, com 3 pesquisas. As teses e dissertações selecionadas incluem,
como um de seus objetos de análise, as tecnologias. Entre os termos encontrados
nos trabalhos, identificamos: jogos digitais, programa de ensino de leitura e escrita,
Sistemas Tutores Inteligentes e plataforma adaptativa.
De cinquenta e um trabalhos encontrados, vinte e nove dispunham de resumo
e, destes, nove respondiam ao critério Ensino Fundamental e Médio. Ilustramos
abaixo os resultados.

GRÁFICO 4 - TRABALHOS SELECIONADOS E EXCLUÍDOS (%)

Fonte: levantamento da autora.

Em síntese, entre 2006 e 2016, o número de pesquisas relacionadas à
aprendizagem adaptativa e personalizada tem acrescido. O fluxograma abaixo
apresenta a identificação e seleção dos estudos para a revisão sistemática.
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FIGURA 2 - FLUXOGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDOS

Trabalhos
identificados= 51

Não selecionados
= 22

Sem resumos ou
possibilidade de
download

Selecionados
= 29

Excluídos = 20
Não atendidam ao critério de
inclusão: Ensino Fundamental
e/ou Médio = 20

Incluídos = 9

Aprendizagem
individualizada = 1

Personalização
do ensino = 1

Ensino
personalizado = 1

Ensino individualizado
=5

Plataforma adaptativa
=1

Fonte: elaborado pela autora.

4.2 Análise dos dados: estudos incluídos na revisão sistemática
Neste tópico, será apresentada a análise de todos os 9 (nove) estudos
selecionados e incluídos na revisão sistemática. Os procedimentos de revisão
bibliográfica foram realizados no uso do software Nvivo1153, em diferentes etapas para
análise dos dados.
Na leitura completa e análise das teses e dissertações, foi possível encontrar
pontos importantes, antes elucidados no referencial teórico. Pode-se destacar a

53

O software NVivo 11 foi projetado para ajudar na organização, análise de informações e dados não
estruturados. Exemplos: mídias, artigos, conteúdos da web. Disponível em:
<https://www.qsrinternational.com/nvivo/trial-nvivo>. Acesso em: 10 jan.2018.
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relação entre o uso das tecnologias, a aprendizagem centrada do aluno e as
características pedagógicas a conduzir as ações pedagógicas.
O trabalho de Pessoa (2015), elenca a inquietação em analisar se os objetos
de aprendizagem incorporam características de interatividade, aprendizagem
individualizada e aspectos pedagógicos, com foco no desenvolvimento da autonomia
do aprendiz.
Como referido no tópico “A aprendizagem personalizada”, a individuação da
aprendizagem começa com a necessidade do aluno e o uso das tecnologias são
selecionados para este aporte (BLAY; BCCLASKEY, 2010).
Outro aspecto a elencar, refere-se ao uso do recurso computacional integrado
à personalização do ensino, no respeito ao ritmo, tempo e conhecimento do estudante.
Entre as propostas evidenciadas nos resumos, há de se pontuar a importância do
professor no acompanhamento e na mediação dos recursos tecnológicos utilizados.
Como apresentado na tese de Almeida (2016), os professores consideram que
o uso das TDIC integrados à personalização do ensino promove mediações mais
eficientes, específicas ao estudante, mas que exige melhor planejamento,
sistematização e reflexões sobre os papéis dos participantes das ações pedagógicas.
A pesquisa da autora afirma as convicções de Valente (1999, p. 35): “o papel do
professor deixará de ser o de total entregador da informação para ser o de facilitador,
supervisor, consultor do aluno no processo de resolver seu problema”.
Os quadros 8 e 9, na sequência, apresentam os trabalhos selecionados e as
características dos estudos.
QUADRO 8 - ESTUDOS SELECIONADOS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: DESCRITOR,
AUTOR, TÍTULO, ANO E ETAPA DA EDUCAÇÃO
Id.

1

2

3

Descritor

Autor

A.I

PESSOA,
Eder Gomes

P.E

E.P

MARTINS,
Lilian Cassia
Bacich

CORRÊA,
Paulo
Marcus
Hollweg

Título
Potencialidades dos objetos de
aprendizagem em repositório
digital para o ensino de língua
inglesa'
Implicações da organização da
atividade didática com uso de
tecnologias digitais na formação
de conceitos em uma proposta de
ensino híbrido
A plataforma Khan Academy
como auxílio ao ensino híbrido em
Matemática: um relato de
experiência'

Nível

Ano de
defesa.

