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Ensino Adaptativo 
O ensino adaptativo busca otimizar o processo de aprendizagem auxiliando os alunos a construírem seus próprios percursos de aprendizagem 
usando recursos tecnológicos para educação online. 
Podemos elencar algumas premissas do ensino adaptativo 

• As pessoas possuem diferentes ritmos de aprendizagem os quais podem inclusive variar de acordo com o assunto, por exemplo, maior 
facilidade com Matemática do que com Português 

• Diferentes pessoas reagem melhor a diferentes formas de apresentação de conteúdo (animação, palestra, diagramas, texto escrito) e 
tarefas (exercícios de múltipla escolha; pesquisas; análises etc). 

• Um professor tem grande dificuldade de atender a essas demandas individuais dos alunos em uma aula presencial com turmas de 
trinta alunos ou mais 

 
A proposta do ensino adaptativo é complementar as aulas presenciais, em que são trabalhados debates e outras ações coletivas, com 
percursos individuais de aprendizagem que vão sendo elaborados por meio das escolhas do aluno, de um software que acompanha o seu 
desempenho e, quando possível, de tutores. 
O modelo mais comum é aquele no qual o aluno escolhe um assunto para estudar (Matemática, Português, História), faz um teste para 
determinar seus pontos fracos e a partir daí vai assistindo aulas em vídeo e realizando as tarefas propostas. O sistema então indica quais 
pontos devem ser revistos, propõe outras tarefas, indica aulas de reforço, de modo que o aluno possa ir construindo seu conhecimento. 
Recursos como mensagens de elogio e/ou técnicas de gamificação (de jogos, particularmente videogames) que traçam objetivos e indicam o 
avanço do aluno, buscam evitar a evasão. 
Atualmente este é o principal uso das plataformas de ensino adaptativo no Brasil, mas, no futuro próximo se planeja conjugá-las com 
algoritmos de Big Data e Data Mining para que essa personalização das técnicas de ensino para o aluno fiquem ainda mais refinadas (João 
aprende melhor com vídeos que usam diagramas e tarefas práticas) e até mesmo para planejamento curricular (os alunos que tiveram 
dificuldade com as questões de Redação do Enem costumam ter problemas na disciplina X do 3º período, logo cabe planejar uma revisão de 
técnicas de redação nessa disciplina se tivermos muitos alunos com esse perfil no próximo ano). 
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Sala de aula invertida 
A sala de aula invertida (flipped classroom) é um método que busca inverter a lógica tradicional de organização de sala de aula. Por esse 
método o conteúdo é disponibilizado para os estudantes online usando recursos como vídeos, powerpoints, podcasts, textos escritos, 
infográficos, videoaulas, enfim, objetos de conteúdo que os alunos podem acessar por meio de ferramentas como blogs, Google Drive, 
Facebook, Twitter, Dropbox, YouTube, SlideShare, Sites wiki, ou mesmo uma plataforma Moodle. 
Os estudantes estudam o conteúdo no local e horário em que preferirem e depois em sala fazem atividades de aprendizagem colaborativa 
como trabalhos em grupo, experimentos, círculos de estudos, dentre outros, sob a supervisão do professor que está lá para tirar dúvidas e 
propor ações, atuando como um mediador de conhecimento em vez de como sua única fonte. 
Por isso se costuma dizer que na sala de aula invertida o aluno tem a aula em casa e faz o dever de casa na escola. 
O método tem raízes em conceitos consagrados pois a aprendizagem colaborativa já pode ser encontrada nas propostas de Vygotsky sobre a 
zona de desenvolvimento proximal e o sistema de agrupadas de Montessori, e a busca de conhecimento extraclasse para trabalhos em equipe 
em sala de aula pelos estudantes já estava presente na Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e as propostas de trabalhos com projetos de 
Hernández e Nilbo Nogueira. O método traz como mérito a apresentação de experiências já realizadas em diferentes escolas e algumas dicas 
para seu sucesso: 
Comece devagar invertendo apenas um ou dois tópicos fundamentais colocando seu conteúdo no ambiente online, depois parta para um 
conjunto de conceitos relacionados. Dessa forma tanto você quanto seus estudantes irão se familiarizando com o método. 

