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RESUMO
Com a disponibilidade cada vez maior de ferramentas digitais que podem
colaborar no processo de ensino e aprendizagem, aliada a uma necessidade de oferta
de educação que contemple as diferentes necessidades dos alunos na
contemporaneidade, esta pesquisa visa identificar o perfil das plataformas adaptativas
como uma modalidade de aprendizagem personalizada e suas características para o
desenvolvimento de competências que possam ser organizadas, mensuradas,
monitoradas e direcionadas para a evolução da aprendizagem a partir de intervenções
profundas nos sistemas de ensino.
Neste estudo serão analisadas por metodologia comparativa quatro
plataformas de aprendizagem adaptativas com características de personalização do
desempenho do aluno, considerando indicadores de qualidade técnica, organização
e criatividade, qualidade na comunicação e qualidade didática.
Espera-se

identificar

desafios,

oportunidades

e

contribuições

destas

ferramentas para alavancar a inovação no processo de ensino-aprendizagem para
aquisição de competências do século XXI.
Palavras-chave:

ferramentas

digitais,

ambiente

aprendizagem personalizada, plataformas adaptativas.

virtual

de

aprendizagem,

ABSTRACT

With the increasing availability of digital tools that can help in the process of
teaching and learning, combined with a need for provision of education that addresses
the diverse needs of students in contemporary times, this research aims to identify the
profile of adaptive platforms as a form of personalized learning and their characteristics
to develop skills that can be arranged, measured, monitored and directed to the
evolution of learning from deep interventions in the education systems.
This study will be analyzed by comparative methodology four adaptive learning
platforms with personalization features of the student's performance, considering
technical quality indicators, organization and creativity, quality communication and
teaching.
It’s expected to identify challenges, opportunities and contributions of these
tools to leverage innovation in teaching and learning process for skills of the twentyfirst century.
Keywords: digital tools, virtual learning environment, personalized learning, adaptive
platforms.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios do mundo atual, é preparar pessoas com
conhecimentos, habilidades e atitudes que atendam às necessidades de um mundo
globalizado. A tarefa principal é, portanto, avançar na melhoria da aprendizagem com
a utilização das tecnologias da informação.
Neste contexto, o uso de novas tecnologias educacionais configura-se como
uma estratégia de construção de redes de comunicação e interação das pessoas,
além do potencial para apoiar a aprendizagem, a construção social do conhecimento
e o desenvolvimento de competências para aprender de forma autônoma.
Este estudo procurará evidenciar como os avanços tecnológicos associados
aos ambientes virtuais de aprendizagens (AVAs) e das inovações propostas que
incluem a educação baseada em competências, avaliação individualizada e papel do
professor podem trazer diversos benefícios para os alunos, os professores, as escolas
e, certamente, para o desenvolvimento do país.
A inovação em plataformas a serem estudadas conduz ao fato de que o sistema
deve ser aberto, bem desenhado em relação ao design, adaptativo e flexível, com
menos barreiras e mais inclusão, como enfatiza Ehlers (2007).
“Como podemos promover acesso a todos, melhorar o uso de habilidades e promover
qualidade na usabilidade? Uma sociedade que promove inovações e desenvolve-se
por meio de estudo deve ter todos (todo mundo) juntos. Nós não podemos perder as
mentes criativas daqueles que não têm acesso à educação, à tecnologia, ao estudo e
a infraestrutura do conhecimento. E-Learning para todos requer romper, derrubar as
barreiras para aqueles que não têm acesso às novas infraestruturas do conhecimento.
E, abrir a aproximação à inclusão envolve abrir um convite a todos os grupos
(stakeholders groups) em direção ao diálogo de como as barreiras da motivação,
tecnologia, da pedagogia e de acesso podem ser vencidas”. (EHLERS, 2007, p. 17)
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Aprofundando este conceito, entende-se que a aprendizagem em ambiente
virtual deve ser contextualizada, significativa e colaborativa, quando “na rede flutuam
instrumentos privilegiados

de

inteligência

coletiva,

capazes de

gradual e

processualmente fomentar uma ética por interações, assentada em princípios de
diálogo, de cooperação, de negociação e participação” (MORAES, 2001, p. 69).
Os questionamentos abaixo são parte da definição de marcos importantes
neste estudo para o entendimento do que as plataformas podem proporcionar.
1. Estão as plataformas adequadamente aptas a tornar o estudo mais fácil e
melhor?
2. Oferecem ferramentas necessárias a um desenvolvimento autônomo, a fim
de que o estudante possa aperceber-se de que desenvolve conhecimento
por si, gerando mais comprometimento?
3. Possibilitam acesso a todos os membros da comunidade educacional
(professores, alunos e pais)?
4. Oferecem espaços e oportunidades de compartilhamentos de conteúdos e
colaboração?
5. As plataformas possibilitam o uso da avaliação de desempenho como parte
do tratamento das necessidades de aprendizagem?
Alguns autores apresentados neste estudo têm demonstrado a importância de ater-se
em melhorias, à otimização do potencial das plataformas, tanto do ponto de vista
tecnológico quanto pedagógico.
Além de ampliar o conceito defendido por Mayor (1998, p.46), a educação é a
chave do desenvolvimento sustentável, autossuficiente – uma educação fornecida a
todos os membros da sociedade, segundo modalidades novas e com ajuda de novas
tecnologias, de tal maneira que contribua para benefícios reais de formação ao longo
da vida, satisfazendo às demandas de uma sociedade em evolução.
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Nesse contexto, desenvolver novos e eficazes métodos de educação torna-se
relevante para a construção de uma sociedade baseada no conhecimento, exigindose mais do que uma simples capacitação.
“A educação tradicional através de seus processos de ensino e aprendizagem
não atende as demandas do mundo contemporâneo, muito menos ao perfil do aluno
do século XXI. O modelo de escola tradicional foi desenvolvido para atender às
necessidades de uma sociedade que se industrializava e precisava treinar os
trabalhadores para realizar tarefas menos artesanais em ambientes mais complexos.
Salas de aula com muitos alunos, carteiras enfileiradas, foco em conteúdo, ensino
massificado: o universo escolar acabou por incorporar muitas das características das
antigas linhas de produção” (Todos pela Educação, 2014, p.3)
As tecnologias digitais podem ser consideradas alavancas que transformam as
relações sociais e os sistemas de produção, assim como as formas de geração e
circulação do conhecimento. O desafio é que, no mundo atual as escolas possibilitem
o reconhecimento das necessidades individuais, respeitando ritmos de aprendizagem
e utilizando mecanismos de ensino mais adaptados, tornando-se mais eficaz.
O modelo de aprendizagem centrado no aluno é essencialmente a
combinação do ensino personalizado e a aprendizagem baseada em competências
para aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. Existem algumas definições
para o ensino personalizado, porém ainda não se chegou a uma avaliação da eficácia
dessas abordagens na literatura, visto que muitas pessoas na área de educação usam
o termo para referir aos aspectos relacionados a estilos de aprendizagem, de acordo
com a definição da associação internacional de ensino on-line, iNACOL, o ensino
personalizado é visto como:
“[...] aprendizagem sob medida para os pontos fortes, as necessidades e os interesses
de cada estudante – incluindo permitir que eles expressem e escolham o que, como,
quando e onde aprendem – para proporcionar flexibilidade e apoio para assegurar o
domínio dos padrões mais altos possíveis”. (iNACOL, 2013)
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A flexibilidade, a aptidão para resolver problemas, se comunicar, liderar,
trabalhar em equipe e estar sempre aprendendo tornaram-se as competências mais
valorizadas do mundo contemporâneo. A utilização de tecnologias na educação pode
ser um potencializador do desenvolvimento das capacidades cognitivas do indivíduo,
além do enfoque no trabalho em colaboração e em rede para o desenvolvimento da
participação e cidadania.
Segundo a organização Todos pela Educação (2014, p.3) “A preocupação com
a equidade, os direitos humanos e a sustentabilidade desafiam o modelo econômico
vigente. A internet e as mídias sociais digitais ampliam as possibilidades de
participação direta das pessoas nas decisões que afetam sua vida cotidiana e seu
entorno. Tal problematização é colocada para os atuais modelos de educação básica,
aonde aspectos que vão desde a arquitetura da sala de aula, formação dos
professores e principalmente a aplicação das tecnologias, tem agregado pouco valor
ao processo pedagógico. Há ainda um distanciamento entre as realidades vividas
pelos alunos com a que eles encontram nas escolas, o que gera desinteresse,
desmotivação e, consequentemente, altos índices de evasão”. Essa situação
compromete ainda mais o desenvolvimento do país, que tem um grande desafio na
preparação de profissionais e cidadãos para lidar com os desafios da atualidade.
Também a educação brasileira perde a oportunidade de incorporar essas novas
alternativas para resolver antigos problemas e ainda atender ao preceito legal de
Direito Universal à educação como definido pelo PNDHE (Plano Nacional de Direitos
Humanos na Educação):
“A educação é compreendida como um direito em si mesmo e um meio
indispensável para o acesso a outros direitos. A educação ganha, portanto, mais
importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas
potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente excluídos. Essa
concepção de educação busca efetivar a cidadania plena para a construção de
conhecimentos, o desenvolvimento de valores atitudes e comportamentos, além da
defesa socioambiental e da justiça social”. (BRASIL, 2007, p.25)
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De um ponto de vista global, existem iniciativas para investir em inovações na
educação que possibilite melhorar o conjunto de processos de ensino e aprendizagem
para atender as demandas do Século XXI.
Diante destas demandas e perspectivas, esta pesquisa tratará de analisar
como alguns modelos de aprendizagem adaptativa podem contribuir para a qualidade
das intervenções pedagógicas, pelo uso de tecnologias digitais associados à
inteligência artificial possibilitando avanços no desenvolvimento de competências.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A Educação no Brasil

A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é um processo que
deve ser promovido e incentivado, com a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, conforme o artigo nº 205 da Constituição Federal.
(BRASIL, 1988).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), define e regulariza o sistema de
educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição Federal.
Prevista inicialmente na Constituição Federal de 1934 e publicada na Constituição
federal de 1961.
Iniciou um debate pós-promulgação da Constituição em 1988, resultando na
nova LDB (Lei de Diretrizes Básicas) em 1996, sendo baseada no princípio do direito
universal à educação para todos, e sancionada pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso e pelo ministro da educação Paulo Renato em dezembro de 1996.
Alguns destaques para a nova LDB (1996) quanto a gestão democrática do
ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades
escolares, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, a formação de docentes, para
atuar na educação básica, em curso de nível superior, sendo ainda aceito para a
educação infantil e as quatro primeiras séries do ensino fundamental, a formação em
curso Normal do ensino médio, o investimento mínimo de 18% do orçamento por parte
da União e de 25% por parte dos estados e municípios para a manutenção e
desenvolvimento do ensino público e também como previa o Plano Nacional de
Educação.
A estrutura educacional no Brasil está organizada em três esferas responsáveis
pela organização administrativa, pedagógica e curricular, que estão divididos pelos
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órgãos administrativos no nível: federal através do Ministério da educação (MEC),
Conselho Nacional de Educação (CNDE), Conferência Nacional de Educação e
Fórum Nacional de Educação; no nível estadual através da Secretaria Estadual de
Educação (SEE), Conselho Estadual de Educação (CEE); Delegacia Regional de
Educação (DRE) ou Subsecretaria de Educação; no nível municipal através da
Secretaria Municipal de Educação (SME), Conselho Municipal de educação (CME).
A educação básica compreende três etapas de formação, de acordo com os
dados do Conselho Nacional pelo Direito à Educação (CNDE,2009):


Educação infantil de zero (0) a cinco (5) anos, com a finalidade de
garantir o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade,
em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, por meio de
creches e pré-escola, geridas e administradas pela esfera municipal.



Ensino fundamental de seis (6) a quatorze anos (14), e tem como
finalidade a formação básica do cidadão, o desenvolvimento da
capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se
fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida
social. É obrigatório o ensino, com duração de 9 anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Está organizada em séries
iniciais (1° ao 5° ano) e séries finais (6° ao 9° ano). O ensino é gerido e
administrado por esferas municipais (series iniciais) e estadual em séries
finais.