Segmento

M

2015

Fundamental
e Médio

D

2016

Fundamental

M.P

2016

Fundamental
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Id.

Descritor

Autor

E.I

KATHEN,
Carla Leticia
Tem

5

E.I

MAZIVIERO,
Helio
Fernando
Gomes

6

E.I

VEIGA,
Dhayana
Inthamoussu

4

7

8

E.I

E.I

JUNIOR,
Gilberto
Nerino de
Souza
SEFFRIN,
Henrique
Manfron

Título
Estratégias de aprendizagem no
ensino individualizado em alemão
como língua estrangeira em uma
escola bilíngue teuto-brasileira
Jogos digitais no ensino de
Matemática – o desenvolvimento
de um instrumento de apoio ao
diagnóstico das concepções dos
alunos sobre diferentes
representações dos números
Aprendizagem e engajamento
como função de consequências
para o desenvolvimento de
crianças em um programa de
ensino individualizado de leitura
Análise comportamental utilizando
aprendizado de máquina para
auxiliar o ensino da leitura e
escrita aplicado em um jogo
digital'
Avaliando o conhecimento do
estudante através de redes
bayesianas dinâmicas

Nível

Ano de
defesa.

Segmento

M

2016

Médio

M

2014

Fundamental

D

2014

Fundamental

M

2013

Fundamental

M

2015

Fundamental

MOGNHOL,
O uso da plataforma adaptativa
Ensino
Tiago
M.P
2015
Khan
Médio
Delpupo
M – Mestrado / D – Doutorado/ M.P – Mestrado Profissional / A.I – “Aprendizagem Individualizada” /
P.E – “Personalização do ensino” / E.P- “Ensino personalizado” / E.I – “Ensino individualizado” / P.A
– “Plataforma Adaptativa”.
Fonte: levantamento da autora.
9

P.A
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QUADRO 9 - RESUMOS DOS ESTUDOS SELECIONADOS
Id.

Descritor

Autor

1

A.I

PESSOA, Eder
Gomes

2

P.E

MARTINS, Lilian
Cassia Bacich

3

E.P

CORRÊA, Paulo
Marcus Hollweg

Resumos
Esta pesquisa tem como objetivo analisar os Objetos de Aprendizagem criados para o ensino de língua inglesa/LE
disponíveis no repositório BIOE. [...]. Buscamos ainda, evidenciar e descrever se esses Objetos, sejam OA ou
OAL, incorporam características de interatividade e de uma aprendizagem individualizada. [...] mantivemos as três
partes do instrumento que analisam, respectivamente, as características técnicas, com foco na interatividade; as
características pedagógicas, com foco no desenvolvimento da Competência Comunicativa; e as características de
aprendizagem individualizada que busca obter dados sobre a contribuição desses OA(L) para o desenvolvimento
da autonomia do aprendiz. Os resultados revelaram um número muito reduzido de OAL e que esses Objetos
apresentam o potencial de desenvolvimento da CC e, por incorporarem elementos de interatividade, demonstram
um potencial motivacional significativo. No entanto, os Objetos analisados mostraram que, dificilmente, há uma
preocupação em incorporar característica da aprendizagem individualizada que promova a autonomia do aprendiz.
O objetivo deste estudo é investigar se a organização da atividade didática no modelo de Ensino Híbrido, analisada
sob a ótica dos pressupostos teóricos de psicologia histórico-cultural, proporciona condições adequadas para a
formação de conceitos. Foram sujeitos, três professores e 79 alunos do Ensino Fundamental (escola privada e
pública). [...]. Os resultados apontaram colaboração entre pares e utilização das TIC como recursos eficientes para
aprender, na percepção dos estudantes. Os professores, apesar dos desafios de inserção das TIC, consideram
que o uso integrado, somado à personalização do ensino, promove mediações mais eficientes em relação às
demandas específicas dos estudantes. Conclui-se que o Ensino Híbrido oferece oportunidade de desenvolvimento
das funções psicológicas superiores, porém exige planejamento minucioso objetivando a sistematização dos
conceitos, além da reflexão sobre papéis desempenhados em classe.
O trabalho aqui descrito relata uma experiência de ensino híbrido com estudantes do Ensino Fundamental da
Escola Municipal Rio Grande do Sul, localizada na cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre, estado do Rio
Grande do Sul. O recurso tecnológico utilizado foi a plataforma educacional Khan Academy e o trabalho relaciona
recursos de funcionamento da plataforma com descobertas da Neurociência Cognitiva, com base: na leitura do
livro Um Mundo, Uma Escola: a educação reinventada [...]. Algumas grandes vantagens da plataforma Khan
Academy residem no respeito ao ritmo e tempo próprio de cada indivíduo em seu processo de aprendizagem, na
imensa e variada quantidade de problemas a serem resolvidos pelos estudantes, com feedback imediato dos
resultados obtidos em direção ao domínio das habilidades pretendidas, além da possibilidade de acompanhamento
- pelo professor-tutor - do processo, ao invés da centralização no produto, permitindo desta forma uma avaliação
contínua e personalizada do estudante com intervenções pontuais em suas atividades auxiliando-o na busca de
autonomia intelectual. [...]. Embora deva ser destacado que essa plataforma não se trata de um game, vários de
seus recursos levam ao usuário experimentar sensações semelhantes aos jogadores de games quando, ao
vencerem desafios e cumprirem tarefas, recebem estímulos como medalhas, pontos de energia bem como sinais
sonoros e imagens visuais estimulantes do desejo de seguir avançando em direção ao domínio de habilidades.
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Id.