• Escolha um objeto de conteúdo com o qual você tenha familiaridade e competência. Se as suas aulas expositivas são consideradas 
muito boas, você pode filmá-las. Se os elogios vão para os seus diagramas, talvez um PowerPoint seja o melhor. Estude as suas 
competências e o perfil da turma para decidir. 

• Busque obter a aceitação dos estudantes para o método, não parta do princípio que eles vão adorar e se envolver entusiasticamente, 
pois você pode se deparar com grandes resistências por parte deles e pedidos por aulas expositivas tradicionais; 

• Planeje bem as atividades que os estudantes farão em sala de aula. O seu papel como professor será outro. Na sala de aula invertida 
há o pressuposto de que o conteúdo será coberto pelos alunos em outro local e momento e a ação em sala será de esclarecimento de 
dúvidas e tarefas compartilhadas pelos estudantes. 

• Coloque atividades online para os estudantes, incluindo desde perguntas-chave no ambiente online para o estudante responder em 
sala até propostas para soluções criativas para problemas apresentados, aumentam o engajamento dos estudantes. Infelizmente, até 
agora os estudos feitos mostram que é preciso que eles valham nota para que haja um engajamento maior. 
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Diante dos estudos apresentados o método da sala de aula invertida pode ser um complemento interessante para o aprendizado adaptativo e 
as duas propostas podem caminhar juntas em um diálogo produtivo. 
 
 
Qual é o próximo passo ? 
Mito 7: Os estudantes não irão trabalhar fora de sala de aula, mesmo valendo nota. Desmitificado: Um membro da rede Instrução pelos 
colegas, Prof. Ives Araujo, também pensou dessa forma. Então, por um semestre ele avaliou o comprometimento e o engajamento de seus 
estudantes em atividades prévias às aulas durante um curso com duração de um semestre. Em média, a grande maioria dos estudantes 
realizou as atividades prévias e demonstrou grande esforço. Desde então, ele passou a observar o mesmo tipo de engajamento nas salas de 
aula do ensino médio. No entanto, encontramos a necessidade de atribuir notas como fator de incentivo para a realização das atividades. 
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Trechos dos textos estudados. Em amarelo o que achamos mais importante. 
Ensino Adaptativo 
Levando-se em consideração que grande parte dos processos educacionais e dos conteúdos educacionais – notas, livros, exercícios e 
apresentações – estarão digitalizados, o Ensino Adaptativo se apoia na análise desta massa de dados para sugerir tanto novos caminhos de 
aprendizagem como novas formas de ensino mais eficientes. Por enquanto, o método tem sido utilizado para fazer com que provas ou 
exercícios se adaptem ao estudante conforme este vai avançando na matéria. 
No futuro, com a convergência do Ensino Adaptativo e do Data Mining (exploração e análise de bases de dados), será possível explorar 
correlações incríveis entre aprendizagem e conteúdo, permitindo que atuemos sobre ambos de forma quase científica. Para facilitar a 
adaptabilidade dos assuntos estudados, os conteúdos passarão a ser gerados sempre em pedaços e em diferentes formatos como texto, 
vídeo e áudio. 
Imagine, por exemplo, um software acompanhando o rendimento individual e comparativo de diversos alunos de um mesmo curso, semestre 
após semestre. Este software poderia facilmente traçar correlações entre as notas obtidas e as características dos assuntos ensinados 
(dificuldade, formato, tipo de interação, professor que ensinou o assunto, horário da aula, etc), chegando a conclusões extremamente 
específicas e até individualizadas, como por exemplo: “o aluno X sempre obtém um bom rendimento quando um assunto, independentemente 
de seu grau de dificuldade, é ensinado pela manhã, através de vídeos e com professores recém formados”. Como resultado desta análise, os 
conteúdos já seriam adaptados automaticamente ao perfil deste aluno. 
Outro exemplo, mais simples porém mais realista seria: “Alunos que tem dificuldade na matéria X do terceiro ano do curso, geralmente foram 
fracos na prova Y do vestibular”. Isso permitiria que a faculdade – e seus professores – se preparassem de antemão para cuidar de alunos 
com baixo rendimento naquela prova Y do vestibular, muito antes deles chegarem ao terceiro ano do curso. Na verdade, o sistemas estarão 
preparados para soltar relatórios de alertas automaticamente, cada vez que alguma correlação interessante seja calculada. 
 
