


Caro Jornalista,

   

A educação está em busca de novos caminhos. De um lado, processos de 
ensino e de aprendizagem tradicionais não respondem mais às demandas 
do mundo contemporâneo nem ao perfil do aluno do século 21. De outro, a 
tecnologia chega ao universo da educação delineando novas possibilidades 
para garantir equidade, qualidade e contemporaneidade aos processos 
educativos.    

O desafio está posto e ocupa espaço cada vez mais relevante na agenda 
do Brasil e do mundo. Este guia foi pensado de forma a apresentá-lo a 
questões e tendências para transformar processos de ensino e aprendizagem.

    

Nas páginas que se seguem você poderá conferir:    
   

• 9 grandes tendências em educação, que serão debatidas no 
Transformar 2015, suas definições e exemplos de aplicação;

• Questões que cada uma dessas tendências suscita;
• Fontes que falam sobre os temas;
• Links de matérias do Porvir e de outros veículos que já abordaram os 

temas; 
• Sugestões de onde buscar mais informações.

      

Boa leitura!

Equipe Inspirare/Porvir, Fundação Lemann e Instituto Península 



Índice

Currículo para o Século 21 - Transdisciplinaridade ______ 4

Inovação na Formação de Professores ____________________ 7

Movimento Maker na Educação __________________________ 11

Conectividade _____________________________________________ 16

Ensino Híbrido ____________________________________________ 21

Competências para o Século 21  _________________________ 26

Novas Formas de Certificação ____________________________ 31

Renascimento das Avaliações ____________________________ 35

Empreendedorismo em Educação _______________________ 39

(escolha o tema)



4
Índice 

Currículo para o Século 21 - Transdisciplinaridade

Os currículos escolares tradicionais, que separam disciplinas por conteúdos isolados, ignoram 
uma característica essencial do conhecimento: o saber é uma unidade que envolve diferentes 
campos teóricos e não pode ser fragmentado. Quando a escola reserva um horário para o 
aprendizado de matemática e outro para o de ciências, muitas vezes tem dificuldades de relacionar 
esses conhecimentos, como acontece em outras esferas da vida.

Um caminho para levar os alunos a entenderem que os aprendizados de conteúdos fazem 
parte de um contexto articulado e precisam estar conectados para serem aplicados no dia a dia é o 
aprendizado baseado em projetos, em que assuntos são apresentados de maneira transversal por 
um ou mais professores, com o objetivo de conectar a teoria ao mundo real. 

Nessa proposta, o aprendizado acontece ao longo de um processo que pode durar uma semana, 
um mês, um semestre ou até mesmo todo o ano letivo. Os conteúdos são apresentados em um 
contexto de prática e o professor atua como mediador, pronto para entender as dificuldades e 
permitir o desenvolvimento do projeto.

É nesse ambiente próximo a situações do mundo real que se abre espaço para trabalhar 
criatividade, colaboração e pensamento crítico, elementos que integram um grupo de competências 
necessárias para o século 21. Tais competências ganham um lugar de destaque nesse novo desenho 
educacional, substituindo o rígido papel atribuído à transmissão de conteúdo por meio das 
disciplinas.

Para incorporar a transdisciplinaridade aos currículos, as escolas também precisam encontrar 
meios para oferecer um ensino personalizado, que respeite os ritmos de cada aluno, sem deixar de 
atender os que enfrentam maiores dificuldades e os que se encontram aptos para avançar para um 
nível mais complexo e precisam ser estimulados. 

Outro fator decisivo crítico para que o sucesso dessa metodologia é a formação de professores. 
Quanto mais o profissional conhece a disciplina que leciona, mais sabe os limites e as fronteiras dela 
com a realidade. 

Esse desafio é enfrentado pela Finlândia há alguns anos, em caráter experimental, através das 
chamadas aulas de fenômenos, nas quais os alunos são desafiados a realizar projetos transversais 
pelo menos duas vezes por ano. Para 2016, mesmo já sendo um país com um dos melhores 
sistemas educacionais do mundo - entre os 10 melhores em ciências e leitura no PISA (sigla em 
inglês para Programa Internacional de Avaliação de Alunos), da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) -, o país prepara uma mudança curricular mais abrangente, na 
qual os projetos ganharão mais espaço, sem que as disciplinas deixem de existir. 

Convidada pelo Transformar para falar sobre a experiência, Marjo Kyllönen, secretária de 
educação de Helsinque, capital e maior rede do país, irá abordar na primeira palestra do evento 
as novas diretrizes curriculares para possibilitar aulas e práticas colaborativas. O objetivo é ter 
diversos professores trabalhando simultaneamente com um mesmo grupo de alunos, com uma 
grade mais flexível para que o estudante entre em contato com conceitos como economia, história, 
geografia e línguas estrangeiras de modo transversal, com a ajuda de temas do cotidiano. Marjo 
lembra que o modo tradicional de ensino foi feito para a era industrial, com todos os trabalhadores 
cumprindo trabalhos repetitivos e demonstrando obediência. Para o amanhã, no entanto, é 
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necessário fazer diferente, desenvolver habilidades individuais e, ao mesmo tempo, demonstrar 
colaboração, capacidade de inovar e até mesmo coragem para fracassar e recomeçar.

 
QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS

 
• Por que ensinar a partir de projetos transdisciplinares pode ser mais eficaz do que adotar 

uma abordagem tradicional?
• O que o sistema de ensino precisa fazer para permitir que as disciplinas tradicionais sejam, 

pelo menos parcialmente, substituídas por projetos transversais?
• O aluno não corre o risco de deixar de aprender conteúdos importantes ao se apostar em 

projetos transversais?
• Como preparar os professores para serem bem-sucedidos ao adotarem essa nova 

metodologia? O que as lideranças escolares podem fazer para capacitar e estimular os 
profissionais?