Descritor

Autor

4

E.I

KATHEN, Carla
Leticia Tem

5

E.I

MAZIVIERO, Helio
Fernando Gomes

6

E.I

VEIGA, Dhayana
Inthamoussu

Resumos
Este trabalho intitulado como “Estratégias de aprendizagem no ensino individualizado em alemão como língua
estrangeira em uma escola bilíngue teuto-brasileira” tem o objetivo de investigar em que medida as estratégias de
aprendizagem de ensino individualizado auxiliam o aprendiz a se tornar mais autônomo em relação ao seu próprio
aprendizado. [...] é possível afirmar que, após a vivência com as estratégias de aprendizagem, os alunos afirmam
sentir-se mais responsáveis pelo seu próprio aprendizado. O grupo de participantes revela através do seu
interesse e da sua participação nas atividades propostas e também através de comentários que as estratégias lhe
ajudam a ser mais autônomos, pois os alunos afirmam poder utilizar as estratégias aprendidas também em outros
contextos de aprendizagem.
A baixa utilização de tecnologias para o apoio individualizado aos alunos, e as dificuldades enfrentadas por
professores e alunos no ensino e na aprendizagem dos números racionais foram os fatores motivadores da
pesquisa. Foi realizada uma revisão de literatura sobre game design para o desenvolvimento de um jogo digital com
características de motivação, imersão e conhecimento. Este jogo é baseado nas teorias do game design, com
tecnologias HTML5 e Javascript, para que o jogo fosse multiplataforma. O jogo contempla três elementos básicos:
a interface do aluno, composta por elementos jogáveis; a interface do professor, composta por elementos de análise
em tempo real; e o servidor de transmissão e armazenamento dos dados. O jogo foi aplicado para seis alunos de
uma turma de nono ano em uma escola estadual do município de Jaboticabal. Optou-se pela interpretação dos
dados por meio de abordagens qualitativas. Os resultados indicam que o jogo digital proposto gera informações
suficientes para que o professor identifique as características de seus alunos em relação a conteúdos de
matemática, melhorando seu processo de ensino.
O programa de ensino individualizado Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos vem sendo
sistematicamente desenvolvido e aprimorado ao longo de 25 anos. [...] O presente estudo teve como objetivo
analisar a aprendizagem e o engajamento de crianças durante a aplicação do Módulo 1 do Programa de Leitura: 1)
em sua versão padrão (Procedimento-Padrão) e 2) em uma versão com a produção de pontos trocados por acesso
a vídeos como consequência suplementar às consequências de acerto padrão (Procedimento-Ponto ou Ponto‟).
[...]. Os resultados mostraram que todos os participantes obtiveram ganhos significativos em leitura, ditado e
equivalência, com palavras de ensino e palavras novas e que o avanço no procedimento ocorreu em uma quantidade
de sessões próxima ao número de passos de ensino programados. [...]. Todos os participantes engajaram-se
sistematicamente na tarefa durante as sessões de ensino observadas e comportamentos chamados de “dispersão”
ocorreram de maneira variável e, aparentemente, sem interferir no fluxo de execução da tarefa, exceto em alguns
casos. Comportamentos de dispersão pareceram ser, em sua maioria, um artefato do procedimento por tentativas
discretas, no qual a execução da tarefa não pode ocorrer continuamente. [...]. Participaram seis meninos e duas
meninas, com 6 a 9 anos, do 2º ou 3º ano, os quais apresentavam repertórios de entrada mais reduzidos do que os
participantes do Experimento 1 e, além disso, foram expostos a apenas uma parte do procedimento. .[...][...]. Apesar
das limitações do presente estudo, seus resultados sugerem diretivas importantes para a condução de novos
estudos sobre os determinantes do engajamento de crianças no Programa de Leitura.
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Id.