Ensino médio dos quinze (15) aos dezessete (17) anos, é a última etapa
da educação básica e tem por finalidade a preparação para o trabalho.
Tem por princípios pedagógicos: identidade, diversidade e autonomia,
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interdisciplinaridade e contextualização. Está organizada em três séries
(1° ao 3° ano), gerido e administrado na esfera Estadual.
A educação superior compreende a Graduação, pós-graduação, sequenciais e
extensão, com a finalidade de formar profissionais em diferentes áreas do saber;
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos.
Os cursos de educação básica são oferecidos através de educação presencial,
educação semipresencial (parte presencial e parte virtual ou à distância) e a educação
à distância (ou virtual):


Educação presencial: predominantemente nos cursos regulares, em
qualquer nível, onde professores e alunos se encontram sempre num
local físico, a sala de aula. Este é considerado ensino convencional;



Educação semipresencial: acontece em parte na sala de aula e outra
parte a distância, através de uso de tecnologias;



Educação à distância: pode ter ou não momento presencial, de acordo
com os planos de aulas e legislação, acontece fundamentalmente com a
intervenção de professores e alunos separados fisicamente no espaço
e/ou no tempo, através de tecnologias de comunicação.

Os modelos referem-se ao nível de formalização da educação, destacado em
três:


Educação formal: com objetivos claros e específicos e é representada
principalmente pelas escolas e universidades. Baseada em diretriz
educacional centralizada, como o currículo, com estruturas hierárquicas e
burocráticas,

determinadas

em

nível

nacional

e

com

órgãos

fiscalizadores;


Educação informal: relacionada ao processo de socialização do homem,
ocorre durante toda a vida, de forma não intencional;
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Educação não-formal: É mais difusa, menos hierárquica e menos
burocrática. Os programas de educação não-formal não precisam seguir
um sistema sequencial hierárquico de progressão. Pode ter duração
variável e pode, ou não, conceder certificados de aprendizagem.

2.2 Os desafios das TIC na educação

Na concepção de educação como fonte de desenvolvimento, alguns estudos
apontam para desafios como: “expandir e renovar permanentemente o conhecimento,
dar acesso universal à informação e promover a capacidade de comunicação entre
indivíduos e grupos sociais”. (Sunkel, 2006)
As tecnologias da informação e comunicação (TIC) constituem uma forma de
responder a estes desafios, considerando as necessidades de desenvolvimento em
um mundo globalizado.
As novas tecnologias não foram concebidas para a educação, não aparecem
naturalmente nos sistemas de ensino; não são “requisitadas” pela comunidade
docente; não se adaptam facilmente à utilização à utilização pedagógica, e, muito
provavelmente, só se desenvolverão de forma muito parcial no futuro em função de
demandas provenientes do sistema educacional (Bonilla, 2003, p.120) Este autor
aponta para um dos problemas-chave da relação entre as políticas nacionais de
educação e as TIC: a dificuldade de implantar na educação elementos que não são
intrínsecos aos seus processos, não surgem e nem se desenvolvem em seus sistemas
educacionais e que, portanto, não são “naturais”.
As mudanças geradas pela incorporação das TIC à educação não são imediatas
e são bastante complexas considerando a exterioridade da demanda. Por outro lado,
elas são consideradas ferramentas de promoção de igualdade de oportunidades.

21

Segundo (Sunkel, 2006, p.30) “essa potencialidade inclui a disponibilidade de
acessos

a

materiais

de

alta

qualidade

em

lugares

remotos;

aprender

independentemente da localização física; ter acesso aos conteúdos interativos e
aprendizagem flexível; reduzir a presença física como condição de acesso a situações
de aprendizagem; desenvolver serviços de aprendizagem que permitam superar a
limitação de acesso à informação, que ocorre principalmente em países pobres; gerar
informação de melhor qualidade sobre os progressos, as preferências e a capacidade
das aprendizagens, possibilidade de avaliar e certificar as aprendizagens on-line e de
utilizar as TIC para aumentar a eficiência, o aprimoramento do serviço e a redução de
custos. Porém, além de democratizantes, as TIC também incrementariam os níveis
educacionais devido às mudanças que gerariam nos processos e estratégias didáticopedagógicas implementadas pelos docentes, na promoção de experiências mais
criativas e diversificadas de aprendizagem, e na possibilidade de propiciar uma
aprendizagem independente e permanente, em sintonia com as necessidades dos
sujeitos”.
Ainda assim, Tedesco defende que “essas promessas das TIC na educação
estão longe de ser realizadas. Não se trata de negar o potencial democratizante ou
inovador das novas tecnologias, mas de enfatizar que o exercício dessa
potencialidade não depende das próprias tecnologias, e sim dos modelos sociais e
pedagógicos nos quais são utilizadas” (Tedesco, 2005, p.10)
Nesta lógica de pensamento, a redução das desigualdades sociais não decorre
naturalmente das TIC, e sim do contexto de política educacional em que as TIC sejam
incorporadas.
Tedesco acrescenta “ Para que as TIC se integrem efetivamente em um projeto
destinado a reduzir as desigualdades, será preciso que constituam parte de um
modelo pedagógico no qual os componentes identificados como cruciais para o
rompimento do determinismo social sejam assumidos pelos processos que
impulsionam as tecnologias” (Tedesco, 2005, p.14)
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A Pesquisa TIC Educação 2014 realizada pelo CETIC.br aponta que os
professores brasileiros demonstram interesse em utilizar recursos educacionais
digitais, mas nem sempre existem as condições de infraestrutura e capacitação para
o uso da Internet com propósito pedagógico, que apesar dos avanços em
infraestrutura, ainda representa um desafio para políticas públicas. Dados da pesquisa
aponta que apenas 30% dos professores de escolas públicas utilizam as TIC em sala
de aula. Outro dado relevante da pesquisa é de que 93% das escolas em áreas
urbanas no Brasil possuem acesso à internet, sendo 92% em escolas púbicas e 97%
em escolas privadas. Apesar do investimento em infraestrutura, a velocidade de
conexão ainda é uma das principais barreiras
A educação é vista como um campo estratégico para a redução e superação da
exclusão digital, com políticas educacionais que possibilite integrar a utilização das
TIC nos processos de aprendizagens desde a infraestrutura, como uma condição
necessária para realização dos objetivos pedagógicos, assim como a “densidade
informática” definida pelo número de alunos por computador, para o uso efetivo dos
recursos tecnológicos e seus benefícios na aprendizagem.
Se por um lado as escolas ainda enfrentam um déficit de conectividade, por outro
a utilização das TIC no contexto escolar vem compensando as enormes dificuldades
de acesso nos domicílios, e que, desta forma a educação constitui um campo
estratégico para a redução das desigualdades sociais.
Um outro importante desafio destacado pelo autor (Sunkel, 2006, p. 42) referese à capacitação dos docentes, e especialmente às estratégias pedagógicas, pois o
sucesso dos projetos de integração das TIC no ambiente escolar não ocorre
“magicamente” a partir da instalação de um software, mas sim que elas sejam
utilizadas pelos docentes com objetivos pedagógicos. Assim como a integração das
TIC ao currículo, onde todos os conteúdos curriculares podem ser apoiados pela
utilização de tecnologias digitais, possibilitando uma medicação pedagógica e o uso
efetivo dos recursos tecnológicos.
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A formação dos professores em TIC apontado pela Pesquisa TIC Educação
2014, destaca que 67% dos professores declara que aprendem sozinhos, 57% fizeram
cursos, sendo que apenas 29% dos cursos foram oferecidos pelas secretarias de
ensino. O uso de recursos educacionais digitais é uma atividade muito difundida entre
os professores, o que indica um interesse crescente pelo uso das TIC em práticas
pedagógicas, sendo que 82% dos professores de escolas públicas produziram
conteúdos para as aulas.
A pesquisa também apontou que os alunos utilizam as novas tecnologias no seu
cotidiano, nem sempre em ambiente escolar, sendo 79% usam através de aparelhos
celulares.

2.3 O Comportamento na era digital

A fim de contextualizar os comportamentos do mundo contemporâneo, onde a
tecnologia ocupa um lugar central, criando novos parâmetros definidos pelo próprio
ser humano, esta é a visão da teoria do “tecnocentrismo” defendida pelo sociólogo
Derrik de Kerckhove, faz-se necessário entender as transformações e oportunidades
geradas a partir da conectividade.
Para conhecer o comportamento dos brasileiros conectados é importante
conhecer o contexto nacional de usuários. Segundo os dados da pesquisa realizada
pelo IPEA (2014) são 22,5 milhões de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, ou seja
11,7% da população brasileira; de todas as regiões do país 51,8% possuem
computador, sendo que 60% dos lares ainda não possuem acesso à rede de internet
e 48,1% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um computador. A região Sudeste
possui o maior índice de posse de computadores com 54,6% e o menor índice está
na região Norte com 35,3%.
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Fonte: SIPS/Ipea
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Fig. 1. BRASIL E REGIÕES: POSSE DE COMPUTADOR NO DOMICÍLIO, IPEA

Quando observado a distribuição do acesso à internet pelo país, destacam-se
alguns fatores sociais identificados pela pesquisa do CETIC.br (2014). Nas classes A
são 97% das famílias com acesso à internet e apenas 14 % nas classes D e E. Assim
como a concentração de acesso em centros urbanos está em 44% contra 10% na
zona rural.
DOMICÍLIOS COM ACESSO
À INTERNET, POR REGIÃO

PROPORÇÃO ( %)

ESTIMATIVA (MILHÕES)

Sim

Não

Sim

Não

Sudeste

60

40

18,3

12,1

Nordeste

37

62

6,6

11,0

Sul

51

49

5,2

5,0

Centro-Oeste

44

56

2,4

3,1

Norte

36

64

1,5

2,7

Tabela 1. Domicílios com acesso à internet, por região em Milhões (CETIC.br,2014).

A concentração maior de acesso à internet está na região Sudeste e o menor
acesso à rede em domicílios está na região Norte do país.
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Da mesma forma que a distribuição de acesso à internet concentra-se nas áreas
urbanas, com privilegio de acesso em famílias com renda superior a 5 S.M. dividas
nas classes A e B.

40
30
20
10

A
B

C

DE

Mais de 10
SM

Mais de 5 até 10 SM

Mais de 3 até 5 SM

Mais de 2 até 3 SM

Mais de 1 até 2 SM

Ate 1 SM

Rural

TOTAL

Urbana

0

Tabela 2. Domicílios sem acesso à internet por área, renda e classe social, estimativa em milhões de domicílios
(CETIC.br, 2014).

Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) as principais
razões para a ausência de conexão à Internet nos lares brasileiros são: 59,6% não
possuem computador em casa; 14,1% não dispõem de renda para contratar o serviço;
8,7% não possuem interesse ou necessidade; 4,3% não sabem usar a internet.
O telefone celular tornou-se o equipamento preferencial de acesso à internet,
segundo pesquisa do CETIC.br (2012) realizada com jovens de todas as classes
socioeconômicas: 71% do acesso à internet é realizado pelo celular; 62% em um
computador de mesa; 52% computador portátil, 16% pelo tablet; 4% pela TV e 3%
pelo tocador de MP3.
Apesar do número crescente de usuários, a Internet ainda não faz parte do
cotidiano de grande parte da população, sobretudo de grupos mais pobres e de
regiões rurais ou economicamente menos desenvolvidas. Essas desigualdades se
mantêm mesmo em um momento de crescimento do acesso domiciliar à Internet e do
uso da rede, sobretudo pelo telefone celular.
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Em pesquisa realizada pela Fundação Telefônica em 2014 sobre juventude
conectada foram entrevistados 1.440 jovens de 16 a 24 anos em cinco regiões do país
de todas as classes sociais, com o objetivo de entender este perfil do jovem na era
digital com pilares estabelecidos sobre temas de empreendedorismo, comportamento,
educação e aprendizagem e ativismo. De acordo com os dados gerados pela pesquisa
no entendimento sobre o que os jovens fazem com e na internet, foi identificado as
principais atividades desempenhadas: 37,3% atividades de comunicação; 29,6% para
atividades de lazer; 28,7% leitura de jornais e revistas (informações); 28,1% educação
e aprendizagem; 8,1% comércio eletrônico; 8% governo eletrônico e 7% transações
financeiras. As atividades menos praticadas pela amostra da pesquisa foi o de
participar de fóruns de discussão e criar ou atualizar websites e blogs.
O tema educação e aprendizagem ficou na quarta posição de importância
relativa entre as atividades mais frequentes, sendo que 43% dos entrevistados usam
a internet para pesquisas e trabalhos escolares diariamente. Como resultado da
amostra quanto a realização de cursos EaD (educação a distância) e sua frequência
apenas 7% realizam cursos online todos os dias, porém 22% declara fazer ou ter feito
em frequências diferentes e 78% diz não fazer cursos a distância.
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Figura 2. Atividades de educação/capacitação executadas pela Juventude brasileira (pesquisa Juventude Conectada,
Fundação Telefônica, 2014)
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25%
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15%
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7% 8%
3%

Pesquisa web para escola

4%

Curso a distância (on line)