 
Palestrante

Marjo Kyllönen, secretária de educação de Helsinque, na Finlândia

 
Fontes

Ana Cristina Canettieri, diretora do Cadec  
(Consultores Associados de Educação)

Maximilano Moder, especialista em educação pela Universidade de Bristol, na Inglaterra

Paula Louzano, doutora em política educacional pela Universidade de Harvard

Paulo Blikstein, professor assistente da Faculdade de Educação da Universidade de Stanford, nos EUA

Ruy Cézar Espírito Santo, especialista em formação de professores  
e professor do curso de pedagogia da PUC-SP

Suzie Boss, consultora em educação americana especialista em PBL  
(sigla em inglês para aprendizado baseado em projetos)

 
SAIBA MAIS

- No Porvir

Na Finlândia, competência toma lugar do conteúdo 
http://porvir.org/porfazer/na-finlandia-competencia-toma-lugar-conteudo/20150326

Para além do ‘na Finlândia é fácil, quero ver no Brasil’ 
http://porvir.org/porpensar/para-alem-na-finlandia-e-facil-quero-ver-brasil/20150326

Dominar conteúdo é base para ensinar competências 
http://porvir.org/porpensar/dominar-conteudo-e-base-para-ensinar-competencias/20150414

‘Não existe o saber fragmentado, ele é um só’ 
http://porvir.org/porpensar/nao-existe-saber-fragmentado-ele-e-um-so/20140320

Universidade abole disciplinas em prol de projetos 
http://porvir.org/porfazer/universidade-abole-disciplinas-em-prol-de-projetos/20140409
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- Outros veículos

FGV inova ao adotar método baseado no desenvolvimento de projetos, O Estado de S. Paulo 
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,fgv-inova-curso-de-economia,1068314,0.htm

Colégios de São Paulo fazem fusão de conteúdos de disciplinas, Jornal A Tarde 
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1694406-colegios-de-sao-paulo-fazem-fusao-de-conteudos-
de-disciplinas

Alunos do SENAI Tocantins desenvolvem projetos com soluções para a indústria, Surgiu Notícias 
http://surgiu.com.br/noticia/204949/alunos-do-senai-tocantins-desenvolvem-projetos-com-solucoes-
para-a-industria.html

Onde as disciplinas se encontram, Nova Escola 
http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/03/comprometimento-com-qualidade-leva-escola-a-
superar-indices

 
- Vídeos

Melissa Agudelo, da High Tech High, fala sobre a elaboração de currículos baseados em projetos 
https://www.youtube.com/watch?v=AjvV_JIH9XE

Modelo de ensino adotado pelo Núcleo Avançado em Educação, o NAVE 
https://www.youtube.com/watch?v=bqONMnBXyFc

Metodologia adotada por escolas de Helsinque, na Finlândia 
https://www.youtube.com/watch?v=wliFu0YdYJA

 
- Instituições

NAVE 
http://www.oifuturo.org.br/educacao/nave/

Buck Institute for Education (BIE) 
http://bie.org

High Tech High 
http://www.hightechhigh.org/

Project Based Learning University (PBLU) 
http://www.pblu.org/

Summit Public School 
http://www.summitps.org

Departamento de Educação de Helsinque 
http://www.hel.fi/www/opev/en/
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Inovação na Formação de Professores

As mudanças estruturais na educação demandam uma nova escola, um novo aluno e, claro, também um 
novo professor. A adaptação dos docentes a essa nova realidade é tão urgente quanto desafiadora, já que 
a maior parte dos paradigmas relacionados ao seu cotidiano dentro e fora da sala de aula está sendo 
questionada. Mais do que dar respostas, o novo professor deve saber fazer as perguntas adequadas – e 
isso não é o que ele aprende na sua formação inicial.

Esse profissional tem de lidar com a dificuldade geracional de não ser um usuário natural dos 
dispositivos móveis e das tecnologias, enquanto seus alunos, os “nativos digitais”, nem sequer 
conseguem entender como o mundo funcionava antes da internet. Neste cenário em que alunos são 
mais hábeis com tecnologia e têm mais autonomia para buscar as informações de que necessitam, uma 
pergunta é inevitável: vamos acabar com a profissão de professor? A resposta é não. 

A missão do educador nesse contexto passa a ser ainda mais nobre e desafiadora, uma vez que o 
profissional precisará estar apto a guiar os alunos por caminhos que ele mesmo desconhece. Ele 
deverá exercer a função de facilitador, ajudando o aluno a navegar por muitas fontes de conhecimento, 
provocar a reflexão, instigá-lo à ação e, principalmente, orientar o seu desenvolvimento integral. Assim, 
o professor não está com os dias contados, mas sua função deverá ser transformada.

Diante dessa nova realidade, nasce também uma função: os professores designers de currículo. Esses 
profissionais são responsáveis por criar planos de aula cada vez mais engajadoras, que utilizam 
diferentes abordagens, metodologias e ferramentas, tendo a transdisciplinaridade como ponto de 
partida. A ideia de poder desenhar o currículo foi facilitada pela emergência de muitos recursos 
pedagógicos que podem ser combinados para promover diferentes objetivos de aprendizagem. 

O professor passa a ter uma função mais parecida com a de um arquiteto, ajudando a personalizar o 
ensino, estimulando o desenvolvimento de competências acadêmicas e socioemocionais entre seus 
alunos. Em alguns casos, o designer de currículo atua como uma espécie de coordenador pedagógico, 
ajudando professores de diferentes áreas a planejar suas atividades. Em outras situações, todos os 
educadores da escola são capacitados para desenvolver essa função. 

Outra grande questão que emerge diante dessa nova configuração é a necessidade de repensar o 
desenvolvimento profissional dos docentes. A formação de professores é um assunto que vem sendo 
discutido dentro e fora do Brasil, já que os desafios parecem se repetir em diferentes realidades. Um 
primeiro passo importante para contornar essa situação é a revisão dos cursos de pedagogia do país e a 
oferta de formação continuada adequada aos desafios que esses professores têm de enfrentar.

Para que possam inovar, os professores também precisam receber uma formação inovadora e se 
especializar em conhecimentos e metodologias de ensino, não só em seu desenvolvimento profissional 
inicial, mas de forma perene. Se os alunos precisam aprender a aprender e devem continuar a se 
desenvolver ao longo da vida, com os professores não é diferente. Para que um educador esteja apto 
a mediar a resolução de problemas, ele precisa não só ter um conhecimento conceitual sólido, mas 
também entender, de forma prática, como lidar com situações atuais da sala de aula, como o manejo da 
tecnologia.