Descritor

Autor

Resumos

Diversas pesquisas possuem foco em características do aprendizado de máquina e sua aplicação em campos
como a psicologia, educação e criação de jogos digitais. O programa de ensino de leitura e escrita Aprendendo a
Ler e Escrever em Pequenos Passos (ALEPP) concebido por psicólogos da UFSCar é uma metodologia de ensino
que tem por objetivo desenvolver o ensino individualizado. Alguns trabalhos geraram produtos informatizados
JUNIOR, Gilberto
dessa metodologia, porém, não utilizaram uma análise computacional do aprendizado do aluno a fim de prever e
7
E.I
Nerino de Souza
classificar características do aprendizado. Este trabalho é um estudo aplicado na área da psicologia experimental
baseado no ALEPP com o objetivo de agregar uma máquina de aprendizado para prever o acerto ou erro de
tarefas de ensino e classificar o aprendizado das palavras ensinadas a fim de analisar o comportamento do aluno,
com ou sem histórico de fracasso [...]. O jogo pretende auxiliar professores, pedagogos e psicólogos que trabalham
com alunos no processo de aprendizado em fase de alfabetização além de abrir portas para futuros trabalhos
como a geração de tarefas personalizadas.
Pesquisas têm mostrado que os alunos apresentam ganhos mais significativos de aprendizagem através do ensino
individualizado, pois o professor pode se focar nas dificuldades de cada um. Por ser uma estratégia de custo
elevado, os Sistemas Tutores Inteligentes (STI) oferecem uma alternativa mais viável. Esses sistemas, através de
técnicas de Inteligência Artificial, são capazes de se adaptar às características de cada aluno, provendo assistência
individualizada. Esta adaptação personalizada é fornecida pelo componente Modelo de Aluno, que é capaz de
SEFFRIN,
Henrique
avaliar e mapear o conhecimento de cada estudante. [...]. Como foco inicial deste trabalho serão utilizadas as
8
E.I
Manfron
equações de 1o grau. [...]. A partir dos históricos dos alunos, que utilizaram o PAT2Math, foram obtidas as
evidências para a rede; e a partir dos dados dos pós-testes, realizados pelos mesmos alunos, formam obtidos os
percentuais a serem comparados com a inferência da rede. Como os resultados não foram satisfatórios, empregouse a regra do limiar, instanciando toda a variável que o ultrapassasse. Avaliada sob os limiares de 96% e 98%, a
rede demostrou resultados mais precisos com o limiar de 96%, no qual as diferenças entre os resultados da rede
e os percentuais dos pós-testes permaneceram, em sua maioria, em até 5%.
Este trabalho relata a experiência do uso da plataforma adaptativa Khan Academy, disponível gratuitamente em
https://pt.khanacademy.org/, com turmas do 1o ano do Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio
MOGNHOL,
Tiago
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES Campus Venda Nova do
9
P.A
Delpupo
Imigrante. Durante o primeiro semestre letivo utilizamos a metodologia tradicional de ensino; no segundo semestre
optamos por avaliar os alunos de acordo com os resultados obtidos na plataforma. Por ﬁm, avaliamos os principais
benefícios e diferenças.
A.I – “Aprendizagem Individualizada” / P.E – “Personalização do ensino” / E.P- “Ensino personalizado” / E.I – “Ensino individualizado” / P.A – “Plataforma
Adaptativa”.
Fonte: levantamento da autora.
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Os resumos dos trabalhos apresentam a preocupação no uso de novas
abordagens, o papel do professor, o uso consciente dos recursos tecnológicos para a
personalização do ensino e, especialmente, o respeito ao ritmo, tempo e o
desenvolvimento de competências do estudante. Da leitura dos estudos, foi possível
criar uma nuvem de palavras para identificar os termos que ocorrem com mais
frequência54 nas teses e dissertações: ensino (1.935); aluno (1.545); aprendizagem
(1.164); professor (964); estratégias (569); tempo (513); atividade (474); tecnologia
(408).