Pesquisa informações sobre cursos

A pesquisa realizada pela Fundação Telefônica em 2014 aponta que questões
socioeconômicas interferem e contribuem para restringir o acesso ao consumo digital,
onde as diferenças regionais de infraestrutura e, da qualidade e custos dos serviços
limitam o número de horas de navegação, frequência e qualidade de conexão para
realizar downloads por exemplo. De um modo geral, quanto mais alto o status do
jovem, maiores e mais frequentes são os seus níveis de utilização das ferramentas da
web.
Segundo o relatório global de tecnologia da informação do Fórum Econômico
Mundial divulgado em 2013, o Brasil encontra-se na posição 60ª. no ranking das
nações mais preparadas para o aproveitamento das novas tecnologias para o
crescimento do país. Dentre os 144 países avaliados, o Brasil ficou em 116º lugar no
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quesito educação, ficando atrás de países como Chade e Azerbaijão. No quesito
Ciência e Tecnologia o Brasil está atrás da Venezuela, Uruguai, Tanzânia, na 132ª
posição. O mesmo relatório aponta indicadores que denotam uma análise de fatores
que contribui para este despreparo do Brasil para enfrentar o mundo digital, e alguns
especialistas afirmam que a qualidade do sistema educacional está diretamente
relacionada a estes indicadores, já que países mais pobres possuem infraestrutura de
acesso à internet melhor nas escolas.
Nesse contexto, a pesquisa Juventude Conectada da Fundação Telefônica
indica que o papel da internet oferecida no ambiente escolar – ainda que em menor
proporção ao acesso residencial – também mostrou grande importância relativa: 75%
dos jovens dizem já ter utilizado a internet na escola para atividades propostas em
aula – e 68% deles declaram ter utilizado a internet na escola por iniciativa própria.
Para 13% dos entrevistados, nenhuma das fontes apontadas pela
pesquisa são consultadas para obter informações sobre cursos,
enquanto outros 28%, declarou não buscar tais informações.

ferramentas de
busca

21
%

instituições de
ensino a
distância

17
%

sites

17
%

22%

Publicações,
Como livros, jornais e
revistas

Confiam em instituições

12
%

fóruns

portais

8
%

8
%

8
%

7
%

Figura 3. Principais Fontes de busca para cursos (pesquisa Juventude Conectada, Fundação Telefônica, 2014)

A pesquisa Juventude Conectada da Fundação Telefônica concluiu sobre o
perfil dos jovens no Brasil que fizeram parte da amostra com cobertura nacional
abrangente, com representatividade para cada uma das regiões do País e de
abordagens metodológicas inovadoras e complementares – discussões em grupo,
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presenciais e via chat, monitoramento clique a clique da navegação por meio de
dispositivo eletrônico, pesquisa quantitativa com questionários estruturados e as
conversas individuais com especialistas – que o estudo permitiu agregar um
conhecimento significativo sobre a relação do jovem brasileiro com as tecnologias de
informação e comunicação.
Um conhecimento com o qual se espera contribuir para compreender cada vez
melhor os hábitos, as atitudes e o comportamento dos jovens e suas redes de
interação, que parecem configurar-se como ponto de partida para potenciais
mudanças de uma série de paradigmas.

a maior parte dos jovens conectados (62%) limita-se ainda a um uso focado em atividades de
comunicação interpessoal e entretenimento, tais como o uso das redes sociais e o download de conteúdos
(música, videos etc.). Neste grupo, formado predominantemente por jovens das classes C e D que cursam
ou cursaram o ensino fundamental ou médio em escolas públicas, estão os jovens com maiores limitações
de acesso e que ainda utilizam, em maior proporção que os demais, locais públicos ou lanhouses para
acessar a internet;

um segundo grupo, equivalente a 33% dos jovens conectados, já demonstra um repertório mais amplo que
inclui, além dos itens mencionados acima, o acesso a mensagens instantâneas e a sites de notícias, a pesquisa
de preços e o hábito de assistir filmes e séries por meio da internet. Neste grupo, que inclui aqueles com acesso
a equipamentos próprios e a tecnologias mais modernas, estão proporcionalmente mais presentes os jovens
da classe B, que trabalham e estudam. Provenientes das

É ainda restrita a 5% a proporção de jovens que faz uso realmente intenso das possibilidades oferecidas
pela internet, realizando pesquisas para fins educacionais ou fazendo cursos à distância, acompanhando
blogs e fóruns com temas de seu interesse, por vezes criando e postando conteúdos digitais e agregando
atividades, tais como o uso de serviços de localização, internet banking e compras online. Inclui
majoritariamente jovens do segmento das classes socioeconômicas A e B, com maior incidência entre
aqueles que tem até 19 anos, cursam ou cursaram a educação básica na rede particular e hoje estão no
ensino superior.

Figura 4. Conclusões da Pesquisa Juventude Conectada realizada pela Fundação Telefônica, 2014, p.214
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2.4 Educação a distância

O conceito de educação a distância, é definido como uma modalidade educativa
baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem, e, por isso, não obedece a
limites de espaço, tempo, ocupação ou faixa etária, demandando a reconfiguração
dos papéis de alunos e professores, bem como novas atitudes e novos enfoques
metodológicos.
“A educação à distância ou também conhecida como EAD, é uma modalidade
de ensino e aprendizado que ocorre sem que haja proximidade entre professor e
alunos, e na qual a comunicação bidirecional entre os vários sujeitos do processo é
realizada por meio de algum recurso tecnológico intermediário, como cartas, textos
impressos, televisão, radiodifusão ou ambientes computacionais”. (ALVES et al.,
2004)
Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser
implantada na educação básica, na educação de jovens e adultos, na educação
profissional técnica de nível e também na educação superior.
“A EAD possui uma característica de democratização do acesso à educação,
possibilitando que alunos que vivem em regiões com maior capilaridade geográfica,
inclusive em locais onde não há instituições de ensino, sejam utilizados baixos
investimentos e propicie uma aprendizagem autônoma ligada à experiência dos
alunos. Promove também um ensino inovador, garantindo atendimento e
acompanhamento personalizado por meio de tutores, para tirar dúvidas, incentivar e
avaliar a aprendizagem dos alunos. Incentiva também a educação permanente,
permitindo a atualização e o aperfeiçoamento profissional daqueles que querem
aprender mais e permite, ainda, que o aluno seja ativo no processo, tornando-o
corresponsável pela sua aprendizagem e, principalmente, fazendo-o aprender a
aprender”. (JUNIOR et al., 2013)
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2.4.1 Histórico da EaD
Baseado em Barros (2003), os primeiros indícios na utilização da Educação a
Distância remontam ao século XVIII, quando um curso por correspondência foi
oferecido por uma instituição de Boston (EUA). A partir de então, é possível
estabelecermos uma cronologia da evolução da EAD no mundo.
As primeiras experiências com EAD no século XIX apresentam uma
concentração maior na Europa, com o oferecimento de cursos por correspondência
na Suécia, Reino Unido e Espanha, além dos Estados Unidos.
No final da primeira guerra mundial, surgiram novas iniciativas de ensino a
distância em virtude de um considerável aumento da demanda social por educação e
do aperfeiçoamento do serviço de correio, dos meios de transporte e principalmente
do desenvolvimento tecnológico no campo da comunicação e informação. Entretanto,
apenas na segunda metade do século XX é que a EAD começou a se fortalecer e a
se estabelecer como uma importante modalidade de ensino.
No Brasil, a EAD teve seu início no século XX, como parte de um processo de
industrialização com demandas nas políticas educacionais para a formação de
trabalhadores para ocupação industrial. Dentro de uma perspectiva de atendimento
de demandas, especialmente de trabalhadores que viviam longe dos centros urbanos.
A história da EAD no Brasil sempre esteve focada à formação profissional,
capacitando-as para certas atividades ou domínio de habilidades, motivadas por
demandas de mercado. Nos anos 30, as políticas públicas identificaram na educação
à distância uma possibilidade de alfabetização em massa, sem grandes investimentos
em questões sociais, e sim como citado por Nunes (1992) “a educação passou a ter
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um papel de adestrar o profissional para o exercício de trabalhos essenciais à
modernização administrativa, surgem o Instituto Rádio Técnico Monitor em 1939, e o
Instituto Universal Brasileiro, em 1941.
Atualmente, a EaD mobiliza meios pedagógicos em quase todo o mundo, tanto
em nações industrializadas quanto em países em desenvolvimento. Novos recursos
são desenvolvidos tanto no âmbito dos sistemas de ensino formal, quanto nas áreas
de treinamento profissional.
A EaD pode também ser enxergada como um recurso que abrange as
necessidades de desenvolvimento da autonomia do aluno. O desenvolvimento da
autonomia é considerado por teóricos como Jean Piaget e Constance Kamii, peça
chave do processo de aprendizagem, no qual o aluno é o foco e o professor possui
um papel secundário, apenas orientando o seu aluno que, por sua vez, escolhe o ritmo
e a maneira como quer estudar e aprender, de acordo com suas necessidades e
possibilidades.

2.4.2 O Cenário da EaD no Brasil
De acordo com o Censo EaD.br realizado pela Associação Brasileira de
Educação a Distância (ABED) no ano de 2014, consultado 271 instituições, entre as
quais 226 exclusivamente formadoras – que apenas oferecem cursos de EAD, 17
fornecedoras de conteúdos e serviços, 15 formadoras e fornecedoras e outras 13. Da
amostra pesquisada 86 são púbicas e 172 privadas, totalizando 19.873 cursos
oferecidos para 519.839 matrículas efetivadas em cursos totalmente a distância,
476.884 em semipresenciais e 2.872.383 em cursos livres.
A maior parte da amostra localiza-se nas regiões sudeste (41%), região sul
(25%), e as regiões Norte e Centro-oeste com menor representatividade (9%). O
Nordeste teve participação de (15%), enquanto o Distrito Federal (10%), tais
indicadores já identificam um cenário com disparidades regionais.
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Os cursos livres (corporativos ou não corporativos) ofereceram 80% dos cursos
em 2014, assim como 77% do número de matrículas da amostra, traz um destaque
para a importância e investimento em cursos livres.
Quanto a área de conhecimento com maior concentração de números de
cursos foram as Ciências Sociais Aplicadas, com maior representatividade dentre os
cursos regulamentados a distância ou semipresenciais e disciplinas EAD. A
quantidade média de alunos teve uma concentração de 31 a 50 estudantes, uma
característica que se mantém com turmas reduzidas.
As demandas em cursos de educação de jovens e adultos (EJA) apresentaram
médias significativas de matrículas por curso, 730 matrículas em cursos
regulamentados totalmente a distância e 3.156 em semipresenciais ou disciplinas a
distância, o que aponta para a existência de um espaço no mercado para este público.
A pesquisa apontou para um aumento nos investimentos realizados em EAD,
além do foco em inovação na produção de novos módulos.
O desafio para as instituições pesquisadas ainda está no controle de evasão,
com taxa média de 25% em diferentes modalidades EAD. Dados como perfil dos
educandos, faixa etária, sexo, ocupação, não foram apresentados o que indica uma
carência no controle dessas informações, que poderiam oferecer uma compreensão
maior sobre o público da EAD.
Os recursos educacionais utilizados pela maioria das instituições foram os
livros eletrônicos e outros textos em suporte digital, assim como vídeos-aula. 212
instituições optaram por recursos educacionais abertos, contra 60 com objetos de
aprendizagem proprietários. A Maioria produz seus próprios materiais de textos e
audiovisuais, pelas equipes de educadores sem terceirização, além de outros
profissionais capacitados para a produção.
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) foram as ferramentas mais
utilizadas no compartilhamento de conteúdo como na comunicação com os alunos.
Um outro dado relevante foi a pouca incorporação de dispositivos móveis na EAD, 174
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instituições formadoras (68,5%) da amostra não incorporaram dispositivos móveis nos
cursos de EAD, dividindo entre instituições públicas e privadas o número vai para 80%
entre as públicas e 60% das instituições privadas que não incorporaram os
dispositivos móveis. Entre os dispositivos que foram utilizados estão os smartphones
e tablets com finalidade de compartilhamento de conteúdo.

2.5 Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs)

Os ambientes virtuais de aprendizagem, também referenciados por AVAs,
podem ser definidos como softwares especificamente projetados para serem
utilizados no ensino e aprendizado de estudantes (MORGAN, 2003).
As transformações provocadas por esses novos ambientes romperam com
padrões clássicos de relacionamento e interação, para atingir novas formas e
dimensões de inter-relacionamento entre sujeitos envolvidos. (MATTA,2002).