Uma das estratégias sugeridas e incentivadas por especialistas é envolver as universidades e 
convidá-las a oferecer a qualificação que os professores das comunidades em que estão inseridas 
necessitam. Além disso, outra estratégia que tem se mostrado eficaz é a reunião de professores em 
redes, desde mídias sociais especializadas (Edmodo e TES Global) ou gerais (Facebook) até grupos 



8
Índice 

de discussão ou plataformas das próprias secretarias de Educação. Nesses espaços, os educadores 
compartilham desafios e boas práticas e acabam ajudando uns aos outros, além de ter autonomia para o 
desenvolvimento profissional de que necessitam.

Uma proposta interessante nesse sentido é a da BloomBoard, plataforma criada nos Estados Unidos 
focada no desenvolvimento profissional dos educadores. Jason Lange, CEO e cofundador da BloomBoard, 
estará no Transformar para compartilhar as experiências possibilitadas por esse tipo de ferramenta, que 
permite aos professores definir metas, compartilhar esses objetivos com a direção das escolas, receber 
um feedback sobre a sua atuação a partir de dados coletados pelos gestores e receber recomendações 
sobre quais recursos específicos podem ajudá-lo alcançar as metas estabelecidas.

 

QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• Como capacitar profissionais para se apropriar das novas tendências educacionais?
• Como as escolas e as redes inovadoras têm feito isso?
• Quais são o perfil e as funções desse novo professor?
• Como formar esse tipo de professor no Brasil, onde a formação inicial tem sido tão 

profundamente questionada e a formação continuada tem a missão de cobrir as lacunas 
deixadas pelas licenciaturas e cursos de pedagogia?

• De que forma a tecnologia pode extrapolar o seu potencial transformador no aprendizado 
dos alunos e trazer boas contribuições para a qualificação dos professores?

 

Palestrante:

Jason Lange, CEO do BloomBoard

Fontes

Diane Tavenner, Summit Public Schools

Gabriela Moriconi, Fundação Carlos Chagas

Joel Rose, New Classrooms

Maria Amábile Mansutti, Cenpec

Melissa Agudelo, High Tech High

Michael Young, professor emérito do Instituto de Educação da Universidade de Londres

Nelson Pretto, Universidade Federal da Bahia

Paula Louzano, USP

SAIBA MAIS

- No Porvir

Tecnologia ajuda professor a aprender com professor 
http://porvir.org/porpensar/tecnologia-ajuda-professor-aprender-professor/20150522
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China testa plataforma que faz do professor um designer 
http://porvir.org/porcriar/china-testa-plataforma-faz-professor-um-designer/20150720

Vida virtual da escola depende da formação do professor 
http://porvir.org/porpensar/formacao-de-professores-reflete-vida-virtual-da-escola/20150430

Rede Social ajuda na formação de professores 
http://porvir.org/porcriar/rede-social-gratis-ajuda-na-formacao-de-professor/20140217

Design thinking para educadores em português 
http://porvir.org/porcriar/design-thinking-para-educadores-em-portugues/20140212

Instituto inverte sala de aula para professores 
http://porvir.org/porfazer/instituto-inverte-sala-de-aula-para-professores/20140123

“A escola deveria incorporar a ecologia dos saberes” 
http://porvir.org/porpensar/a-escola-deveria-incorporar-ecologia-dos-saberes/20140203

Professor do futuro será designer de currículo 
http://porvir.org/porfazer/professor-futuro-sera-um-designer-de-curriculo/20130419

Educador faz residência antes de atuar na rede pública 
http://porvir.org/porfazer/residencia-em-escola-forma-educador-de-rede-publica/20130325

“Formação de professor boa é contínua e prática” 
http://porvir.org/porpensar/formacao-de-professor-boa-e-continua-pratica/20130415

- Outros veículos

Cursos de formação de professores terão mais prática e carga horária maior, Portal Brasil 
http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/07/cursos-de-formacao-de-professores-terao-mais-pratica-
e-carga-horaria-maior

Mestrado profissional em alta na rede pública, O Estado de São Paulo 
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mestrado-profissional-em-alta-na-rede-publica-
imp-,1120497

Caderno especial sobre formação de professores, Folha de S.Paulo 
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/quemeduca/

Formação de alfabetizadores, O Globo 
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/alfabetizadores-da-rede-publica-terao-formacao-para-
melhor-preparo-de-aulas-7585171

 

- Vídeos

Nicole Hinostro, da High Tech High, sobre desafios e possibilidades de inovação na sala de aula, no 
Transformar 
https://www.youtube.com/watch?v=XStvEvkFX0w
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Propostas para a formação de professores - Encontro com Fernando Haddad e Cesar Callegari, 
promovido pelo Porvir 
http://youtu.be/rNPncfI6DUQ

Formação de professores, Globo News Educação 
http://www.youtube.com/watch?v=fMnoHF3-kdM

Entrevista professora e doutora em Educação Ana Maria Pessoa de Carvalho 
http://www.youtube.com/watch?v=IMyfqxACezE

Entrevista com o matemático e gerente da Gamed (Grupo de Ação para Melhorias Educacionais), 
Guilherme Hartung 
http://www.youtube.com/watch?v=mRyZVy5bQzU

- Instituições

Cenpec 
http://cenpec.org.br/

Capes 
http://www.capes.gov.br/educacao-basica

Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/

Instituto Paulo Freire 
http://www.paulofreire.org/

BloomBoard 
https://bloomboard.com/welcome

Instituto Singularidades 
http://www.institutosingularidades.edu.br/

TES Global 
http://www.tesglobal.com/

Edmodo 
https://www.edmodo.com/
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Movimento Maker na Educação

Na contramão do ensino tradicional baseado na teoria e transmissão de conteúdos, que é muitas 
vezes distante da realidade dos alunos, novas metodologias procuram desenvolver o aprendizado 
a partir de experiências práticas. Esses processos, que desafiam os estudantes a construírem seus 
conhecimentos através da elaboração de um produto ou projeto que faça sentido para a vida real, 
integram a tendência de aprendizagem mão na massa (hands-on) ou experimentação.

Esse é o ponto de partida do Movimento do Faça Você Mesmo, já bem estabelecido nos Estados 
Unidos e na Europa e que começa a crescer no Brasil. Em inglês, o movimento é chamado de Do-It-
Yourself Movement (DIY) ou apenas Maker Movement. Seja qual for o nome utilizado, ele se apoia 
em três pilares comuns: programação, engenharia e design. Pelo mundo, o movimento surge dentro 
e fora das escolas e se organiza em torno de oficinas, sites, publicações especializadas, eventos e 
redes. 

