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Relato sobre a visita à escola que está implementando o projeto da Khan Academy (Márcia e 

Edna) 

A dupla visitou a Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva – situada em São Caetano – e 

observou a forma como uma turma de 3º ano se organiza para usar os instrumentos oferecidos 

pela Khan Academy – projeto que está sendo implementado no Brasil pela Fundação Lemman.  

O projeto está sendo realizado há dois meses nesta escola. A turma observada foi dividida em 

duplas ou trios para resolução de operações matemáticas (alguns na adição e outros na divisão, a 

depender do nível de aprendizagem de cada um nos conteúdos). Cada aluno dispunha de um tablet 

e, no geral, faziam os exercícios individualmente, apesar de terem a opção de conversar com o 

grupo e solicitar ajuda do professor que transitava pela sala. Havia possibilidade de o aluno solicitar 

ajuda também pelo próprio tablet (mas geralmente não o faziam para não deixar este registro). O 

meio de estimular o aluno a realizar o exercício é a lógica de games, neste caso, o acerto dá o 

direito a uma “estrela”. Acumulando-as, poderia “comprar um planeta”.  

O projeto disponibiliza vídeos na internet onde constam explicações objetivas sobre conteúdos 

escolares. Após assistir ao vídeo, são propostos exercícios para os alunos. Existe um software que 

trabalha com a proposição de exercícios, e organiza os resultados por aluno, fazendo uma 

mineração de dados ao final, que possibilita ao professor um acompanhamento individualizado do 

aluno.  

Além de utilizar as ferramentas disponíveis pela Khan Academy, a escola que entra no projeto deve 

fazer um planejamento e participar de processos de formação. Uma pessoa da Fundação Lemman é 

responsável por acompanhar estes planejamentos, feitos a partir da mineração de dados realizada.   

Análise da inovação na metodologia proposta pela Khan Academy e discussão sobre o texto “O 

professor em ambientes virtuais – Perfil, condições e competências”, de Teresa Mauri e Javier 

Onrubia 

A explicação dos conteúdos é tradicional, e o programa funciona na lógica do estímulo-resposta. A 

princípio, vemos apenas a dimensão tecnológica, autoinstrucional, e aí não há inovação.  

 Contudo, há inovação no instrumento que realiza a mineração de dados, que facilita a 

leitura de informações a respeito da aprendizagem do aluno, possibilitando um 

acompanhamento rigoroso por parte do professor. Há inovação na possibilidade de gerir a 

aprendizagem e, em especial, de gerir o ensino.  

 Além disso, a metodologia utilizada abre a possibilidade para o aluno de gerenciar e tomar 

decisões sobre o próprio processo de aprendizagem. Trata-se de um resultado 

provavelmente não esperado, que é a autorregulação. A metodologia possibilita a 



metacognição e dá autonomia para a criança, abrindo a possibilidade de buscar outras 

formas de aprender.  

 Dentro do quadro da inovação estudado em reuniões anteriores do GD, diríamos que a 

proposta da Khan Academy atende em especial o item “GESTÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO”.  

PONTOS FRÁGEIS DA PROPOSTA 

 INTERATIVIDADE - A falha maior é a falta de interatividade, de um produto elaborado pelo 

grupo. Se o desafio fosse conjunto, talvez houvesse uma interação maior. É preciso pensar 

em como coletivizar e não apenas oferecer a oportunidade de avançar individualmente se a 

etapa for vencida (mas lembrando que o individual tem o seu papel no aprendizado). 

 

O processo colaborativo e o conectivismo (o envolvimento de alunos e professores na 

proposta do que vai ser estudado e o processo de construção das aprendizagens) são 

grandes desafios do ensino a distância. 

 

 AUTORIA – quem faz a mediação não é quem produz o conhecimento. Não é um mediador- 

autor, e por isso não é possibilitado de fazer adaptações no conteúdo (pode fazer 

complementações apenas). Esse mediador interfere por meio de fóruns, etc, então é 

necessário um mediador preparado para fazer essa intervenção.  