Figura 3 - Nuvem de palavras55

Fonte: elaboração da autora.

No caso das teses e dissertações reunidas nesta pesquisa, o agrupamento
anuncia os temas mais relevantes abordados nos estudos. A partir desse ponto, na
apresentação das inter-relações mais pertinentes às teses e dissertações

Para identificar os termos de maior relevância nos textos, utilizamos a ferramenta “Assiste de
gráficos” do software NVivo 11. Por padrão, são listadas as 1.000 palavras mais citadas. Optamos por
restringir a busca aos 30 (trinta) termos mais frequentes.
55 Importado da análise feita no uso do software NVivo 11.
54
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selecionadas, elaborou-se um quadro que descreve as principais tendências
abordadas nos trabalhos.
Segundo Libâneo (1987), a maioria dos professores constrói suas práticas
pedagógicas movidos por ideários comuns, consequência da passagem pela escola
ou transmitidos por colegas profissionais. Porém, as ações pedagógicas contêm
pressupostos teóricos que fundamentam estas práticas, as denominadas tendências,
sejam estas liberais, no olhar para o indivíduo e sua atuação social ou progressista,
na crítica à realidade social.
Por outro lado, há professores interessados num trabalho docente mais
conseqüente, professores capazes de perceber o sentido mais amplo de sua
prática e de explicitar suas convicções. Inclusive há aqueles que se apegam
à última tendência da moda, sem maiores cuidados em refletir se essa
escolha trará, de fato, as respostas que procuram. (LIBÂNEO, 1987, p. 19).

A análise das teses e dissertações revelam o olhar dos autores sobre o ato
educativo, suas percepções sobre a atuação do professor, o estudante, e a função
das tecnologias como recursos de apoio, meio de transmissão de informação ou
construção do conhecimento.
Como descrito nos PCN (MEC, 1998), a inserção das tecnologias no processo
de ensino e de aprendizagem tem por objetivo a melhoria da qualidade. Os nove
trabalhos selecionados desvelam os fins que cada autor apresenta ao uso das TDIC
na educação. Porém, faz-se necessário salientar, o levantamento considerou o termo
“aprendizagem adaptativa” e suas variações. O Quadro 10 denominado “Práticas e
tendências pedagógicas” apresenta a análise das pesquisas segundo a prática
educacional, o papel do professor e aluno e o foco que confere a aprendizagem.
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QUADRO 10 - PRÁTICAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS IDENTIFICADAS

Prática
educacional

PESSOA, E.G. (2015)

MARTINS, L.C.B. (2016)

CORRÊA, P. M. H. (2016)

Prática

Adequa-se às necessidades individuais e ao
meio social.

Formação de atitudes; aprendizagem
transformadora.

Método

Informações sequenciadas; facilitação da
aprendizagem.

Facilitação da aprendizagem; resolução de
problemas.

Personalização

Estudantes aprendem em ritmos e formas
diferentes.

Professor

Orienta; respeita o ritmo e tempo do
estudante; co-responsável pela
aprendizagem.

Facilitador, orientador, mediador,
incentivador. Parceiro do estudante.

Técnicas específicas para transmissão e
recepção de informações.
Sequência de exercícios em níveis
diferentes de dificuldades;
Premiações e reforços positivos.
Processo individualizado de
aprendizagem; aluno sente-se à vontade
para escolher os próprios caminhos de
estudos.
“Prepara estudos digeridos estudante” (p.
13);
“controle do professor tem das atividades
desenvolvidas” (p. 14);
Realiza intervenções pontuais.