O movimento Maker se propõe a criar ambientes criativos em que são idealizados e 
desenvolvidos os mais diversos produtos. É o caso dos laboratórios de fabricação digital, ou 
fablabs, oficinas montadas dentro de universidades e escolas, em locais públicos ou privados, 
equipados como impressora 3D, cortadora a laser, fresadora e cortadora de vinil. Há um movimento 
internacional, chamado Fab Education, que dá suporte para escolas construírem fablabs e, 
assim, fomentar o aprendizado integrado de disciplinas como ciências, tecnologia, engenharia e 
matemática. No país, a associação Fab Lab Brasil Network foi criada para apoiar a implementação 
de novos laboratórios, conectar instituições parceiras e promover atividades da rede em território 
nacional.

Dar aos estudantes a oportunidade de criar projetos, operar robôs e dispositivos os deixa mais 
motivados, melhora sua autoestima e desenvolve a capacidade de trabalhar em grupo, resolver 
problemas e se comunicar. Ao prototipar, errar, acertar e experimentar, os estudantes assumem o 
que os especialistas chamam de “atitude maker”, não só na escola, mas também diante da vida. Isso 
significa lidar com os problemas a partir da perspectiva do produtor e não mais do consumidor, ou 
seja, de alguém que de fato pode resolver as questões. 

Esse impacto positivo da cultura maker na educação é corroborado por estudos científicos que 
demonstram que a atividade cerebral dos estudantes é mais intensa quando vivenciam atividades 
educativas interativas e práticas do que quando assistem a aulas expositivas. Uma das principais 
referências mundiais sobre o tema e palestrante deste Transformar, Paulo Blikstein coordena 
pesquisas sobre uso de tecnologias no aprendizado a partir de projetos no Transformative Learning 
Technologies Lab, da Universidade Stanford (EUA), onde é professor assistente.

 Para Blikstein, que também é diretor do Centro Lemann para Inovação e Empreendedorismo 
na Educação Brasileira em Stanford e fundador do projeto FabLab@School, estudos desse tipo são 
fundamentais para a sustentabilidade de espaços de experimentação como os fablabs. A montagem 
desses laboratórios tem custado cada vez menos devido ao barateamento dos equipamentos - 
uma impressora 3D, que já foi acessível apenas para grandes corporações ou universidades de 
ponta, hoje pode ter o mesmo valor de um notebook. O mais difícil, portanto, não é o acesso ao 
equipamento, mas capacitar o educador para essa nova circunstância de troca de experiências. O 
professor precisa se familiarizar com os equipamentos e estar aberto às ideias dos alunos para 
ajudar projetos divergentes.
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No Brasil, ainda que o movimento Maker esteja começando a tormar fôlego, já existem 
iniciativas bem sucedidas que podem servir de exemplo para outras instituições.  Em Ubatuba 
(SP), a Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, em parceria com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), desenvolveu o Projeto UbatubaSat, em que alunos do 
ensino fundamental montaram um satélite de pequeno porte, o Tancredo-1. Idealizador do 
projeto, o professor Cândido Osvaldo Moura vem ao Transformar para compartilhar os resultados 
da iniciativa, que foi registrada no documentário “Projeto UbatubaSat – Uma Jornada de 
Conhecimento”.

Já a Escola Estadual Tristão de Barros, de Currais Novos (RN), investiu em um projeto que aliou 
o descarte responsável de lixo eletrônico e a construção de dispositivos para ajudar na mobilidade 
de portadores de necessidades especiais. Na iniciativa, comandada pelo professor Ivanês Oliveira - 
que fala sobre o projeto nesta edição do Transformar -, os alunos recolheram aparelhos descartados 
em lojas da cidade, os desmontaram e aproveitaram as peças nas aulas de eletrostática e eletrônica. 
Com a ajuda da comunidade, eles construíram uma cadeira motorizada feita com peças reutilizadas 
e uma bengala com sensores que acionam uma pulseira vibratória e ajudam um deficiente visual 
diante de obstáculo.

Com o projeto Arte Naturalista, o artista plástico Marco Namura, que também palestra no 
evento, desenvolve um trabalho que une arte, educação, economia criativa e tecnologias digitais. 
Ao ensinar técnicas de ilustração digital e tradicional a jovens de povoados rurais de Sergipe, 
Marco possibilita o aprendizado pela experimentação, que tem como resultado a criação de uma 
linha de produtos que representam a estética do ecossistema ribeirinho e do manguezal. Além 
de se envolverem de forma concreta em um projeto que retrata a sua realidade - o que é uma das 
premissas do aprendizado hands-on -, os alunos se tornam multiplicadores desse conhecimento em 
outras comunidades do estado.

Outra experiência inovadora que será destacada no Transformar é o Technovation, desafio 
global de empreendedorismo e tecnologia para mulheres. Camila Achutti, embaixadora do 
TechInnovation Challenge Brasil e uma das líderes do movimento por igualdade de gêneros no 
mercado de TI, irá falar sobre a iniciativa, que incentiva meninas de todo o mundo a se arriscarem 
no universo da programação e pensarem em formas de utilizar a tecnologia na solução de 
problemas da sociedade.

O Transformar ainda vai abrigar uma edição do Fab Learn, evento sobre fabricação em 
educação, cultura “maker” e aprendizado mão na massa, promovido pela Universidade de Stanford 
em parceria com o Fab Lab.

QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• Que competências são desenvolvidas a partir de práticas da cultura maker nas escolas?
• O que deve ser considerado para a criação de um fabalab em uma instituição de ensino?
• Como a lógica da experimentação dialoga com a de programação e a de engenharia?
• As oportunidades de experimentação para o aprendizado exigem sempre o uso de 

tecnologia?
• De que forma os professores podem se adequar à essa tendência? Quais habilidades são 

mais exigidas do educador nesse contexto?
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• Como avaliar se os fablabs estão de fato impactando positivamente o aprendizado dos 
alunos?