2.5.1 O ponto de vista da pedagogia construtivista
O construtivismo, no campo da educação, refere-se a uma teoria em que a
aprendizagem humana é resultado de uma construção mental realizada pelos sujeitos
com base na sua ação sobre o mundo e na interação com os outros. O ser humano
tem uma potencialidade para aprender a pensar que pode ser desenvolvida porque a
faculdade de pensar não é inata e nem provida de fora. O construtivismo incorpora
contribuições de outras fontes, tais como o lugar do desejo e do outro na
aprendizagem, o predomínio da linguagem em relação à razão, o papel da interação
social na construção do conhecimento, a singularidade e a pluralidade dos sujeitos.
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Esta abordagem pedagógica é bastante comum dentro de ambientes virtuais de
aprendizagem. (GROSSI e BORDIN, 1993).
Piaget afirma que o construtivismo pode ser considerado como uma visão
contemporânea do aprendizado, em que facilita e promove o desenvolvimento
cognitivo entre os pares. De acordo com Vygotsky, com base na abordagem sócio
histórica os indivíduos são seres sociais inseridos em um ambiente definido
historicamente cultural, e seu desenvolvimento acontece por “internacionalização das
atividades socialmente enraizadas e historicamente construídas pelos indivíduos, em
um processo colaborativo de ensino e aprendizagem”
Um AVA dentro de um contexto de ensino-aprendizagem construtivista, é
composto, de ao menos 5 elementos a seguir: (PAJA et al., 2002)


Usuários: refere-se a quem se objetiva ensinar, para quem o
aprendizado se dará de forma a desenvolver as habilidades, os alunos;



Conteúdo: refere-se àquilo que os usuários (alunos) irão aprender, o
conteúdo dos materiais dos cursos;



Especialistas: refere-se a como os usuários (alunos) irão realizar o
processo de ensino-aprendizagem. São as pessoas que irão administrar
e desenvolver as ferramentas, o conteúdo e os materiais do curso.
Dentre estes podemos citar alguns importantes exemplos:
a. Docente (professor ou tutor): responsável pelo conteúdo do
curso;
b. Pedagogo:

responsável

pelo

apoio

ao

desenvolvimento

pedagógico dos conteúdos;
c. Técnico em interface e usabilidade: responsável pela interface do
AVA, preocupa-se com a utilização de recursos do AVA de forma
a torná-lo o mais atrativo e acessível possível para o usuário
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(aluno), focando-se na interatividade, acessibilidade e na
qualidade do conteúdo oferecido;
d. Técnico administrador: responsável por disponibilizar aos
usuários (alunos) os conteúdos e recursos do AVA, tendo a
missão de mantê-lo atualizado e sempre acessível;
e. Especialista

em

tecnologia

educacional: responsável

por

sugestões de recursos e meios mais adequados e atuais para
aprendizagem dos usuários (alunos);
f. Corretor ortográfico e gramatical: responsável por garantir a
qualidade textual do conteúdo disponibilizado dentro do AVA.


Sistemas de administração de aprendizagem: refere-se aos sistemas que
permitem a aprendizagem dos alunos oferendo a possibilidade de
avançar os conteúdos de acordo com as necessidades de cada aluno.
Estes sistemas contam com ferramentas de colaboração e comunicação
como fóruns, chats, conferências, blogs e wikis entre outros recursos que
irão incentivar a constante participação, produção e colaboração durante
o curso;



Acesso, infraestrutura e conexão: refere-se a uma infraestrutura
tecnológica para os sistemas de administração de aprendizagem citados
anteriormente, assim como para que os usuários (alunos) tenham acesso
a eles. Engloba servidores, rede, link com a internet e equipe de apoio
entre outros.
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2.5.2 Caracterização de um AVA
Alguns aspectos importantes para o pleno desenvolvimento e funcionamento
de um AVA podem ser facilmente identificados: (HAGUENAUER et al.,2003)


Organização do ambiente: o ambiente deve ser de fácil acesso e entendimento
para que o aluno e o tutor obtenham êxito em suas tarefas sem grandes
dificuldades;



Administração do conteúdo: deve-se possibilitar ao tutor o arquivamento e a
reutilização do material do curso;



Administração do sistema: deve-se diferenciar claramente as obrigações do
administrador e do tutor, evitando a sobrecarga de atividades destes;



Eficácia das ferramentas de comunicação: as ferramentas de comunicação
utilizadas devem ser simples e efetivas para o sucesso da interação entre os
atores do processo de ensino-aprendizagem;



Avaliação de desempenho: deve-se disponibilizar diferentes mecanismos de
avaliação, tais como controladores de páginas e números de acessos, além de
ferramentas de avaliação de desempenho dos alunos nas atividades propostas;



Segurança do ambiente: deve-se controlar rigidamente o sistema de matrícula
dos alunos e o acesso às informações, para impedir que alunos não
matriculados também tenham acesso ao ambiente do curso oferecido,
tornando-se um ambiente controlável.
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2.5.3 Oportunidades e riscos
Um AVA poderá contribuir com possibilidades pedagógicas em relação aos
métodos tradicionais de ensino em sala de aula, que vão além da quebra de barreiras
como o tempo e espaço, além da adoção de novas competências.
“São ambientes inteligentes que oferecem inovações em diversas formas de
interação entre os atores envolvidos no processo, e que possibilitam também a
dinamicidade de conteúdos, diminuição de custos a médio prazo, versatilidade,
diversificação da oferta de cursos, formação de comunidades de aprendizagens,
reutilização de material didático, maior participação ativa dos alunos no processo de
aprendizagem modular, maior intercâmbio de conhecimentos e atendimento
individualizado entre outras”.(JUNIOR, W.S, 2013)
Existem dificuldades que precisam ser observados como por exemplo o esforço
pela motivação dos alunos à participação nas atividades propostas por parte dos
tutores, devendo ter um compromisso maior por parte do aluno já que este passa a
ser auto regulador do processo de aprendizagem, no sentido de organização de tempo
e dedicação ao curso. O custo inicial de implementação da plataforma, alocação de
recursos humanos e materiais, necessidade de capacitação dos alunos e dos tutores
para o uso da ferramenta e seus recursos, limitações de socialização, resistência à
mudança e a pouca credibilidade da educação a distância em geral, podem ser
considerados riscos ao processo pedagógico.

2.5.4 A eficiência na utilização
“Um AVA eficiente deve conter ferramentas que permitam a coordenação de
um curso, possibilitando a publicação de informações referentes à metodologia do
curso, tais como: o procedimento, a duração, os objetivos, a expectativa e a avaliação,
assim como a estrutura do ambiente em questão, a qual envolve a descrição dos
recursos disponíveis para o aluno, a dinâmica do curso, a agenda e também
informações pedagógicas como material de apoio, como guias e tutoriais, textos de
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referência, links interessantes e a bibliografia utilizada na construção do curso, entre
outras”. (OLIVEIRA, 2011).
As ferramentas de comunicação como fóruns de discussão, salas de batepapo, correio eletrônico, conferência entre participantes, assim como outros recursos
que visem a produção e a cooperação entre participantes, como diários, murais, perfis,
portfólios que tenham espaço para publicação por parte dos alunos, devem fazer parte
do ambiente virtual de aprendizagem.
Outras ferramentas que não podem faltar em um AVA eficiente são ferramentas
que permitam a administração dos cursos oferecidos, possibilitando a criação de
cronogramas, a realização de inscrições, a inserção de material por parte do tutor, a
elaboração de relatórios de acesso, o monitoramento das atividades dos alunos no
ambiente, a atualização da agenda do curso, a habilitação ou desabilitação de
recursos e funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem em questão.
Ainda referente às características essenciais de um AVA eficiente, a autora cita:


Flexibilidade do ambiente para a adaptação em diversos contextos;



Escalabilidade do ambiente referente a capacidade da adaptação do AVA para
pequenos e grandes portes de usuários;



Padronização da plataforma visando a possibilidade de se oferecer cursos
criados por terceiros dentro do ambiente;



Interface amigável para dar ao usuário o devido conforto e incentivo para a
realização do curso.
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3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo investigar quatro modelos de plataformas
adaptativas que são: QMágico, Geekie, Aleks Corporation e Knewton.
Neste sentido, este estudo comparativo propõe como objetivos específicos:


Realizar uma pesquisa de reconhecimento do campo de estudo das
plataformas adaptativas;



Identificar e analisar os aspectos referentes ao tema que se encontram
em bibliografias nacionais e internacionais;



Mapear as plataformas adaptativas considerando os critérios de análise:
distribuição,

princípios

pedagógicos,

aprendizagem

colaborativa,

interatividade, multimídia, usabilidade e avaliação de desempenho.


Propor melhorias e hipóteses de soluções para os problemas
identificados no atual modelo de plataformas adaptativas quanto ao
desenvolvimento de competências dos alunos.

3.2 Metodologia

A metodologia proposta está fundamentada na pesquisa comparativa, com
aspectos qualitativos e quantitativos, na busca de similitudes e divergências,
descrição e interpretação dos fatos observados durante a análise.
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Considerando a proposta de indicadores de qualidade de plataformas
tecnológicas em educação apresentada pelos autores Toro e Ortega (2003), referemse aos requisitos de:


Qualidade técnica: características técnicas da plataforma que vão
garantir a solidez e a estabilidade dos processos de gestão e de ensinoaprendizagem;



Qualidade de organização e de criatividade: vantagens e inconvenientes
que

oferece

ao

aluno

e

ao

professor

para

organização

e

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem;


Qualidade

de

comunicação:

avaliação

das

possibilidades

de

comunicação sincrônica e assincrônica;


Qualidade didática: variedade e desenho dos materiais curriculares
virtuais em relação às principais contribuições das teorias cognitivistas
e construtivistas.
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4 PLATAFORMAS ADAPTATIVAS EM EDUCAÇÃO

A facilidade de acesso e o desaparecimento das barreiras espaço temporais
permitem que pessoas que têm dificuldades para assistir as aulas presenciais, por
problemas de deslocamento ou de tempo, viabilizem suas metas de formação.
Para o desenvolvimento desta modalidade de formação, são criadas as
plataformas tecnológicas de e-learning – programas de computador que são utilizados
para a criação, a gestão e a distribuição de atividades de formação por meio da web.
Essas aplicações facilitam ambientes de ensino-aprendizagem por meio da integração
de materiais didáticos, ferramentas de comunicação, colaboração e gestão
educacional.
O conceito segundo Rosenberg (2001) se baseia em três critérios fundamentais:
1. Apoia-se em redes informáticas, e a utilização da internet permite a
atualização, o desdobramento e a distribuição das informações de forma
praticamente instantânea, bem como a participação em comunidades de
aprendizagem;
2. Desenvolvem-se por meio de tecnologia padronizada de internet, o que
permite disponibilizar toda a informação no computador do usuário;
3. Baseia-se na aprendizagem em seu significado mais amplo.
Cada vez mais, escolas têm utilizado plataformas educativas como ferramentas
que oferecem a possibilidade de ajustar seu projeto educacional e o plano de estudos
às necessidades de cada aluno no ensino presencial.
Estas plataformas SGA (Sistemas de Gestão da Aprendizagem) ou LMS
(Learning Management System) estão alojadas em um servidor de páginas da web,
no

qual

alunos,

orientadores,

professores,

coordenadores

de

cursos

e

administradores se conectam através de um navegador e, por meio de uma senha
pessoal, acessam os diversos serviços (correio, agenda, programação do curso,
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fóruns, download de conteúdo, avaliação de desempenho, etc.), dependendo do perfil
do usuário.
Ainda segundo (Rosemberg, M.J, 2001) o objetivo fundamental de um LMS é ser
um repositório de cursos, e para isso conta com:


Conteúdos didáticos estruturados por níveis e por cursos;



Vídeos didáticos e materiais multimídia;



Consulta a seções de perguntas frequentes;



Ferramentas de criação de conteúdos e exames para utilização de
professores;



Ferramentas de envio e armazenamento de documentação e de trabalhos
pelos alunos e pelos professores;



Ambiente de aprendizagem e relacionamento social, com sistemas de
avaliação e monitoramento dos progressos dos alunos;



Ferramentas sincrônicas de comunicação (chat, audioconferencia,
videoconferência, lousa eletrônica compartilhada);



Ferramentas assincrônicas de comunicação (e-mail, fóruns, listas de
distribuição, quadros de aviso, calendário)



Ambiente administrativo com ferramentas para concessão de acessos e
gestão dos cursos que permitem manter um registro dos trabalhos dos
alunos, gerando estatísticas que vão desde os indicadores de utilização e
de rendimento dos estudantes até o número de conexões que
estabeleceram, incluindo os sites mais visitados, as perguntas mais
respondidas, o número de participações, entre outros.

Considera as características básicas de um LMS:


Possibilita acesso remoto, restrito e seletivo a qualquer momento;



O acesso se dá por meio de um navegador web utilizando http.
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Utiliza o modelo servidor/cliente;



Utiliza padrões HTML/XML;



Utiliza uma interface gráfica comum;



Permite estruturar as informações e os espaços em formato hipertextual.