um ambiente virtual para ser usado durante e depois das aulas com o objetivo de pontuar pontos fracos de 23 mil estudantes de 125 escolas 
públicas. 
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A ferramenta permite que alunos, pais, professores e diretores monitorem individualmente cada um dos seus discentes em tempo real 
facilitando, assim, a interação escola/família. As escolas poderão expandir formas e lugares de aprendizagem dos alunos, bem como 
empoderará a todos com a oportunidade de frequentar cursos on-line de disciplinas não lecionadas na escola, tais como língua estrangeira. 
a ferramenta aparenta flexível em seu uso em atividades de recuperação para alunos com defasagem de conhecimento, mas para isso é 
preciso atentar para as particularidades de cada escola ajudando dessa maneira a instituição a construir conteúdos que atenda alunos, 
professores, direção e pais. 
embora o que permeia é a notificação dos pontos fracos, mesmo assim é possível citar ainda que, os pontos fortes também são explicitados. 
Aos professores e utilizadores cabe o conhecimento de como usá-lo para assim poderem ensinar aos seus alunos. Os mesmos aprendem de 
maneiras diferentes daí, portanto, precisam de instrução diferente 
Aqui no Brasil é possível sugerir que o ensino adaptativo tenha alguma semelhança com o ensino através de mídias comunicativas. Temos 
como exemplo o uso da web para tornar a aprendizagem disponível em qualquer lugar e a qualquer momento, impulsionando o aluno a uma 
experiência de aprendizagem individualidade e ao mesmo tempo coletivo quando compartilhada. O fato é que sendo a web uma grande 
biblioteca com os mais diversos conteúdos educacionais ainda é um grande desafio para os docentes inserir na cabeça de cada discente a 
boa utilização da web onde ele possa entender que ela não serve somente para jogar, bater papo e passar o tempo. 
A hoje conhecida dos discentes da UnB: “Plataforma Moodle” pode ser entendida como um ensino adaptativo uma vez que ela incorpora 
ferramentas básicas de adaptação da aprendizagem, e visto que o autor/tutor de um determinado curso pode requerer determinados recursos 
e atividades. O autor/tutor pode ainda empregar um instrumento de avaliação para reconhecer o estilo e o resultado do que foi apreendido pelo 
aluno. 
 
Com base no ensino adaptativo, em que o foco é o acompanhamento personalizado da evolução do aprendizado individual, a Adaptativa teve 
uma preocupação extra: que esse aprendizado fosse feito de forma positiva e divertida, e não com base na famosa “decoreba” (até porque 
decorar não é sinônimo de aprender). Assim, através da sua plataforma online de estudos (onde ficam disponibilizadas as videoaulas e as 
questões de provas passadas resolvidas em vídeo) e seu sistema inteligente, consegue monitorar o desempenho, identificar e apontar quais 
pontos precisam ser reforçados por cada aluno. Parece complicado, né? Para quem criou o sistema até pode ter sido, mas, para quem vai 
aprender com a Adaptativa, é moleza! ;) 
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O ensino adaptativo funciona em plataformas online e oferece conteúdos sobre assuntos específicos, geralmente em vídeos, além de muitos 
exercícios. Conforme o aluno vai realizando os simulados, o programa relaciona seus erros e acertos com os conteúdos e indica ao aluno o 
que ele precisa estudar mais. Esse direcionamento nada mais é do que a personalização do ensino, assunto que é tratado por especialistas 
educacionais como o futuro da educação, mas feita em escala, já que milhares de alunos utilizam a plataforma ao mesmo tempo e cada um 
tem suas especificidades.  
Prova disso é a plataforma Geekie Lab, que firma parcerias com escolas públicas e secretarias estaduais de educação, atingindo milhares de 
alunos. Em 2013, mais de 2 milhões de estudantes de 17 mil escolas utilizaram o recurso. A estimativa para 2014 é atingir 3,7 milhões de 
estudantes, em parcerias fechadas com 20 secretarias. O aluno recebe um plano de estudos personalizado, que se ajusta conforme seu 
domínio dos conteúdos vai aumentando. 
 