Aluno

Autônomo; comprometimento da
aprendizagem; aprende fazendo.

Autônomo; postura reflexiva; centro da
aprendizagem; assume a responsabilidade
por sua aprendizagem.

Conteúdo

Sequencial, determinado pela complexidade
do conteúdo.

Faz uso das TDIC

TDIC para motivação; aprender fazendo;
adapta-se aos interesses e estilos; avalia o
desempenho.

TDIC associadas às práticas como
mediação pedagógica; resolução de
problemas; possibilita a colaboração e
interação entre os estudantes; feedback
imediato.

Faz uso de
sistemas
adaptativos

Não mencionado.

Khan Academy.

Respeito ao ritmo e o conhecimento;
aprendizagem começa com o aluno.

Papel

Aprendizagem

Conteúdo aplicável às necessidades do
aluno e do currículo formal;
facilitação da aprendizagem.

Autonomia para uso do recurso digital;
Protagonismo; responsável por construir
seu conhecimento.
Informações ordenadas e sequenciadas
de acordo com às necessidades de
aprendizagem e intervenções do
professor.
Tecnologias como auxiliar eficaz à
aprendizagem; domínio dos conteúdos e
continuidade das temáticas; emissão de
relatórios de habilidades; atividades
individualizadas; TDIC como ferramenta
de ensino; avaliação da aprendizagem.
Khan Academy.
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KATHEN, C.L.T (2016)

Prática
educacional

VIEGA, D.I (2014)
Técnicas específicas para transmissão e
recepção de informações
Solução de problemas no uso de
procedimentos e técnicas de transmissão,
recepção e execução de atividades pontoexercício. Repetição e reforço, sequência
didática fixa.

Prática

Adequa-se às práticas pedagógicas definidas

Método

Várias estratégias, coerentes ao contexto
pedagógico. Proporcionar situações
diversificadas e problematizadas à realidade
do dia a dia.

Transmissão e recepção de informação em
níveis de dificuldade;
Recompensa por desempenho, feedback
automático.

Personalização

O ambiente é modificável de acordo com as
necessidades de ensino-aprendizagem.

Não mencionado

Professor

Mediador de ensino; orientador.

Aluno

Autônomo; responsável por sua
aprendizagem.

Conteúdo

Conteúdo aplicado às necessidades do aluno
e/ou direcionado, a depender do método
escolhido.

Sequência ordenada de informações; nível
de dificuldade aumenta nas fases do jogo.

Sequência ordenada de informações,
níveis de dificuldade; eficácia no ensino.

Faz uso das TDIC

TDIC a propiciar tarefas abertas e materiais
diversificados, não diretivos.

TDIC como recurso avaliativo; ferramenta
de ensino e aprendizagem;
Aprendizagem avaliada pelo desempenho;

TDIC como recurso de ensino e reforço.
Avaliação da aprendizagem e
desempenho; Mensagens de reforço,
feedback automático.

Faz uso de
sistemas
adaptativos

Não mencionado

Não mencionado

Não mencionado

Papel

Aprendizagem

MAZIVIERO, H.F.G (2014)
Técnicas específicas para transmissão e
recepção de informações

Bom relacionamento com o aluno; professor
orientador; orienta o uso da ferramenta
digital.
Receptivo, recebe informações.
Executa a atividade por níveis de
dificuldade.

Não menciona
Acompanha o desempenho do estudante
no uso de TDIC de ensino.
Aluno receptivo, fixa e executa exercícios.
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JUNIIOR, G.N.S (2013)
Prática

Análise comportamental da aprendizagem.

Método

Procedimentos de estímulo-resposta;
Reforço; recepção e transmissão de
informações.

Personalização

Personalização e adaptação da
aprendizagem no uso de aprendizagem de
máquina:
“o aprendizado humano deveria ser tratado
de forma individualizada e personalizada visto
as complexidades inerentes de cada pessoa”
(p. 94)

Prática
educacional

Professor

Acompanha e supervisiona o uso da
ferramenta de ensino; avalia os alunos.

SEFFRIN, H.M (2015)
Modela o comportamento por técnicas
específicas.
Variável, de acordo com a escolha do STI
(exposição; experiências e resolução de
problemas, facilitação da aprendizagem,
técnica de transmissão).