As plataformas ou sistemas de gestão da aprendizagem (LMS) começaram a
crescer e evoluir rapidamente, conduzindo assim à criação dos LCMS (Learning
Content Management System).
Este sistema LCMS é um sistema independente dos LMS, ou integrado a estes,
que incorpora a criação e administração de conteúdos de aprendizagem em diversos
níveis, para personalizar os recursos para cada aluno.
“Dessa forma, permitem reestruturar dinamicamente a informação e os objetivos
dos conteúdos, para criar e modificar objetos de aprendizagem que atendam às
necessidades e estilos específicos de aprendizagem”. (Greenberg,2002).
Os principais componentes necessários aos LCMS segundo (Greenberg, 2002) são:


Um repositório de aprendizagem ou base de dados centralizada, que armazena
os conteúdos digitais e objetos de informação e aprendizagem que constituem
as diversas sequências didáticas, unidades didáticas e cursos;



Os conteúdos não sofrem alterações em sua integridade de informações e
podem ser consultados, visualizados e reutilizados;



Ferramentas de publicação, mediante as quais usuários poderão visualizar,
revisar e baixar objetos de aprendizagens;



Ferramentas de autoria para a modificação e a criação de objetos de
aprendizagem, que serão integradas ao repositório como novos objetos
devidamente catalogados;
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Ferramentas de comunicação e colaboração que permitam o trabalho em
equipe de vários usuários, tanto para poder desenvolver um ensino
compartilhado quanto para a modificação e a elaboração de novos conteúdos;



Interface dinâmica, este componente é indispensável para disponibilizar
informações, avaliações, atividades, etc. que foram personalizadas para
indivíduos diferentes, considerando suas necessidades particulares;



Aplicação administrativa que permita atribuir, definir e armazenar perfis dos
usuários e acompanhar seu trabalho.

4.1 Inteligência artificial

A Inteligência Artificial (IA) é uma área de pesquisa da ciência da computação
dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou simulem
a capacidade humana de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser
inteligente. O desenvolvimento da área começou logo após a Segunda Guerra
Mundial, com o artigo "Computing Machinery and Intelligence" do matemático inglês
Alan Turing, em 1956. Seus principais idealizadores foram os cientistas Herbert
Simon, Allen Newell, John McCarthy, Warren MuCulloch, Walter Pitts e Marvin Minsky,
entre outros.
A busca por informações através de sistemas computacionais tornou-se eficaz a
partir de metodologias matemáticas e de processamento de dados. Com base nestes
processos de automatização muitas pesquisas e estudos em aplicações que utilizam
Inteligência artificial (IA) tem sido utilizada em processos de ensino e aprendizagem.
As plataformas de aprendizagem personalizada permitem que os professores
tenham todo seu material organizado, facilitando a rotina de correção de provas de
forma automática, planejamento de conteúdos, interação com o aluno, monitoramento
da trajetória individual ou por grupos, entre outras possibilidades geradas pela análise
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de dados para a tomada de decisões. Estes inúmeros dados armazenados
digitalmente podem gerar uma compreensão melhor das necessidades pedagógicas,
de forma mais ampla. Este é o princípio do Big Data que pode ser aplicado na
educação de forma eficaz no ganho de produtividade.
As mudanças que o Big Data pode proporcionar nas escolas ainda são pouco
conhecidas, mas o conceito aplicado em outros segmentos traz a mesma lógica de
quanto mais dados forem disponibilizados e transformados, melhores soluções podem
ser disponibilizadas para direcionar o processo de aprendizagem.

4.2 Sobre as plataformas adaptativas analisadas

As plataformas adaptativas objetos deste estudo foram selecionadas sob o
mesmo ponto, ofertar serviços educacionais dentro de um ambiente virtual que
utilizassem softwares fundamentados na inteligência artificial. A seleção das
plataformas dentro de um universo tão extenso deu-se pela proximidade com as duas
empresas brasileiras através de parcerias em projetos de educação realizados com a
Fundação Telefônica Vivo, já as duas outras plataformas são de origem norteamericanas e pela vertente de características de plataformas adaptativas foram
identificadas neste estudo.
Sobre as empresas analisadas:
QMágico
QMágico, trata-se de uma empresa brasileira de alto impacto social que tem
como missão transformar o ensino para que cada pessoa se apaixone por aprender.
Nasceu em 2011 no alojamento do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) por um
grupo de estudantes, foi desenvolvida como uma Startup para ser um negócio social.
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Seu primeiro piloto ocorreu em 2011 com um grupo de alunos da rede pública
de São José dos Campos, o lançamento da plataforma se deu em 2014 na Feira
Educar contando com quatro clientes, mas foi a partir de janeiro de 2013 que a versão
recebeu investimentos tecnológicos que possibilitaram inovar com mais flexibilidade e
inteligências em conteúdos digitais. Seus principais clientes hoje são escolas da rede
pública e privada, Ongs (organizações não governamentais) e sistemas de ensino.
O acesso a plataforma se dá pela web HTTP://www.qmagico.com.br , o
cadastro pode ser feito por professores e escolas, com possibilidade de utilizar uma
versão demonstrativa.

Fig.5. plataforma QMágico página de acesso www.http://www.qmagico.com.br
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GEEKIE
Nascida em 2011, a Geekie é uma empresa pioneira na promoção do
aprendizado personalizado no Brasil ao usar a tecnologia para adaptar o ensino ao
perfil de cada aluno. Atualmente são 530 mil alunos de 4.200 escolas públicas e
privadas em todo o Brasil. São credenciados pelo Instituto Nacional de Ensino e
Pesquisa (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC).
Geekie Lab é uma plataforma de aprendizagem adaptativa que possibilita, em
larga escala, a personalização do processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo
de permitir que cada aluno melhore sua proficiência. Para isso possui dois módulos o de alunos e o de educadores:


Módulo Alunos: Nesse módulo, o aluno é apresentado aos

conteúdos organizados de forma personalizada com objetivo de guiá-lo no que
deve ser estudado prioritariamente. Conta com suporte às aulas, provas, listas
de exercícios e também a múltiplos tipos de mídia, como vídeo, texto, imagem
e infográficos. O aluno tem seu progresso acompanhado com feedbacks
constantes e além de poder acessar relatórios de uso e proficiência.


Módulo Educadores: Módulo responsável pelo armazenamento,

gerenciamento e publicação do conteúdo (objetos de aprendizagem, questões
e provas). Conta com mecanismos de busca e filtros e também com uma
interface intuitiva de autoria para produção de aulas e provas e ainda permite
que professores recomendem atividades para seus alunos.
Esse módulo conta também com relatórios que garantirão a visibilidade
necessária para tomada de decisões, e permitirá o acompanhamento das atividades
dos alunos, por pais, professores e gestores. Será possível ver a evolução em nota,
em proficiência, monitorar o uso e fazer comparações entre grupos de alunos.
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Fig.6 Plataforma Geekie para realização de aulas e simulados. www.geekie.com.br

ALEKS CORPORATION

ALEKS Corporation é uma plataforma norte americana líder na criação de
software educacional baseado na web, que usa a inteligência artificial. Em 2013,
ALEKS foi adquirida pela McGraw-Hill Education, uma empresa de aprendizagem
digital.
Tecnologias

de

avaliação

e

de

aprendizagem

foram

originalmente

desenvolvidos por cientistas cognitivos, matemáticos e engenheiros de software da
Universidade da Califórnia, Irvine, com financiamento da National Science Foundation.
ALEKS se baseia em uma pesquisa inovadora em ciência cognitiva matemática
conhecida como Knowledge Space Theory desenvolvida pelo Dr. Jean-Claude
Falmagne, matemático e Professor de Ciências Cognitivas, presidente e fundador da
ALEKS Corporation.
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Através de avaliação adaptativa, ALEKS identifica com precisão o nível de
conhecimento de um aluno, e, em seguida, o aluno poderá ter acesso aos conteúdos
e temas com base nas suas necessidades.
A plataforma tem sido usada por milhões de estudantes norte-americanos em
mais de 100 diferentes áreas de ensino como matemática, ciências e cursos de
negócios assim como alunos de escolas de educação básica, faculdades e
universidades em todo o mundo.

Fig. 7. Imagem da Plataforma Aleks Corporation www.aleks.com
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KNEWTON

A missão da empresa norte-americana Knewton é personalizar aulas para
estudantes do mundo todo. Fundada em 2008, mais de 10 milhões de alunos
acessaram a plataforma em 21 países. Possui escritórios em Nova York, São Paulo,
Londres e Tokyo.
Professores, escolas e Empresas de educação usam a plataforma de infraestrutura Knewton para alimentar conteúdos digitais do curso que se adapta
dinamicamente às necessidades específicas de cada aluno.

Fig. 8. Imagem do Acesso aos conteúdos da Plataforma Knewton www.knewton.com
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4.3 Avaliação da aprendizagem em um contexto de ensino
personalizado

Alguns elementos que estão presentes no ato educativo precisam ser analisados
e interpretados, passando por um processo construtivo para a aprendizagem. “O erro
pode revelar elementos importantes a respeito do processo de aprendizagem do
aluno, podendo assim, auxiliar o educador nas suas estratégias de facilitação. Tratar
o erro como um momento privilegiado de reflexão e investigação” (Ramos, 1999),
considerando os mesmos como acontecimentos significativos e impulsionadores
dessa prática (Souza, 2001), consiste em estratégia fundamental para uma proposta
de aprendizagem.
A avaliação é o momento em que é possível identificar o nível de conhecimento
presente no aluno. Ela tem como finalidade "verificar se os objetivos de
aprendizagem firmados para a unidade foram alcançados". (FILATRO, 2008)
O processo de avaliação é uma ação pedagógica que prevê três funções
didático-pedagógicas, como definido por (JUNIOR et al., 2013)


Função diagnóstica: refere-se à identificação do nível inicial de
conhecimento dos alunos, bem como a verificação das características e
particularidades individuais e grupais, ou seja, é aquela realizada no início
do curso ou unidade de ensino, a fim de constatar se os alunos possuem os
conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para as novas
aprendizagens. É utilizada também para estimar possíveis problemas de
aprendizagens e suas causas.



Função formativa: é aplicada no decorrer do processo de ensinoaprendizagem servindo como uma forma de controle que visa informar
sobre o rendimento do aluno, sobre as deficiências na organização do
ensino e sobre os possíveis alinhamentos necessários no planejamento de
ensino para atingir os objetivos. É uma importante ferramenta de
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estímulo para o estudo, uma vez que sua principal utilidade é apontar os
erros e acertos dos alunos e dos professores no processo de ensinoaprendizagem. Este tipo de avaliação é basicamente um orientador dos
estudos e esforços dos professores e alunos, pois está muito ligada ao
mecanismo

de

retroalimentação

(feedback)

que permite

identificar

deficiências e reformular seus trabalhos, visando aperfeiçoá-los em um ciclo
contínuo e ascendente.


Função somativa: esta avaliação visa classificar os níveis de
aproveitamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. É
realizada no final de um curso, dentro de critérios estabelecidos,
possibilitando a classificação e promoção de um nível para outro.