 

Palestrantes

Paulo Blikstein, professor da Faculdade de Educação da Universidade Stanford (EUA)

Cândido Osvaldo, professor da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, de Ubatuba (SP)

Ivanês Oliveira, professor da Escola Estadual Tristão de Barros, de Currais Novos (RN)

Marco Namura, de Santa Luzia (SE)

Camila Achutti, diretora nacional do TechInnovation Challenge Brasil

 

Fontes

Heloísa Neves, Fab Lab Brasil

Eduardo Lopes, Garagem FabLab

Manoel Lemos, site Fazedores

Silvio Meira, C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife)

Tom Vander Ark, portal Getting Smart

Ricardo Cavallini, Makers Brasil

Eduardo Zancul, InovaLab@POLI

Charles Lima, Colégio Liessin

 

SAIBA MAIS
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Movimento do Faça Você Mesmo chega à escola 
http://porvir.org/porfazer/movimento-faca-voce-mesmo-chega-a-escola/20131114

A importância da feira de ciências 
http://porvir.org/porpensar/importancia-da-feira-de-ciencias/20140320

Que tal unirmos tecnologia adaptativa e projetos? 
http://porvir.org/porpensar/tal-unirmos-tecnologia-adaptativa-projetos/20140116

Em 5 ou 10 anos toda sala de aula deveria ser um fablab 
http://porvir.org/porpensar/em-5-ou-10-anos-toda-sala-de-aula-sera-um-fablab/20131119

As escolas deveriam ser oficinas de conhecimento 
http://porvir.org/porpensar/as-escolas-deveriam-ser-oficinas-de-conhecimento/20131022

Errar, descobrir, reinventar: faça você mesmo 
http://porvir.org/porfazer/na-cena-maker-prototipos-convergem-para-aprendizado-critico/20130909

Mão na massa e investigação para aprender ciências 
http://porvir.org/porfazer/mao-na-massa-investigacao-para-aprender-ciencias/20130826
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Invertendo a sala de aula invertida 
http://porvir.org/porfazer/invertendo-sala-de-aula-invertida/20130814

Reciclagem de lixo eletrônico ganha prêmio Samsung 
http://porvir.org/porfazer/escola-rio-grande-norte-vence-premio-da-samsung/20141209

Desafio incentiva presença de meninas na programação 
http://porvir.org/porfazer/desafio-incentiva-presenca-de-meninas-na-programacao/20150218

 

- Outros veículos

O movimento Maker, versão tecnológica do faça você mesmo, chega à escola, Revista Educação 
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/211/movimento-maker-um-espaco-para-criacao-330337-1.
asp

Movimento Maker: entenda como esse fenômeno pode estimular a criatividade nas escolas, Portal 
Universia 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/10/21/1113642/movimento-maker-entenda-
fenomeno-pode-estimular-criatividade-escolas.html

Montar um computador vira brincadeira de criança, Diário de Pernambuco 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/02/23/interna_
tecnologia,562295/montar-um-computador-vira-brincadeira-de-crianca.shtml

 

- Vídeos

Trailer do documentário “Projeto UbatubaSat - Uma Jornalda de Conhecimento” 
https://www.youtube.com/watch?v=yMgn4bu9P5o

Projeto de reciclagem de lixo eletrônico da Escola Estadual Tristão de Barros 
https://www.youtube.com/watch?v=hLL4EHQSpng

Paulo Blikstein fala sobre os desafios da educação para a Univesp TV 
https://www.youtube.com/watch?v=F4rN889oTqw

Vídeo sobre a experiência do Senai Fablab 
https://www.youtube.com/watch?v=xkd4TK5XytA

Debate sobre o Movimento Maker no Conexão Futura 
https://www.youtube.com/watch?v=iHZQjFWqNB0

 

- Instituições

Fab Lab Brasil 
http://www.fablabbrasil.org/

Fab Education 
http://www.fabfoundation.org/fab-education/
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Garagem FabLab 
http://www.garagemfablab.com/

FabCentral (MIT) 
http://fab.cba.mit.edu/

C.E.S.A.R 
http://www.cesar.org.br/
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Conectividade

A conectividade das escolas é hoje um dos desafios mais importantes relacionados à qualidade 
da educação. Em um contexto inédito para as instituições de ensino, que perderam a exclusividade 
sobre a transmissão de saberes e veem seus alunos buscarem conhecimento com a ajuda de 
recursos digitais, gestores públicos, acadêmicos, educadores e empreendedores têm investido tanto 
no uso de ferramentas tecnológicas, como no desenvolvimento de novas soluções educacionais, para 
inovar nos processos de aprendizagem. Essas ferramentas são capazes de automatizar tarefas e 
fazer com que a escola responda às demandas do século 21 e aos interesses do aluno nativo digital. 
Para garantir que as ferramentas tecnológicas possam ser usadas para levar qualidade, equidade e 
contemporaneidade à educação, é preciso garantir o acesso à internet veloz em todas as escolas. 

 Entre os avanços educacionais que o uso consequente das tecnologias pode gerar está o fato 
de que as novas soluções empoderam tanto gestores e professores, para que consigam assegurar 
o aprendizado dos alunos, quanto os próprios estudantes, que passam a ter maior autonomia para 
garantir o seu próprio aprendizado. Ao levar, por exemplo, simuladores, realidade aumentada, 
laboratórios virtuais e games para dentro do ambiente de aprendizagem, a tecnologia se aproxima 
da linguagem do aluno. Além disso, tira o professor de tarefas repetitivas como correção de 
exercícios e melhoram a gestão do tempo em sala de aula, seja com simulados online ou ambientes 
e objetos digitais de aprendizagem. Ao facilitar o acompanhamento individual dos processos e dos 
resultados do aprendizado, as ferramentas tecnológicas podem oferecer mais oportunidades e 
melhorar a qualidade de vida de estudantes com dificuldades. 

Por possibilitar o acesso a bancos de dados e práticas pedagógicas que nem sempre estiveram 
ao alcance do professor ou da escola pelas vias tradicionais, as inovações tecnológicas contribuem 
para a formação do educador, para a preparação de suas aulas e para a ampliação de sua rede de 
contatos, que pode incluir pesquisadores, gestores, outros professores e os próprios alunos fora da 
sala de aula. A lista de benefícios segue crescendo, mas pode encontrar entraves especialmente em 
um contexto como o brasileiro, em que ainda há grandes gargalos em termos de infraestrutura e 
desigualdades entre escolas públicas e particulares, rurais e urbanas.