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO À DISTÂNCIA E COMPETÊNCIAS DO MEDIADOR 

 Para quem elabora os cursos, um desafio que está posto é perceber a tecnologia não como 

inovação em si mesma, e construir sentidos e significados à tecnologia na educação.  

 A interatividade proposta traz uma intencionalidade prevista por quem elabora o curso. 

Conforme a concepção de ensino-aprendizagem, modifica-se o papel de interação do 

professor (mediador, tutor, designer), a metodologia, a produção do material, as 

ferramentas utilizadas. Ao formar o mediador, é fundamental que esteja claro o tipo de 

estratégia política do curso e o papel que ele deve desempenhar. O mediador tem que estar 

preparado para a multiplicidade de concepções de ensino-aprendizagem. No geral, há uma 

expectativa do usuário de maiores intervenções do moderador. Provavelmente, seria 

possível diminuir os índices de evasão caso a concepção do curso, a intencionalidade e o 

papel da mediação estivessem explícitos também para o público.   

 Ainda que no mesmo nicho, a diversidade está presente, pois a forma de aprender de cada 

aluno é distinta. Assim, o mediador precisa ter a competência de perceber o que pode ser a 

dificuldade do cursista, e com cada um deve desempenhar um papel diferente (ser mais 

diretivo, ou dar espaço para autoria, etc). Ao intervir, deve pensar em “quem vai ler” e 

“como vai ler”. 

 Até então, os cursos a distância tendem para uma comunicação escrita, e o mediador 

precisa desenvolver uma competência de leitura: reconhecer o outro pelo código da 

escrita. Tal como o professor realiza na formação presencial, o mediador deve criar 



estratégias para reconhecer as dificuldades de cada cursista. É preciso retomar a 

competência do mediador de lidar com as mensagens escritas, sem expor o aluno. Ele deve 

aprender a interpretar, a inferir. Conhecimentos assim são construídos na prática, mas 

precisariam constar nos processos formativos dos mediadores.  

 Algumas pessoas não interagem com outros participantes, e trazem respostas isoladas e 

muitas vezes do senso comum. O mediador deve saber criar estratégias de socialização, 

interação, estabelecimento de vínculos, mas deve ir além, promovendo interação na 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO. Além disso, deve se valer das outras formas de 

interação – que são possibilidades diferentes das presenciais – tal como o uso do Google, 

etc.  

 Diante do que está sendo postado pelos cursistas, o mediador deve saber “linkar” o que 

está sendo dito com os conteúdos do curso. Também deve saber descentralizar, criando  

ambientes confortáveis para o cursista colocar suas dúvidas e empoderando pessoas que 

têm maior domínio do conteúdo a esclarecer as dúvidas dos demais, e construir o 

conhecimento coletivamente.   

 Observa-se que há cursistas que se pronunciam pouco, tanto por dificuldades para se 

expressar no código da escrita como por preferir a expressão oral, que não traz a sensação 

de “uma verdade” sendo registrada. Assim, discute-se a possibilidade de usar não apenas o 

texto escrito, mas recursos como vídeo/áudio para enunciados e para a participação do 

aluno. Apesar de a edição de áudios ser mais complexa, vale lembrar que para os alunos do 

futuro o uso de recursos alternativos será simples.  

 Uma competência necessária ao mediador é conhecer o conteúdo em diferentes níveis e 

realizar a gestão da informação. Quando há um mediador especialista, é possível fazer um 

banco de questões (suporte) que o curso poderia suscitar. Porém, quando não for possível 

ter este mediador, uma alternativa seria ter um especialista como coordenador dos 

mediadores, como consultor. Atualmente, quando se fala em coordenação dos mediadores, 

foca-se no aspecto pedagógico, mas seria necessário que este coordenador também fosse 

especialista no conteúdo.  