No atual contexto educacional brasileiro, já existe a prática de avaliações
externas realizadas para monitorar o desempenho dos alunos das escolas da
Educação Básica. Essas avaliações visam contribuir para o planejamento e políticas
educacionais.
O Ministério da Educação do Brasil (MEC) iniciou, a partir de 1990, o Sistema
de Avaliação da Educação Básica (SAEB). A segunda aplicação do SAEB foi em
1993 e, desde então, essa avaliação acontece a cada dois anos. Avanços
significativos ocorreram no ano de 1995, quando se definiu uma escala de
proficiência através da Teoria de Resposta ao Item (TRI), “uma abordagem
psicométrica alternativa à Teoria Clássica dos Testes”. (FRANCO; BONAMINO, 2001,
p. 16).
A TRI é baseada no modelo matemático como uma técnica que permite medir
as competências para os itens apresentados.
Existem inúmeras definições sobre a conceituação mais apropriada sobre
competência e habilidades. Frequentemente, tais termos aparecem na estruturação
de currículos e na formulação de avaliações.
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No entendimento de Macedo (2005, p. 71):
“A diferença entre competência e habilidade, em uma primeira aproximação,
depende do recorte. [...] uma competência supõe o domínio de várias habilidades.
[...] Entretanto, se consideramos a complexidade envolvida no desenvolvimento de
cada uma dessas habilidades, podemos valorizá-las como competências que, por
sua vez, requerem outras tantas habilidades. [...]. Para dizer de um outro modo, a
competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto que a habilidade é uma
competência de ordem particular, específica.
Um posicionamento similar é feito por Mello (2003):
“Competências e habilidades pertencem à mesma família. A diferença entre
elas é determinada pelo contexto. Uma habilidade, num determinado contexto, pode
ser uma competência, por envolver outras sub habilidades mais específicas. [...] logo,
dependendo do contexto em que está sendo considerada, a competência pode ser
uma habilidade.
Com base nessas contribuições, é possível entender que competência
pertence a uma categoria conceitual ampla, e que permanece latente até o momento
em que surge uma situação que demande o seu uso. Como consequência uma
competência só está completamente definida quando as tarefas forem explicitadas
para a sua consecução. Conhecido o conjunto de tarefas definidoras da competência,
o instrumento que permite tornar visível e medir a competência é um teste: um
conjunto de tarefas, escolhidas entre aquelas que definem a competência. Cada vez
que um aluno é submetido a um teste, ele apresenta um desempenho, o qual,
naquele momento, revela e permite medir sua competência.
Os termos, desempenho e proficiência, se referem à medida numérica da
competência.
A TRI consiste em um conjunto de modelos estatísticos que tornam visíveis
os traços latentes de um indivíduo. No contexto da avaliação educacional, os traços
latentes são as competências cognitivas dos alunos. De acordo com Valle (2000,
p.7): “O que esta metodologia sugere são algumas formas de representar a
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relação entre a probabilidade de um aluno responder corretamente a um item e seus
traços latentes ou habilidade na área de conhecimento avaliada”.
Para compreender a contribuição da TRI para a pesquisa educacional, é
preciso, primeiramente, reconhecer que ela toma como unidade de análise o item e
não o teste, como utilizado no modelo de psicometria clássica. O teste é apenas um
conjunto de itens, todos, entretanto, referenciados a uma mesma Competência.
Para se elaborar adequadamente um teste, é preciso conhecer o comportamento
de cada item, ou seja, a curva característica do item, que estabelece a relação entre
o escore ou proficiência do aluno e a probabilidade de acertar o item. Assim, todas
as curvas características de itens são crescentes, ou seja, quanto maior a
proficiência do aluno maior a chance de acertar o item.
A Figura 9 mostra a curva de três itens, ilustrando o fato que há inúmeros
comportamentos possíveis para a curva característica de um item. Pode ter itens
para os quais a probabilidade de acerto é alta, mesmo para alunos de proficiências
baixas, como é o caso do item 1 e itens em que a chance de acerto é substancial
apenas para valores altos da proficiência, como é o caso do item 3.

Figura 9 - Curva característica de três itens

56

A TRI é construída com dois pressupostos: unidimensionalidade e
independência local. A Unidimensionalidade significa que apenas um traço latente
é medido pelo conjunto de itens que compõem o teste, ou seja, todos os itens
necessitam de uma mesma competência para sua solução. A independência local
estabelece que as respostas de um indivíduo a diferentes itens de um teste são
estatisticamente independentes. Portanto, a probabilidade de acerto de um item
depende exclusivamente do traço medido e do comportamento do item e não da
ordem do item dentro do teste, das condições físicas do examinando no momento
do teste etc. Cada item informa algo sobre a proficiência do aluno.
A partir dos itens definidos pelo teste e conhecidas as suas curvas, a
proficiência de cada aluno é obtida considerando as respostas escolhidas pelo aluno
para cada item, ou seja, suas curvas. A proficiência atribuída a cada aluno é o valor
que dá maior probabilidade de observação do perfil de respostas produzido por cada
aluno. Com isso a proficiência do aluno não é equivalente ao número de itens
acertados pelo aluno, pois depende de quais itens o aluno acertou ou errou. Por
exemplo: em um teste de 20 itens é possível que um aluno que acertou 15 itens
tenha proficiência maior do que um que acertou 17 itens. Neste caso o segundo
aluno acertou os itens mais fáceis, e o primeiro, os itens mais difíceis. Em outras
palavras, a proficiência ou nota atribuída pela TRI depende de quais itens o aluno
acertou e não apenas do total de acertos. Essa é a mudança de maior
visibilidade em relação a Teoria Clássica de Testes.
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4.3.1 Competências do Século XXI

De acordo com o estudo realizado pela National Academy for Sciences (NAS)
em 2012, intitulado “Educação para a vida e trabalho: desenvolvendo
conhecimentos e habilidades para o Século XXI” , muitas pesquisas foram
desenvolvidas para compreender as competências necessárias para se alcançar
sucesso na vida educacional, profissional e pessoal.
Destaca-se neste estudo que o aprendizado que tanto se procura está
relacionado à capacidade de aplicar o que se aprendeu em situações novas, o que
os estudiosos chamaram de “transferência de conhecimento”. Isso significa,
exemplificam os autores, que não basta o aluno aprender os conceitos matemáticos,
linguísticos e de ciências, ele precisa conseguir usar o que aprendeu na sua vida.
Essa habilidade de transferir o que se sabe, seja em circunstâncias da vida real,
seja dividindo conhecimento com outras pessoas, ajuda os estudantes a
desenvolverem as competências para o século 21.
Tais competências foram divididas em três grandes domínios. O primeiro
deles é o cognitivo, que é aquele que envolve estratégias e processos de
aprendizado, criatividade, memória, pensamento crítico; é o que está relacionado à
aprendizagem mais tradicional. Segundo os autores, essa é a dimensão em que se
tem uma oferta mais farta de pesquisas e, por isso, há claras evidências de que o
bom desempenho nessa área traz bons resultados posteriores na vida do aluno.
Os outros dois domínios, muito menos estudados, são o intrapessoal e o
interpessoal. O intrapessoal tem relação com a capacidade de lidar com emoções e
moldar comportamentos para atingir objetivos. Já o interpessoal envolve a
habilidade de expressar ideias, interpretar e responder aos estímulos de outras
pessoas.
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Os três domínios, no entanto, não são estanques. Existe uma interseção entre
eles que envolve habilidades que podem estar em mais de um domínio, conforme
imagem a seguir.

Fig. 10 . Educação para a vida e para o trabalho, National Academy for Science

Entre as competências intrapessoal e interpessoal, conscienciosidade (ser
organizado, responsável e trabalhador) é mais altamente correlacionado com os
resultados educacionais, de carreira e de saúde desejáveis (ANEXO B).
Comportamento anti-social, que tem ambas as dimensões interpessoais e
intrapessoais, está negativamente correlacionada com estes resultado.
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O referente estudo defende que o número de anos que uma pessoa gasta na
escola influi fortemente nos benefícios na vida adulta, e também prevê influência na
qualidade da saúde e engajamento cívico. Além disso, indivíduos com níveis mais
elevados de educação parecem ganhar mais conhecimento e habilidades no
trabalho do que aqueles com níveis mais baixos de educação, e com isso, em certa
medida, conseguem transferir o que aprenderam.
O Desenvolvimento das competências do século 21 exige instrução
sistemática e prática sustentada. Sendo necessário dedicar tempo e recursos de
instrução adicional para fazer avançar as metas de aprendizagem. O relatório
aponta para que os desenvolvedores de ensino orientados a aprendizagem e
competências transferíveis do século 21, devam começar com metas de
aprendizagem claramente delineadas e um modelo de desenvolvimento, juntamente
com as avaliações para medir o progresso do estudante em direção e obtenção das
metas.
Alguns exemplos de intervenções educativas são recomendadas pelo Comitê
de definição de aprendizagem profunda e habilidades para o século XXI (NAS, 2012,
p. 9):


Usar múltiplas e variadas representações de conceitos e tarefas, tais como
diagramas, representações numéricas e matemáticas e simulações,
combinadas com atividades e orientação que suportam mapeamento através
das representações variadas;



Incentivar

elaboração,

questionamento, e

exemplos na

explicação,

interpretar textos, reconhecer a intenção do autor e / ou explicar as
informações e argumentos específicos como lêem-quer silenciosamente para
si ou para os outros;


Envolver os alunos em tarefas desafiadoras, além de apoiá-los com a
orientação, feedback, e incentivo para refletir sobre os seus próprios
processos de aprendizagem e o status de sua compreensão;
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Ensinar com exemplos e casos, tais como modelagem passo a passo como
os alunos podem realizar um procedimento para resolver um problema e usar
conjuntos de exemplos;



Gerar motivação ligando temas da vida e os interesses pessoais dos
estudantes, envolver os alunos na resolução de problemas em colaboração,
e chamando a atenção para os conhecimentos e habilidades os alunos estão
desenvolvendo, ao invés de notas ou pontuações;



Usar da avaliação formativa para: (a) ter metas claras de aprendizagens aos
estudantes; (b) monitorar continuamente, fornecer feedback e responder ao
progresso da aprendizagem dos alunos; e (c) envolver os alunos na autoavaliação e de seus pares, de forma colaborativa.

Considerando os tipos de avaliações citadas anteriormente neste estudo,
destaca-se a avaliação formativa que corre lado a lado com o ensino em sala de
aula e o processo de aprendizagem, sendo considerado pelos autores da National
Academy for Sciences como um componente integral de ensino e aprendizagem para
transferência.
A avaliação formativa inclui questionamento, elaboração, e auto-explicação, e
estes foram citados como elementos de aprendizagem que melhoram a transferência
de conhecimentos. A avaliação formativa pode fornecer o feedback e orientação que
os alunos precisam quando envolvidos em tarefas desafiadoras. Além disso, ao
tornar explícita metas de aprendizagem, por envolver os alunos na auto-avaliação e
com seus pares, ou mesmo em comunidades de aprendizagem, ao demonstrar a
eficácia do estudante, a avaliação formativa pode promover os alunos como agentes
de sua própria aprendizagem, podendo aumentar a motivação, autonomia e
metacognição, bem como a colaboração e aprendizado acadêmico (Gardner, 2006;
Shepard, 2006).
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Alguns exemplos sugeridos pelo relatório da NAS destacam que professores
e alunos podem melhorar a aprendizagem de forma profunda, com base na evidência
de seu progresso de aprendizagem e das necessidades identificadas nos processos
de avaliação formativa, algumas vezes incorporado dentro de simulações e jogos em
pataformas digitais. Os alunos usam os resultados dessas avaliações para orientar
suas atividades de aprendizagem on-line e para melhorar seu desempenho. As
avaliações de aprendizagem e de ensino (avaliações somativas e formativas) podem
trabalhar juntos em um sistema coerente para apoiar o desenvolvimento das
capacidades cognitivas, intrapessoal, interpessoal e habilidades, desde que estejam
alinhados ao modelo de aprendizagem, alerta o relatório da NAS.
Um sistema educacional coerente também é considerado pelo relatório da
NAS como importante para a aquisição de competências do século XXI, tendo na
definição de currículos do ensino básico a capacidade de integrar a aprendizagem
em todo os domínios: cognitivo, intrapessoal, interpessoal que são apropriados para
o alcance das metas de aprendizagem.

4.3.2 Preparação dos Professores do século XXI

Para apoiar os alunos a enfrentar os desafios do século XXI, a “educação deve
orientar-se para a promoção das capacidades e competências, e não apenas de
conhecimentos acabados e técnicas programadas” (POZO e MONEREO, 1999, p.
11). Isso implica que os processos educacionais devem formar pessoas
protagonistas de seus futuros.
O professor é visto como agente mediador de processos que levam o aluno à
construção

do

conhecimento

e

aquisição

de

competências

mencionadas

anteriormente. Há grandes expectativas de que o professor do século XXI seja capaz
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de lidar com a sociedade do conhecimento, das tecnologias da informação, das
multimídias, e das telecomunicações que trazem novos significados e oportunidades.
No relatório 2020 Visions. Transforming education and training through
advanced technologies (2003), sustenta que o trabalho educativo transcenderá os
limites da sala de aula e realizará uma dinâmica de construção de redes de
aprendizes e professores. Neste cenário espera-se que os professores se
especializem no uso das tecnologias que permitem a utilização dos inúmeros
recursos disponíveis, inclusive para sua qualificação profissional. O planejamento de
ambientes de aprendizagem deve ser uma atividade docente, aproveitando todo o
potencial informativo, comunicativo e motivador provenientes dos recursos
tecnológicos.
Aprender a ensinar no âmbito das TIC é uma problemática que vem sendo
debatida por diversos autores da atualidade, especialmente no que tange às
competências tecnológicas básicas e centrais dos docentes, mas não se estabeleceu
ainda uma reflexão do quão distante estamos frente a este objetivo.
Diante desse contexto, os pesquisadores da NAS, alertaram para dois
grandes desafios que deverão ser enfrentados. O primeiro deles diz respeito à falta
de pesquisas, que atrapalha a criação de currículos e avaliações dos alunos. O
segundo, que depende de novas abordagens no sistema educacional e políticas
públicas específicas, e a oferta de capacitação de professores para que eles sejam
capazes de criar ambientes favoráveis à troca de conhecimento.
“Por intermédio do uso corrente e efetivo da tecnologia no processo de
escolarização, os alunos têm a chance de adquirir complexas capacidades em
tecnologia, sob orientação do principal agente, que é o professor. Em sala de aula, ele
é responsável por estabelecer o ambiente e preparar as oportunidades de
aprendizagem que facilitem o uso da tecnologia pelo aluno para aprender e se
comunicar. Consequentemente, é essencial que todos os professores estejam
preparados para oferecer essas possibilidades aos alunos” (UNESCO, 2008)
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Com esse olhar, a UNESCO (2008) desenvolveu uma matriz de competências
específicas para aquisição dos docentes. A proposta contempla desenvolvimento em
competências em : pedagogia, cooperação, liderança e desenvolvimento escolares
inovadores vinculados à utilização das TIC, a partir de três enfoques : noções básicas
de TIC, aprofundamento do conhecimento e geração do conhecimento.
Espera-se que sejam criados mecanismos que atendam aos padrões
desejáveis nos programas de formação docente.