Mesmo com a implantação de programas federais, como Programa Banda Larga nas Escolas 
(PBLE), não existe um ambiente de ampla conectividade nas escolas do país. Somente uma em cada 
cinco escolas brasileiras supera o padrão mínimo de 2 megabits por segundo estabelecido pelo 
programa, e essa velocidade não permite o uso pedagógico das tecnologias educacionais. Trata-
se de um índice considerado insuficiente até mesmo para conexões residenciais, em que o uso é 
exclusivo e individual. A essa velocidade, baixar 1 GB de dados para assistir um vídeo leva pouco 
mais de uma hora, tempo altamente comprometedor para um professor que queira usar um vídeo 
do YouTube em alta definição para enriquecer a aula. Além disso, parte substancial das instituições 
segue sem qualquer forma de conexão, em especial nas regiões rurais.

Nesse sentido, a discussão sobre conectividade nas escolas se torna urgente, extrapolando a 
questão do acesso a equipamentos como tablets e notebooks e reforçando a necessidade do acesso 
universalizado e de qualidade à internet nas escolas de todas as regiões do país, a fim de que 
possam fazer uso de plataformas mais complexas. Para os especialistas, é preciso criar condições 
técnicas, financeiras e políticas para que as escolas tenham internet de alta velocidade, permitindo 
que surjam novas ideias nesses ambientes.
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Essa preocupação não é restrita ao Brasil. De acordo com a ONG EducationSuperHighway, que 
auxilia escolas em licitações para compra de soluções tecnológicas, 40 milhões de estudantes norte-
americanos convivem com uma conexão semelhante à doméstica, porém com demanda 100 vezes 
maior. Para mudar este cenário, o governo dos EUA lançou o programa ConnectED, que pretende 
colocar internet de alta velocidade em 99% das escolas - o índice atual é de 40% - até 2018.

Joseph South, vice-diretor do escritório de tecnologia educacional do Departamento de 
Educação dos Estados Unidos, vem ao Transformar para falar sobre o programa, que pretende 
garantir uma velocidade de conexão de no mínimo 100 Mbps por escola, por meio de parcerias com 
grandes empresas. O ConnectED também irá investir na formação de professores, na avaliação em 
tempo real e na criação de uma “caixa de ferramentas de aprendizagem”, baseada nas melhores 
práticas pedagógicas reunidas pelo país com objetivos e tarefas desenhadas para professores e 
gestores.

A iniciativa foi tomada em parte por pressões de organizações como a própria 
EducationSuperHighway, que já realizou mais de 750 mil testes em 33 mil escolas dos EUA para 
verificar a velocidade de conexão. O teste, chamado SchoolSpeedTest, pode ser feito online, 
gratuitamente e em apenas um minuto por estudantes, professores ou representantes de qualquer 
escola pública dos EUA. No Brasil, o site da campanha Internet na escola já possibilita que o 
mesmo teste seja realizado pelas escolas brasileiras.

Outra instituição que se propôs a mudar o cenário da conectividade nas escolas é a empresa 
FrogAsia, da Malásia. Por meio do esforço da equipe liderada pela CEO Lou Yeoh, uma das 
palestrantes desta edição do Transformar, e em parceria com Ministério da Educação, o país 
conectou todas as suas escolas à rede 4G. O projeto 1BestariNet combina acesso à internet de rápida 
velocidade, uma única plataforma de aprendizado, baseada na nuvem, que conecta toda a rede 
de ensino, e acesso a recursos tecnológicos para uso em sala de aula. A Malásia é o primeiro país 
a conseguir integrar tecnologicamente toda a comunidade educacional e os desafios enfrentados 
servem como lições preciosas.

Bem mais próximo ao Brasil, uma experiência bem-sucedida uruguaia é fonte de inspiração 
para o país e também será discutida neste evento. Com o objetivo de reduzir a desigualdade digital 
da população, o Uruguai foi o primeiro país da América Latina a entregar computadores portáteis 
para cada um dos alunos do ensino fundamental e médio — até 2014, foram 1,1 milhão. Batizada 
de Plano Ceibal (Conectividade Educativa de Informática Básica para o Aprendizado Online), a 
iniciativa teve que lidar primeiro com o desafio de conectar todas as escolas à internet e, em alguns 
casos, com problemas como falta de eletricidade - nesses, casos, foram instalados paineis solares.

Atualmente, todas as escolas têm acesso à internet, boa parte delas de banda larga por fibra 
ótica, e servem como ponto de acesso à rede sem fio para as comunidades. É possível conectar-
se à rede Wi-Fi aberta num raio de 300 metros de cada escola e também em praças públicas. O 
plano, que será apresentado no Transformar pelo gerente geral Gonzalo Pérez, também prevê a 
substituição dos computadores periodicamente e investe na cultura digital no ambiente educativo 
para promover a criatividade, a autonomia e o empoderamento dos alunos.

 

http://internetnaescola.org/
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QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• De que forma uma conexão veloz nas escolas pode melhorar o aprendizado?
• O que podemos aprender com as experiências de outros países para mudar o cenário 

brasileiro?
• De que maneira pode-se pressionar os setores público e privado a ampliar a velocidade e a 

qualidade das conexões nas escolas?
• O que precisa ser melhorado no Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) para garantir a 

universalização do acesso à internet nas instituições de ensino?
• Como levar banda larga de verdade às escolas rurais?
• Que soluções encontradas no Brasil e no exterior para lidar com a baixa velocidade de 

internet nas escolas?
• Onde estão as principais dificuldades para programas de inclusão digital de porte nacional: 

distribuição, manutenção ou reposição dos computadores?
• Faz sentido manter distribuição de livros escolares à medida em que se amplia o alcance das 

plataformas de aprendizado digitais?