Para o professor de português Carlos Zambeli, do Enemquiz, outra plataforma adaptativa, essa é a principal vantagem da tecnologia, aliada ao 
ensino presencial. “A ideia de hipertexto, de cada um correr para onde te favorecerá mais, é a tecnologia ajudando no ensino. Como o aluno 
vai fazendo os exercícios no ritmo dele e a plataforma sugere pontos para estudar melhor, os resultados são mais eficientes, pela ideia de 
individualidade. Quase sem perceber, o aluno vai resolvendo seus problemas”. 
Apesar de todas as vantagens, o diretor de consultoria educacional do Sistema Ari de Sá e psicopedagogo, Raison Pinheiro, alerta que as 
plataformas não vieram para salvar a educação brasileira, mas sim para auxiliar os alunos, sem substituir o ensino presencial. Ele também 
lembra que, no estudo por meio das plataformas, o aprendizado depende ainda mais do aluno e de seu empenho. “Não tenho dúvidas de que 
pode ser um aspecto muito favorável ao ensino. Mas acredito nas tecnologias aliadas a uma metodologia, que envolva tanto o aluno quanto os 
pais e o professor. Cada um tem um estilo de aprendizagem e, na sala de aula, o professor atinge um público por vez, quando fala, escreve no 
quadro ou mostra slides, por exemplo. As plataformas personalizam e individualizam o processo de aprendizagem, mas não substituem as 
discussões coletivas com professores e colegas”. 
O co-fundador da plataforma Adaptativa, Hugo Kenji Pereira Harada, concorda. “Há valores que nenhum curso adaptativo consegue passar 
para o aluno, como a relação em trabalhos de grupo. Estar imerso em uma situação social é importante. Há espaço para as duas formas de 
ensino. É um outro recurso, os professores não irão embora, não”. 
Os cursos presenciais já têm uma grande taxa de evasão no Brasil. Aqueles a distância têm uma chance ainda maior de que o aluno desista. 
Pensando nisso, as plataformas utilizam de diversas estratégias para manter o interesse dos usuários. O Enemquiz, por exemplo, utiliza 
mensagem de incentivo ao aluno, que quando se sai mal, recebe recados como “Não desista, dê mais uma estudada”. 
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A Adaptativa utiliza técnicas de gameficação, que nada mais são do que utilizar os princípios dos jogos que fazem o usuário viciar em jogar, 
como estipular objetivos fáceis de ser alcançados, mas não óbvios ao aluno, dar pontos quando ele acerta, indicar seu progresso em uma 
barra, o que incita o estudante a completá-la.  
Utilize bem a plataforma 
Organização e programação são fundamentais. O professor Zambelli dá a dica de estipular metas, de um tempo de 40 minutos, por exemplo, 
assistindo a duas aulas em vídeo, finalizando com 20 minutos de exercícios. O aluno começa com todas as disciplinas e depois foca no que 
tem mais dificuldade, conforma o programa foi determinando seus pontos fracos. 
Também é importante desconectar do restante do mundo virtual. Nada de redes sociais no momento de estudo. “Esse é um momento 
individual, o social não cabe aqui. A hiperconectividade também prejudica a disciplina”, alerta o professor. 
Adaptive learning is an educational method which uses computers as interactive teaching devices. Computers adapt the presentation of 
educational material according to students' learning needs, as indicated by their responses to questions and tasks. The technology 
encompasses aspects derived from various fields of study including computer science, education, and psychology. 
 
Adaptive learning has been partially driven by a realization that tailored learning cannot be achieved on a large-scale using traditional, non-
adaptive approaches. Adaptive learning systems endeavor to transform the learner from passive receptor of information to collaborator in the 
educational process. Adaptive learning systems' primary application is in education, but another popular application is business training. They 
have been designed as both desktop computer applications and web applications. 
 