POLÍTICA E VISÃO

ALFABETIZAÇÃO
EM TECNOLOGIA

APROFUNDAMENTO
DO CONHECIMENTO

CURRÍCULO E
AVALIAÇÃO

CONHECIMENTO
BÁSICO

DO CONHECIMENTO

PEDAGOGIA

TECNOLOGIA
INTEGRADA

PROBLEMAS COMPLEXOS

FERRAMENTAS
BÁSICAS
ORGANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO
ALFABETIZAÇÃO

FERRAMENTAS

CONHECIMENTOS

AUTOGESTÃO
FERRAMENTAS
ABRANGENTES

GRUPOS
COLABORATIVOS

DE APRENDIZAGEM

GERÊNCIA E
ORIENTAÇÃO

PROFESSOR COMO
ALUNO-MODELO

Fig. 11 Matriz de competências em TIC, UNESCO (2008)

Apesar dos esforços identificados em estudos anteriores em apresentar uma
evolução dos processos de ensino-aprendizagem, ainda enfrentamos realidades
distantes, onde o planejamento do currículo, a formação docente, a avaliação da
aprendizagem ou o estabelecimento dos padrões educacionais que se deseja
alcançar continuam centrados em uma lógica disciplinar de aprendizagem cognitiva,
em geral independentes do uso das TIC.
É necessário proporcionar aos docentes oportunidades que direcionem à uma
quebra de paradigmas de antigas concepções pedagógicas, em um processo de
apropriação gradual.
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4.3.3 Matriz Comparativa – Plataformas Digitais
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Tabela 3. Plataformas Digitais e suas especificações
Plataformas

Q mágico

Geekie

Sistemas de Distribuição
Disponível
a
comunidades
escolares (alunos, professores,
coordenadores) /acesso pago.
Existem conteúdos de acesso
público e gratuito. Público-alvo:
alunos da educação básica em
geral, foco nas lacunas de
aprendizagem.

Disponível para Entidades e
Instituições
conveniadas
públicas e privadas/ acesso
Pago. Público alvo: alunos do
ensino médio com foco no ENEM
e personalização de planos de
aulas.

Princípios
Pedagógicos

Aprendizagem colaborativa
Sim, compartilhamento de
materiais e conteúdos, vídeos,
textos, blog, desafios em
olimpíadas.

Interatividade

Não informado

Usabilidade

Correio eletrônico, Chat, biblioteca
virtual com cadernos digitais,
compartilhamento de materiais por
e-mail, resultados de avaliações
em tempo real.

Recomendação de conteúdo
baseado em um PERFIL
definidos por CAT, utilizando
algoritmos baseados em
inteligência artificial, TRI
(Teoria de Resposta ao Item),
Modelos Gráficos
Probabilísticos (MGP).
Plataforma Multimídia (chat,
vídeos, Hangout, conteúdos
digitais)

Navegação fácil e intuitiva. Disponibiliza
no site uma Central de Ajuda com
informações aos professores de todas
as sessões e conteúdo para
organização dos seus planos de aulas
que serão disponibilizados aos alunos,
assim como poderão analisar os dados
de desempenho. Existem vídeos
(tutorial) e links de conteúdo. Chat de
dúvidas e suporte. Não informa sobre
os planos de serviços às escolas, pais e
alunos.

Correio eletrônico, hangout,
acesso a vídeos, conteúdos
digitais, download de publicações,
planos de aulas com base nas
avaliações, Dashboard com
monitoramento do aluno em tempo
real para o professor, tarefas
agendadas aos alunos, relatório de
desempenho das tarefas
realizadas pelo grupo.

Utiliza algoritmos baseados
em inteligência artificial e
modelo matemático da TRI
(Teoria de Resposta ao Item).
Faz curadoria de conteúdos
digitais (textos, vídeos, PPTs),
utiliza Games, Vídeos, chat,
hangouts.

Lista de conteúdos são disponibilizados
ao professor para escolha dos itens que
serão trabalhados com os alunos (grupo
fechado), ou mesmo após avaliação
diagnostica do nível de conhecimento
do aluno é gerado um plano de aulas
com opções de conteúdos que precisam
ser trabalhados, desempenho
monitorado em tempo real. Navegação
fácil e recursos intuitivos. Suporte
presencial às escolas parceiras, não
disponibiliza ajuda na plataforma. Não
informa sobre os planos de serviços.

Não informado

Existe um espaço InfoGeekie para
acesso a vídeos, debates,
publicações, notícias e conteúdos de
apoio ao professor e alunos. Para o
aluno existem vídeos dos assuntos
trabalhados, resumos das aulas,
exercícios e tarefas de casa,
resolução comentada dos exercícios.
Painel do professor e pais em versão
mobile.

Multimídia e Tecnologia
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Disponível
a
comunidades
acadêmicas
e
estudantes
Aleks
independentes / acesso pago.
Corporation Público alvo: alunos de todas as
series (K-12, Higher Education,
Especialized)
Foco
nas
lacunas
de
aprendizagem
e
proposta
personalizada de ensino.

Gratuito e disponível a alunos,
professores e pais.
Knewton

Metodologia baseada
no campo de estudos
chamado: "Knowledge
Space Theory" pelo Dr.
Jean-Claude Falmagne
professor de Ciências
Cognitivas e fundador
da Aleks

Não informado

Suporte ao plano individualizado,
notificações, fóruns, grupos de
estudos.

Correio eletrônico, tutorial, games,
prática botom para explicações,
links de acesso aos conteúdos
digitais, resultados das avaliações
e evoluções em gráficos de pizza,
interatividade com o instrutor/tutor.

CAT (teste adaptativo
informatizado), modelos
algoritmos, Teorema de
Bayes (probabilidade), TRI,
inteligência artificial.

Cadastro rápido, acesso ao Manual do
Usuário, com opção de ajuda on line,
dividido em sessões, existem requisitos
mínimos para navegação. Assessment
inicial com 20-30 questões que gerarão
relatório em gráfico de pizza com
percentual de conhecimento. Este
gráfico é dinâmico durante o modo de
aprendizagem. Opções de escolha dos
conteúdos de acordo com o resultado
da avaliação, poucos recursos
audiovisuais nos conteúdos oferecidos.

Agrupamentos de alunos,
bookmarking, fóruns de discussão,
chats, compartilhamento com
grupos maiores, Knewton Pinpoints
para inclusão de conteúdo.

Test Level performance, livros
didáticos on line, sessões em
grupos com tutores, modo de
implementação de ensino hibrido,
feedbacks instantâneos,
dashboard do grupo de alunos
para monitoria do professor,
relatórios como recurso aos
professores desenvolverem
oportunidades de revisão em pares
de alunos, games.

Big-Data, algoritmos
baseados em inteligência
artificial, estatística, TRI, CAT,
modelos gráficos
probabilísticos, psicometria.

Cadastro de acesso rápido com conta
Google, permite acesso de crianças
apenas com autorização dos pais. Não
apresenta cursos com séries variadas,
bastante restrito. O layout da página
não tem muitos atrativos visuais como
ícones, imagens, textos. Existe canal de
ajuda, FAQ, e feedback para incluir
comentários. Não é feito um diagnóstico
de perfil (assessment), o professor pode
criar o curso e selecionar os conteúdos.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSOES

A educação é a mola mestra para o desenvolvimento, uma forma de capacitar as
pessoas para alcançarem seu potencial e tomarem cada vez mais o controle sobre as
decisões que as afetam. (OCDE, 2008)
Os economistas identificam três fatores que geram crescimento com base na maior
capacidade humana:
a) concepção mais aprofundada de capital (a capacidade da força de trabalho de usar
equipamentos que sejam mais produtivos do que as versões anteriores);
b) maior qualidade de trabalho (mão-de-obra mais bem informada, capaz de agregar
valor ao resultado econômico);
c) inovação tecnológica – a capacidade da mão-de-obra de criar, distribuir, compartilhar
e utilizar os novos conhecimentos.
Esses

três

fatores

produtivos

constituem

a

base

para

três

abordagens

complementares, que de alguma forma se sobrepõem e vinculam a política de ensino ao
desenvolvimento econômico, conforme destaca o relatório da UNESCO referindo-se aos
caminhos do desenvolvimento.
A escola é um ambiente vivo, com uma dinâmica sistêmica que reflete a maneira em
que vivemos e nos organizamos em sociedade. Tal importância deste fenômeno social
pode ser percebida no texto de Paulo Freire:
“Para o desenvolvimento de aprendizagem é necessário o desenvolvimento de uma
base epistemológica múltipla e convergente, com a formação de um sujeito ativo, crítico,
reflexivo, deliberativo, ético e autônomo” (FREIRE, 1997).
Utilizar dados para construir aprendizado pode ser interpretado como uma evolução do
modo de se comunicar, pois as linguagens que substituem a razão na visão do
desenvolvimento de Vygotsky, dão espaço para novos recursos embasados pela
inteligência artificial.
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As necessidades individuais e coletivas se somam à medida que os instrumentos
propostos para uma aprendizagem personalizada, permitam espaços colaborativos e
integrados. O uso racional do tempo é outra característica potencializada pelas plataformas,
combinando a flexibilidade com a disciplina, o compromisso e engajamento dos alunos pela
sua evolução no aprendizado e desempenho, permitindo consequências nas suas decisões
que podem ser guiadas por professores que assumem papel de mentores no processo de
desenvolvimento das competências técnicas e sociais.
O potencial de desenvolvimento de cada aluno pode ser identificado e direcionado pelo
professor, que atua como protagonista no engajamento, utilizando os recursos disponíveis,
criando conteúdos, avaliando o desempenho em tempo real, e promovendo o
desenvolvimento de conteúdos sequenciais, dentro de uma lógica coerente ao ritmo e
necessidades personalizadas. A combinação de métodos define a proposta de um ensino
adaptativo, que traz um padrão de relevância e eficiência na construção de competências
como: pensamento crítico, colaboração, criatividade, comunicação (NAS, 2012)
A Tecnologia é parte de um conjunto de intervenções profundas nos sistemas de
ensino, e visam alcançar padrões de inovação e qualidade nas práticas adotadas,
garantindo uma interpretação mais realística e abrangente dos dados. É observada uma
tendência na construção de testes personalizados (adaptativos) com uso de itens que dão
informações sobre a pessoa, permitindo definir escalas de proficiência, metas, indicadores,
possibilitando comparabilidade e análise estatística. As construções de mapas de eficiência
identificam áreas disciplinares em que é mais provável haver deficiências, baseadas nas
respostas dadas corretas e incorretamente, por meio de algoritmos definidos pelo modelo
matemático TRI (Teoria de Resposta ao Item). O grande desafio ainda é transformar DATA
em INSIGHTS.
Diante de tal desafio, o questionamento que proponho para novos estudos e pesquisas
com este caráter de intervenções mais profundas nos sistemas de ensino, é o quanto se
pretende evoluir para uma aprendizagem realmente mais personalizada e menos prédefinida? O quanto se pretende aprofundar em soluções que associem consumo de
conteúdos, performance acadêmica, comportamento de estudo, perfil de aprendizagem,
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predição por base histórica de dados, práticas pedagógicas, comportamento sócio familiar,
competências interpessoais e intrapessoais, motivação, dados econômicos, investimentos
e engajamento da comunidade escolar?
Potenciais impactos das tecnologias empregadas nas plataformas de aprendizagens
adaptativas abordadas neste estudo comparativo puderem ser percebidos, tais como: a
evolução da relação ensino-aprendizagem; a proximidade para com o ambiente escolar em
qualquer tempo e lugar; do respeito à diversidade de métodos, criação e gestão de
conteúdos e perfis que agregam valor ao conhecimento adquirido; escalabilidade em um
contexto social dinâmico; foco e compromisso com o princípio básico de formar cidadãos
mais preparados para o futuro.
Outros estudos e pesquisas que considere a percepção da comunidade escolar
(alunos, professores e pais) são recomendadas, afim de identificar e aprofundar a
usabilidade destas plataformas, sob uma ótica de desenvolvimento, interação e impacto
nos resultados frente aos objetivos pedagógicos traçados.
Embora estas plataformas figuram como propostas de alavancagem dos processos de
ensino-aprendizagem de forma abrangente e adaptada às necessidades, elas ainda não
são uma realidade para todas as escolas da rede pública, porém apresentam requisitos de
escalabilidade para os diversos contextos.
Com isso concluo que, além das plataformas possibilitarem medir a competência dos
alunos, elas fornecem outros dados relevantes como, por exemplo, indicadores contextuais
relacionando resultados de desempenho às características dos alunos, ao gênero e a
diferentes grupos socioeconômicos. Enfim, uma grande base de dados é disponibilizada
para o planejamento de ambientes educacionais que possam interferir profundamente nos
sistemas educacionais.
“ A Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”
(Nelson Mandela)
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Anexo A
Ensino Fundamental - Rede Pública - Número de escolas e matrículas por Recursos Disponíveis na Escola - Brasil e Regiões
Geográficas - 2014