Não menciona a personalização

STI assume a função do professor,
denomina-se “step-based tutor”; auxiliar ou
direciona a aprendizagem, a depender da
estratégia de softwares escolhida.

Papel

MOGNHOL, T.D (2015)
Técnicas específicas para transmissão e
recepção de informações.
Sequência de exercícios em níveis
diferentes de dificuldades;
Premiações e reforços positivos.

Processo de aprendizagem
individualizado e personalizado aos
conhecimentos do aluno.

Acompanha o desempenho do aluno;
Professor direcionou e acompanhou as
atividades a realizar: tópico sobre os
fundamentos da Matemática e conteúdos
sobre geometria. (transmissão e fixação
do conteúdo).

Aluno

Receptivo, executa tarefas solicitadas.

A atuação do aluno é variável ao modelo de
STI selecionado. Pode ser receptivo, na
realização de exercícios, ou ativo, na busca
por respostas a situações problemas.

Conteúdo

Informações estabelecidas e sequenciadas.

Currículo, conteúdos e organização prédefinidos.

Currículo, conteúdos definidos.

Faz uso das TDIC

Aprendizagem de máquina;
Análise comportamental do estudante
(aprendizado); relatórios de desempenho;
reforço, estímulo, consequência; avaliação da
aprendizagem.

TDIC adapta-se ao nível de conhecimento e
estilo de aprendizagem.

TDIC para avaliar o desempenho; realizar
atividades Matemáticas.

Não menciona

STI (Sistemas Tutores Inteligentes) –
aprendizado individualizado e
personalizado; mapeia as competências

Khan Academy
Mapa de conhecimento a diagnosticar e
adaptar os conteúdos às necessidades
individuais.

Aprendizagem
Faz uso de
sistemas
adaptativos

Fonte: elaboração da autora.

Receptivo; realiza atividades solicitadas.
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A análise das teses e dissertações permitiu observar que a maioria das práticas
de ensino adaptativo e personalizado com uso de tecnologia como aporte, está mais
alinhada à tendência liberal, com ênfase numa educação tradicional e tecnicista.
Também se identificou, nesses casos, o uso da tecnologia como máquina de ensinar,
a priorizar o conteúdo e a eficácia. Duas dissertações colocaram o aluno no centro do
processo educativo.
As considerações finais refletem sobre os achados da pesquisa.
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5.

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES
O processo educativo sofreu e vem sofrendo alterações ao longo do tempo,

como abordado no presente trabalho. Essas alterações estão relacionadas ao
contexto sócio histórico do qual a educação faz parte. A educação contemporânea,
em linha com os avanços de seu tempo, vai incorporando as TDIC na Educação
Básica com diversos fins e abordagens, nesta pesquisa será destacada a
personalização e adaptação do ensino.
O que se questiona, em primeiro lugar, é se, nas situações de utilização das
TDIC como recurso para adaptação e personalização do ensino, essas abordagens
são inovadoras. Entre os meios de adaptação, os recursos digitais podem ser
aplicados de várias formas, desde o mais tradicional (para a recuperação e
transmissão da informação), até as tendências mais contemporâneas, focadas na
aprendizagem centrada no aluno.
Esta pesquisa focou