Palestrantes

Gonzalo Pérez, Plan Ceibal, do Uruguai

Joseph South, vice-diretor do escritório de tecnologia educacional do Departamento de Educação dos 
Estados Unidos

Lou Yeoah, FrogAsia, da Malásia

Fontes

Antonio Biondi e Diogo Moyses, consultores do plano técnico “Conectividade nas Escolas Públicas 
Brasileiras”

Anna Penido, diretora do Inspirare, instituto que realiza campanha por internet veloz nas escolas

Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann, organização que realiza campanha por internet veloz 
nas escolas

Evan Marwell, CEO da Education Superhighway

Juliana Müller Reis Jorge, analista do Ministério das Comunicações

Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia & Sociedade (ITS)

Veridiana Alimonti, Intervozes    

SAIBA MAIS
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Por internet rápida em escolas, ONG cria teste on-line 
http://porvir.org/porfazer/por-internet-rapida-em-escolas-ong-cria-teste-on-line/20140515

EUA querem banda larga ‘de verdade’ nas escolas 
http://porvir.org/porfazer/eua-querem-banda-larga-de-verdade-nas-escolas/20150109
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Série de Diálogos debate conectividade nas escolas 
http://porvir.org/blog/serie-de-dialogos-debate-melhoria-da-conectividade-nas-escolas/20150429

Como o Uruguai pode inspirar o Brasil 
http://porvir.org/porpensar/como-uruguai-pode-inspirar-brasil/20131111

 

- Outros veículos

Uso da internet nas escolas públicas cresce, mas conexão ainda é lenta, Agência Brasil 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2014-07/uso-da-internet-nas-escolas-
publicas-cresce-mas-conexao-ainda-e

Conexões ruins levam escolas públicas a contratar acesso privado, Convergência Digital 
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=39705&sid=14

Especialistas debatem conectividade nas escolas públicas do Brasil, Jornal do Brasil 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/06/15/especialistas-debatem-conectividade-nas-escolas-
publicas-do-brasil/

A internet nas escolas públicas e privadas, G1 
http://g1.globo.com/educacao/a-internet-nas-escolas/infografico/index.html

Internet nas escolas públicas segue restrita aos laboratórios 
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/nas-escolas-publicas-76-do-uso-de-internet-ocorrem-em-
laboratorios-de-informatica/

 

- Vídeos

Introdução ao projeto 1BestariNet, da FrogAsia 
https://www.youtube.com/watch?v=S-6GaRdNHC8

A evolução do Plan Ceibal 
https://www.youtube.com/watch?v=isH9y-YZxNg

Presidente dos EUA, Barack Obama, fala sobre o programa ConnectED 
https://www.youtube.com/watch?v=osh98eZy3k0

 

- Instituições

Comitê Gestor da Internet no Brasil 
http://www.cgi.br/

Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15808:programa-banda-
larga-nas-escolas&catid=193:seed-educacao-a-distancia

EducationSuperHighway 
http://www.educationsuperhighway.org/
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Plan Ceibal 
http://www.ceibal.edu.uy/

FrogAsia 
https://www.frogasia.com/v3/
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Ensino Híbrido

Com a tendência da personalização do ensino ganhando força em todo o mundo, surge uma 
série de estratégias pedagógicas para promover o desenvolvimento dos estudantes de acordo com 
o perfil dos alunos, respeitando as limitações e os talentos de cada um. As propostas levam em 
consideração o fato de os alunos aprenderem de formas e em ritmos diferentes, já que também 
são diversos seus conhecimentos prévios, competências e interesses. Uma das maneiras de se 
personalizar o ensino é por meio da tecnologia, o que gerou uma nova abordagem pedagógica, o 
ensino híbrido (ou blended learning). Nele, momentos de tutoria individual, de estímulo ao debate 
com colegas e de trabalhos em grupo são alternados com aulas que utilizam recursos tecnológicos e 
atividades online.

Essa mistura de oportunidades de aprendizado presencial e virtual pode ter proporções 
variadas. A parte presencial não usa tecnologia, necessariamente. Nessa etapa, o professor ou tutor 
se torna responsável por propor atividades que valorizem as interações interpessoais. Ele pode 
propor trabalhos que envolvam toda a turma ou pode dividi-la em grupos menores para a realização 
de projetos segmentados. Já a parte do ensino realizada com o auxílio de recursos digitais permite 
que o aluno tenha controle sobre onde, como, o que e com quem vai estudar – com mais ou menos 
autonomia de acordo com o modelo escolhido. Nesse sentido, os dispositivos móveis, como tablets 
e celulares, e a facilidade de utilizá-los em diferentes ambientes abriram o leque de possibilidades 
sobre onde esse componente pode ser desenvolvido: dentro da própria sala de aula, na biblioteca, 
no laboratório de informática e até em casa.

O especialista Michael Horn, cofundador e diretor executivo do Clayton Christensen Institute, 
entidade que estuda e dissemina o ensino híbrido nos EUA, defende que esse tipo de aprendizagem 
é uma maneira confiável de escolas e redes conseguirem tanto oferecer conteúdos importantes 
para a vida acadêmica dos alunos quanto ajudar a desenvolver as competências para o século 21. 
Ao lançar mão de todas as ferramentas virtuais ou tradicionais de aprendizado, como videoaulas, 
filmes e exercícios, os estudantes são expostos aos temas das disciplinas. Ao mesmo tempo, quando 
participam de discussões mais aprofundadas e de projetos em grupo, eles são levados a desenvolver 
habilidades de comunicação, síntese, pensamento crítico, trabalho em equipe, entre outras.

Os especialistas dividem os tipos de ensino híbrido em quatro grandes modelos: rotação, no 
qual, dentro de um curso ou disciplina, os alunos se revezam entre atividades pré-determinadas, 
sendo uma delas necessariamente virtual; flex, em que certas disciplinas e cursos têm o ensino 
online como sua espinha dorsal, mas os estudantes comparecem diariamente à escola ou 
universidade, com uma agenda flexível a ser cumprida, de acordo com os objetivos previamente 
estipulados; à la carte, no qual os alunos fazem cursos inteiros de maneira virtual, com um tutor 
online e, ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais; 
e virtual aprimorado, que ocorre basicamente online, em que encontros presenciais para 
acompanhamento são realizados de maneira agendada entre tutores e alunos - raramente alunos e 
professores se encontram todos os dias da semana.

Dentro do modelo de rotação do ensino híbrido, um subtipo que está se tornando popular é o 
da sala de aula invertida, em que o primeiro contato do aluno com o conteúdo acadêmico acontece 
em casa, por meio de ambientes virtuais, e a sala de aula é usada para momentos mais ricos de 
aprendizado, com debates e esclarecimento de dúvidas. 
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No Brasil, para ajudar educadores a inovar e aplicar técnicas de ensino híbrido, a Fundação 
Lemann e o Instituto Península coordenaram um grupo de professores que se reuniram para 
aprender as bases da metodologia, aplicar em suas salas de aula e compartilhar experiências com 
colegas e tutores. A participação nesse grupo deu origem a mudanças como as realizadas nas 
aulas de história da Escola Municipal Emílio Carlos, do Rio de Janeiro (RJ). O professor Eric Freitas 
Rodrigues estará no Transformar para apresentar os resultados da decisão de restringir a parte 
expositiva da matéria aos 15 minutos finais de cada aula e dar mais espaço para exercícios e vídeos 
feitos por ele, adicionados ao canal Mistória no YouTube. Divididos em pequenos grupos, os alunos 
se desdobram entre exercícios na folha de papel e quiz, questionários e videoaulas acessados por 
meio de netbooks.