Escolas

Matrícula

Recurso disponível (%)
Região
Geográfica

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Fonte:
MEC/Inep/DEED

Total

115.25
4
19.186
49.618
27.005
13.722
5.723

Bibliotec
a ou sala
de leitura

45,0
25,3
28,1
70,3
77,1
62,4

Acesso à
internet

50,3
23,8
32,5
77,5
85,0
82,5

Laboratório
de informática

51,1
27,2
37,6
72,0
80,7
79,4

Dep. e vias
adequadas a
alunos com
deficiência ou
mobilidade
reduzida
21,1
9,8
14,8
27,4
38,4
41,6

Recurso disponível na escola (%)

Quadra
de esportes

Total

33,6 23.982.657
14,8 2.908.607
13,7 7.196.998
61,7 8.879.544
67,7 3.207.395
54,7 1.790.113

Biblioteca ou
sala de
leitura

75,3
63,7
59,8
86,2
90,3
76,2

Acesso à
internet

83,2
65,1
68,5
94,0
96,5
94,6

Laboratório
de informática

79,6
65,2
68,1
86,9
92,4
90,0

Dep. e vias
adequadas a
alunos com
deficiência ou
mobilidade
reduzida
38,0
28,1
33,8
36,2
52,1
54,7

62,0
45,3
34,0
80,7
83,4
70,3

Quadra
de esportes
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Ensino Fundamental - Rede Privada - Número de escolas e matrículas por Recursos Disponíveis na Escola - Brasil e Regiões
Geográficas - 2014
Escolas

Matrícula

Recurso disponível (%)
Região
Geográfica

Total

Biblioteca
ou sala de
leitura

Acesso à
internet

Laboratório
de informática

Recurso disponível na escola (%)

Dep. e vias
adequadas a
alunos com
deficiência ou
mobilidade
reduzida

Quadra
de esportes

Total

Biblioteca ou
sala de
leitura

Acesso à
internet

Laboratório
de informática

Dep. e vias
adequadas a
alunos com
deficiência ou
mobilidade
reduzida

Quadra
de esportes

Brasil

22.382

84,3

93,0

55,1

35,5

58,5

4.477.010

90,3

97,1

73,2

45,0

78,4

Norte

1.212

82,4

92,8

47,6

44,5

56,2

250.417

91,3

97,8

66,3

60,9

78,0

Nordeste

8.552

82,9

88,4

38,2

36,4

38,6

1.414.185

90,5

95,5

58,9

49,4

62,6

Sudeste

9.386

81,8

95,3

65,2

23,5

69,7

2.015.824

86,9

97,1

79,6

28,4

84,1

Sul

1.641
1.591

97,7
94,2

99,5
98,2

79,0
66,9

61,5
67,4

88,9
70,3

435.199
361.385

99,4
97,2

99,7
99,4

89,1
78,9

71,9
76,8

96,1
86,5

Centro-Oeste
Fonte: MEC/Inep/DEED
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Escolas

Matrícula

Recurso disponível (%)
Região
Geográfica

Total

Biblioteca
ou sala de
leitura

Acesso à
internet

Laboratório
de informática

Recurso disponível na

Dep. e vias
adequadas a
alunos com
deficiência ou
mobilidade
reduzida

Quadra
de esportes

Brasil

19.576

86,9

93,0

89,9

40,0

75,6

Norte

1.761

77,7

79,3

75,8

30,9

Nordeste

5.011

77,8

88,6

85,7

37,7

Sudeste

7.850

91,9

95,7

92,5

Sul

3.438

95,4

98,7

96,7

Centro-Oeste

1.516

82,5

96,4

91,5

Fonte: MEC/Inep/DEED

Total

Biblioteca ou
sala de
leitura

Acesso à
internet

Laboratório
de informática

7.229.831

91,4

96,4

94,1

63,6

727.827

88,2

93,2

88,2

53,4

2.013.053

84,8

94,9

91,7

36,6

87,1

2.941.486

94,6

96,8

95,6

50,8

88,9

1.011.263

97,9

99,1

98,3

50,7

73,3

536.202

90,7

98,7

95,6
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Escolas

Matrícula

Recurso disponível (%)
Região
Geográfica

Biblioteca
ou sala de
leitura

Total

Brasil

Acesso à
internet

Laboratório
de informática

Recurso disponível na

Dep. e vias
adequadas a
alunos com
deficiência ou
mobilidade
reduzida

Quadra
de esportes

Total

Biblioteca
ou sala de
leitura

Acesso à
internet

Laboratório
de informática

8.167

92,6

97,9

77,9

45,5

81,6

1.070.358

93,7

98,5

81,6

387

92,8

96,1

72,4

60,7

76,0

61.197

92,3

98,8

77,4

Nordeste

1.920

95,6

97,2

70,4

57,9

75,2

254.149

97,1

98,7

79,0

Sudeste

Norte

4.235

88,7

97,7

79,0

27,1

82,6

516.838

89,5

97,9

81,7

Sul

985

99,9

99,9

88,9

73,6

89,4

145.341

100,0

99,4

90,2

Centro-oeste

640

98,0

99,5

79,8

77,5

85,9

92.833

98,4

99,9

77,6

Fonte: MEC/Inep/DEED

ANEXO B
TABLE 3-1 Key Studies Cited in Chapter 3: The Importance of Deeper Learning and 21st Century Skills
Reference

Key Findings/Conclusions

Research Methods

Measures of Skills

Research synthesis

“Big five” personality traits measured
using a variety of direct and indirect
methods

Studies of Personality Factors
Almlund et al.
(2011)

Conscientiousness has strong
correlations with outcomes from a
number of adult domains.

Studies of the Relationship Between Skills and Educational Attainment
Duncan et al.
(2007)

Duncan and
Magnuson (2011)

Reading, math, and attention skills
at school entry predict subsequent
reading and math achievement.
Neither behavior problems nor
mental health problems were
associated with later achievement,
holding constant achievement as well
as child and family characteristics.

Formal meta-analysis of standardized
regression coefficients emerging
from the 236 individual study
regressions analyzing the relationship
between school-entry reading and
math achievement and noncognitive
skills and later reading and math
achievement. Controls for general
cognitive ability, behavior and
temperament and parent education
and income were included in the
regressions.

Cognitive Skills: Measures of schoolentry reading and math achievement

Although school-entry reading and
math achievement skills predicted
later school achievement, single
point-in-time assessments of primary
school skills were relatively weakly
predictive of later outcomes.
Children with persistent math or
behavior problems were much less
likely to graduate from high school
or attend college and those with

Review of theory and empirical
studies of the relationship between
young children’s skills and behaviors
and their later attainments. The
studies included measures of
individual students’ skills at multiple
points in time to identify persistent
patterns.

Cognitive Skills: Measures of schoolentry reading and math achievement

Interpersonal and Intrapersonal Skills:
The six longitudinal data sets included
measures of attention (intrapersonal),
antisocial behavior (both intrapersonal
and interpersonal), and mental health
(intrapersonal).

Interpersonal and Intrapersonal Skills:
The studies included measures of
attention (intrapersonal), antisocial
behavior (both intrapersonal and
interpersonal), and mental health
(intrapersonal).

Poropat (2009)

At the elementary school level,
cognitive ability is the strongest
predictor of grades. At the high
school and college levels, cognitive
ability is a weaker predictor of
grades and conscientiousness is the
only personality factor that predicts
grades. Where tested, correlations
between conscientiousness and
academic performance were largely
independent of measures of cognitive
ability. Studies controlling for
secondary academic performance
found conscientiousness predicted
college grades at about the same
level as measures of cognitive ability.

Meta-analysis of studies of the
correlation between personality traits
and academic performance. Most
of the studies came from higher
education, with a smaller sample
from primary education.

Cognitive Skills: Some of the studies
included tests of general cognitive
ability.
Interpersonal Skills: Measures of
agreeableness and extroversion
Intrapersonal Skills: Measures of
conscientiousness, emotional stability,
and openness

continued
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persistent behavior problems were
much more likely to be arrested or
jailed.

Reference

Key Findings/Conclusions

Research Methods

Measures of Skills

Studies of the Relationship Between Skills and Income/Earnings/Job Performance
Autor, Levy, and
Murnane (2003)

Barrick, Mount, and
Judge (2001)
(job performance)

Cunha and
Heckman (2008)
(earnings and high
school graduation)

From 1970 to 1988, across the U.S.
economy, computerization reduced
routine cognitive and manual
tasks and increased nonroutine
cognitive and interactive tasks. This
model explains 60% of the growth
in college-educated labor from
1970-1988. Conclusion: Demand
is growing for nonroutine problemsolving and complex communication
skills.

Paired representative data on
job task requirements from the
Dictionary of Occupational Titles
(DOT) with samples of employed
workers from the Census and CPS to
create a consistent panel of industry
and occupational task input from
1960 to 1998.

Conscientiousness is a valid
predictor of job performance across
all performance measures in all
occupations studied, with average
correlations ranging from the mid
.20s to low .30s.

Second-order meta-analysis of the
results of 11 prior meta-analyses of
the relationship between Five Factor
Model personality traits and job
performance.

Increased parental investments in
their children’s skills impact adult
earnings and high school graduation
rates through effects on both
cognitive and noncognitive

Dynamic factor model used to
address endogeneity of inputs and
multiplicity of parental inputs
relative to instruments. Estimated the
scale of the factors by estimating

Cognitive: DOT measures of:
nonroutine cognitive tasks: (1) level
of direction, control, and planning of
activities; and (2) quantitative reasoning
Manual Tasks: DOT measures of
routine manual tasks: finger dexterity
and nonroutine tasks: eye-hand-foot
coordination
Interpersonal and Intrapersonal: No
direct measures
Cognitive: No measures
Interpersonal: Measures of extroversion,
agreeableness
Intrapersonal: Measures of emotional
stability, conscientiousness, and
openness to experience
Cognitive Skills: Tests of mathematics
and reading recognition
Interpersonal and Intrapersonal: Several
subscores of the Behavioral Problems
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TABLE 3-1 Continued

skills. Improvements in noncognitive
skills raised both cognitive and
noncognitive skills.

Lindqvist and
Vestman (2011)

Conclusion: Noncognitive ability is
considerably more important than
cognitive ability for success in the
labor market.

their effects on high school
graduation and earnings at age 23.

Index were combined into a single
measure of noncognitive skills.

Data: Sample of 1,053 white males
from the CNLSY/79 data set

Measures of Parental Investments:
Number of books, number of musical
instruments, newspaper subscriptions,
special lessons, trips to the museum,
trips to the theater

Multiple regression analysis.
Authors used ordinary least squares
to estimate the effect of cognitive
and noncognitive skills on wages,
earnings, and unemployment. They
matched a dataset on socioeconomic
outcomes for a representative sample
of the Swedish population with data
from the military enlistment.

Cognitive Skills: Test of general
intelligence

1990, 1991, and 2000 waves of the
National Health Interview Survey,
National Death Index

Completed years of schooling

Intrapersonal and Interpersonal Skills:
Authors used the overall score and the
sum of the subscores assigned by a
certified psychologist on the basis of a
semi-structured, 25-minute interview.
The interview is designed to measure
the ability to function during armed
combat. A high score reflects both
intrapersonal and interpersonal skills

Studies of the Relationship Between Skills and Health
Cutler and LlerasMuney (2010a)

The effect of education on health
increases with increasing years of
education and appears to be related
to critical thinking and decisionmaking patterns.
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SOURCE: Created by the committee.