a

reflexão

sobre a

aprendizagem adaptativa

personalizada e o uso de recursos das tecnologias digitais da informação e
comunicação e de que forma eles estão associados a tendências e linhas
pedagógicas. Essa foi a inquietação inicial que moveu a pesquisa.
Os sistemas de adaptação da aprendizagem carregam, em seu projeto de
elaboração, características típicas da prática educacional personalizada, com foco
principal no ritmo, tempo e conhecimentos prévios de cada estudante. Porém, esses
traços não englobam práticas pedagógicas sociais significativas, como a escuta
compartilhada e o trabalho em equipe. Também não contemplam o aluno como
sujeito, no sentido da participação ativa na elaboração da própria aprendizagem,
envolvendo seus interesses e paixões na escolha da tecnologia como aporte ao
conhecimento. Portanto, ser adaptativo, não significa ser personalizado. Não quando
o conceito tem relação com as práticas educativas. O uso das tecnologias adaptativas,
nesse contexto, pode caracterizar-se por identificar as habilidades e competências,
mas o direcionamento da trilha de aprendizagem não é feito de forma compartilhada,
mas preestabelecida, mesmo que os conteúdos sejam atraentes para o sujeito que
aprende.
Observa-se que os sistemas adaptativos de aprendizagem, apesar de conter
materiais autossuficientes que privilegiam a autonomia e a responsabilidade, no caso
da educação básica, estão sujeitos a fatores externos, como currículo, demandas
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avaliativas, expectativas de aprendizagem e sua mensuração. Nesse sentido, é
possível identificar traços mais atrelados a tendências pedagógicas tradicionalistas e
tecnicistas, que tratam de buscar eficiência e eficácia, no desempenho e nas
competências observáveis.
O caminho trilhado a proporcionar tais reflexões foi o levantamento da literatura,
na procura por indicadores em produções acadêmicas brasileiras. Antes, contudo, era
preciso definir o conceito de educação, mostrar sua evolução na história e abordar
tendências e linhas pedagógicas, dando pistas sobre as vertentes a que estariam
ligadas às tecnologias, a adaptação da aprendizagem e sua personalização.
No Brasil a produção acadêmica sobre o tema não é volumosa. Dessa forma,
ao longo da pesquisa, o presente estudo também instigou o desejo de fomentar novas
pesquisas e estudos capazes de aprofundar os questionamentos aqui levantados.
Isso vem ao encontro da proposta do uso social das produções acadêmicas, a fim de
que seja possível oferecer, nesse caso, a alunos e professores, sujeitos do processo
educativo, ferramentas que estejam em consonância com os pressupostos da
legislação e das diretrizes brasileiras para uma educação crítica e libertadora.
O desejo de estimular o aprofundamento do tema ia se fortalecendo, conforme o
estudo avançava e ficava cada vez mais claro que o uso de tecnologias na
aprendizagem adaptativa e personalizada está mais alinhado às tendências liberais
de educação do que às tendências progressistas. Assim, as práticas pedagógicas
libertadoras ainda são, corroborando o que afirma Libâneo (2011, p.33) “um
instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais” e não uma
realidade à qual as tecnologias estão submetidas.
Há, contudo, uma importante ressalva a ser feita. Após a análise das teses e
dissertações de PESSOA (2015) e MARTINS (2016), observa-se que, quando o
professor valoriza a autonomia e está mais aberto a práticas pedagógicas inovadoras,
pode atuar com o aluno na escolha dos recursos que contemplem as experiências e
as expectativas desse aluno, que possibilitem trabalhar situações-problemas
envolvem motivação e estímulo. A tecnologia e a personalização passam a ser
ferramentas para o desenvolvimento mais integral e integrado dos sujeitos que se
relacionam no processo educativo. Assim, alunos e professores são coparticipes na
construção de um saber que não se esgota no indivíduo, mas é capaz de reverberar
em suas ações na sociedade, posto que passam a ter uma perspectiva social mais
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ampla, ou seja, a condição de ensino personalizado não ganha contornos
individualistas, mas coloca o indivíduo como ser único e social, numa relação dialética.
Se é verdade, como diz Libâneo (2011), que a perspectiva progressista se
coloca num patamar não realizável numa sociedade em que o saber está à disposição
do mercado, também é verdade que, como instrumento de luta, deve ser colocado
como algo a que se deve almejar.
Para mais, possibilitar ao docente romper sua atuação como reprodutor do
conhecimento é fundamental às mudanças desejáveis. A relação do professor com as
práticas pedagógicas encontra consonância nos valores que se estendem de sua
história como aluno e também em sua formação universitária. Por esse motivo, a
formação é fundamental, não somente com o objetivo de conhecer as inovações
tecnológicas e possíveis técnicas de uso, mas, principalmente, pela possibilidade de
compreender que os métodos e as práticas escolhidas podem gerar mudanças na
realidade do aluno e na transformação social. Este é o caminho à tendência
progressista.
Longe de esgotar, esta pesquisa busca contribuir com o melhor entendimento
sobre um tema e sua prática na educação contemporânea e que é apontada como
uma tendência para a educação nas próximas décadas, com o desenvolvimento de
pesquisas e práticas em inteligência artificial.
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