Sala de aula invertida 
O flipped classroom, ou sala de aula invertida, é o nome que se dá ao método que inverte a lógica de organização da sala de aula. Com ela, 
os alunos aprendem o conteúdo em suas próprias casas, por meio de videoaulas ou outros recursos interativos, como games ou arquivos de 
áudio. A sala de aula é usada para a realização de exercícios, atividades em grupo e realização de projetos. O professor aproveita para tirar 
dúvidas, aprofundar no tema e estimular discussões. 
Neste modelo o aluno acessa as explanações do professor online, fora da classe, enquanto que a lição de casa é  realizada em pequenos 
grupos na sala de aula. 
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O conceito de sala de aula invertida não foi desenvolvido e articulado por Salman Khan, pesquisadores já estudam o método desde 1990, no 
entanto foi em 2007 que  o conceito de sala de aula invertida se popularizou com os  professores como Karl Fisch e Jon Bergman/Aaron Sams 
que começaram a gravar vídeos e criar Power  Point com voz e animação  e disponibilizar na internet  para os alunos que faltavam. 
Neste modelo o professor cria a sua aula em vídeos e/ou outros formatos tais como podcasts, blogs,  utilizando as seguintes ferramentas: 
Google Drive, Dropbox, Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare, sites Wiki  e os alunos acessam em casa, na hora que desejarem, e quantas 
vezes quiserem. 
O professor pode criar vídeos curtos de 8 a 12 minutos ou até mesmo selecionar vídeos e palestras da internet. Outra dica é incluir nos vídeos 
perguntas-chaves para o aluno responder quando retornar à sala de aula. 
�  Os alunos tendem a ter um melhor desempenho quando  controlam o Quando, Onde e Como eles aprendem.  
�  O professor não é mais o detentor do conhecimento,  mas sim o  mediador que orienta e guia, enquanto os estudantes são os aprendizes 
ativos reais de todo o processo  
�  Com os vídeos e aulas interativas os alunos podem  acessá-los em casa antes da aula no momento que  quiserem  
�  O tempo  em sala de aula pode ser utilizado para a coleta de dados, colaboração e aplicação dos conceitos  
�  A classe torna-se um lugar para os alunos  trabalharem com os problemas, avançar conceitos, e se envolverem na aprendizagem 
colaborativa.  
�  A sala de aula invertida possibilita que o professor crie oportunidades de aprendizagem que envolvam muito mais todos os alunos 
Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos, as disciplinas mais adaptadas para este método são : matemática, física, química e 
ciências , já que são  matérias cujas demonstrações práticas são mais fáceis na sala de aula. 
Mudar o que está sendo feito há tantas décadas exigirá uma mudança de postura não só de professores, mas também dos alunos.  Afinal os 
princípios da  interdisciplinaridade e da flexibilização devem estar bem presentes para se desenvolver um modelo de aprendizagem 
colaborativa. 
Você já pode começar, mas antes prepare o terreno para esta nova realidade. Faço aqui o seguinte convite a todos: 
Vá preparando alguns vídeos, slides, podcasts com algumas aulas. Escolha um tema específico e fique focada nele. 
Outra dica é : comece a gravar suas aulas em tempo real, depois disponibilize para os alunos. Proponha criar grupos colaborativos e promova 
desafios reais para eles resolverem e/ou apresentarem soluções criativas. 
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Mito 2: Você precisa inverter sua aula inteira. Desmitificado: Você pode inverter apenas um conceito ou um tópico, alguns, ou todos. Quando 
você está começando com o ensino invertido é uma boa ideia selecionar apenas um conjunto de conceitos principais, ou tópicos, que são mais 
difíceis para os estudantes e partir desse ponto. 
Mito 3: Os estudantes irão adorar não ter aulas expositivas em sala de aula. Desmitificado: Embora a maioria de nós já tenha presenciado 
uma sala de aula cheia de alunos entediados, quase adormecidos ao assistirem nossas exposições orais, ao tentar inverter sua aula você 
poderá enfrentar resistências por parte dos estudantes, especialmente, quanto à exigência por mais aulas do tipo expositivas.  
Mito 4: Salas de Aula Invertidas são a última tendência educacional. Desmitificado: A primeira inovação incitada para a cobertura de 
informação fora de sala de aula e práticas orientadas apareceram em torno do final do século XIX, com o método de estudos de caso. 
Gravações prévias de exposições orais, para serem assistidas fora de sala de aula, aparecem na literatura por volta do ano 2000 DC. 
Mito 6: Salas de Aulas Invertidas substituem docentes por computadores. Desmitificado. Esse não é realmente o caso. Em uma sala de aula 
invertida, os professores são essenciais e realizam as mesmas tarefas que fariam em ambientes de ensino tradicional, tais como auxiliar a 
aprendizagem dos estudantes, selecionar e cobrir conteúdos e avaliar o desempenho dos estudantes. A diferença mais importante é que em 
uma sala de aula invertida aproveita-se de forma diferente as competências do professor dentro e fora do ambiente escolar. A aprendizagem 
invertida opera a partir do pressuposto de que a cobertura de conteúdo ocorre principalmente fora da sala de aula e deve ser uma tarefa 
compartilhada com os alunos ao invés de um trabalho exclusivo do professor. 
 