Alguns exemplos de recursos tecnológicos que podem trazer grandes benefícios no ensino 
híbrido são as plataformas de aprendizagem, que concentram em um mesmo ambiente virtual aulas 
em diferentes formatos, além de propostas de atividades individuais ou em grupo para os alunos; 
e as plataformas adaptativas, ferramentas dotadas de inteligência artificial capazes de registrar 
os passos do aluno, oferecer feedback imediato sobre conceitos e competências que ainda não 
foram dominados e sugerir atividades que possam ajudar os estudantes a cobrir essas lacunas. Em 
Santo André (SP), alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Jardim Riviera utilizaram a 
plataforma Geekie Lab como peça-chave na preparação para o Enem. Neste Transformar, a diretora 
Cleide Torres irá falar sobre a bem sucedida experiência, uma parceria da Geekie com a Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo.

Outro exemplo de plataforma que pode ser usada para o ensino híbrido, gratuitamente, é a 
Khan Academy. A ferramenta, que é adaptativa e voltada para a matemática, sugere exercícios, traz 
aulas em vídeo e um mapa com vários caminhos possíveis para a continuidade do aprendizado. A 
plataforma ganhou uma versão em português, por iniciativa da Fundação Lemann, em parceria com 
o Instituto Península, a Fundação Telefônica, o Instituto Natura e o Ismart, e tem sido usada por 
professores como Izabel Soares de Souza, da rede de ensino de Ferraz de Vasconcelos (SP). Izabel, 
uma das palestrantes deste evento, aproveitou as férias escolares para motivar os alunos do 5º ano, 
por meio das redes sociais, a conhecerem e usarem a plataforma em casa. Na volta às aulas, toda a 
turma se mostrou engajada e disposta a se divertir aprendendo matemática.

No Amazonas, o desafio imposto por complexidades logísticas e estruturais para oferecer 
acesso à educação de qualidade aos alunos das milhares de comunidades locais obrigou a Secretaria 
de Estado da Educação a buscar soluções na tecnologia. O secretário Rossieli Soares falará neste 
Transformar sobre como a opção de transmitir aulas via satélite para alunos de comunidades rurais 
praticamente isoladas se tornou um sólido programa, que permite o acesso desses estudantes ao 
ensino médio sem que eles saiam de seus povoados. Chamado de ensino presencial com mediação 
tecnológica, o programa possibilita a grupos de alunos se reunirem no mesmo horário para 
participar de aulas por meio de videoconferências. Este ano, o Google anunciou uma parceria com 
a secretaria para fornecer, gratuitamente, os recursos do Google Apps for Education para um grupo 
de mais de 500 escolas do estado.

No Transformar 2015, também estarão expostos dois livros sobre o tema: “Ensino Híbrido: 
Personalização e Tecnologia na Educação”, resultado das reflexões de um grupo de professores que 
participaram de uma pesquisa-ação sobre as possibilidades de implementação do modelo de ensino 
híbrido, proposto pelo Instituto Clayton Christensen, na realidade brasileira; e “Blended: Inovação 
Disruptiva”, de Michael Horn e Heather Staker, sobre o processo de implementação do ensino 
híbrido nas escolas charter norte-americanas.
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QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• Por que usar o ensino híbrido?
• Por que ele é a grande tendência e vem sendo tão falado mundo a fora?
• Como esse modelo está alinhando com as demandas do século 21?
• Como escalar o modelo em redes de ensino?
• Quais os custos e infraestrutura por trás do modelo?
• Como algumas escolas têm melhorado seu desempenho com o modelo?

Palestrantes

Eric Freitas Rodrigues, Escola Municipal Emílio Carlos, do Rio de Janeiro (RJ)

Cleide Torres, diretora da Escola Estadual Jardim Riviera, de Santo André (SP)

Izabel Soares de Souza, da rede municipal de ensino de Ferraz de Vasconcelos (SP)

Rossieli Soares, Secretário de Estado de Educação do Amazonas

Fontes

Adolfo Tanzi Neto, Fundação Lemann

Barbara Bray, Rethinking Learning

Claudio Sassaki, Geekie

Denis Mizne, Khan Academy nas escolas (Fundação Lemann)

Fernando de Mello Trevisani, Fundação Lemann

Lilian Bacich, Instituto Península

Marcos Magalhães, ICE (Instituto de Co-Responsabilidade na Educação)

Melissa Agudelo, High Tech High

Scott Ellis, The Learning Accelerator

Thiago Feijão, QMágico

Ben Nelson, Projeto Minerva

Luís Junqueira, Primeiro Livro

Michael Horn, Clayton Christensen Institute

Roderick Allen, Columbia Britânica

SAIBA MAIS

- No Porvir

Especial Personalização do Ensino: Como colocar o aluno no centro do aprendizado 
http://www.porvir.org/especiais/personalizacao/

NY capacita professores em ensino híbrido 
http://porvir.org/porfazer/nova-york-capacita-professores-em-ensino-hibrido/20140904
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Quando uma professora inspirada usa o ensino híbrido 
http://porvir.org/porpessoas/a-chave-para-ensino-hibrido-e-equilibrio/20140424

‘Ensino híbrido é o único jeito de transformar a educação’ 
http://porvir.org/porpensar/ensino-hibrido-e-unico-jeito-de-transformar-educacao/20140220

Como descobri o ensino híbrido há mais de 25 anos 
http://porvir.org/diariodeinovacoes/como-descobri-ensino-hibrido-ha-mais-de-25-anos/20150415

- Outros veículos

10 erros comuns na sala de aula invertida, Teach Thought 
http://www.teachthought.com/trends/10-common-misconceptions-flipped-classroom/

Escolas rurais vivem a promessa do fim das limitações pelo ensino híbrido, Education Week 
http://blogs.edweek.org/edweek/rural_education/2013/10/rural_schools_face_barriers_promise_by_
moving_to_blended_learning.html?qs=blended+learning

Infográfico: Entenda o que é educação híbrida e por que ela é tendência na educação, Universia 
http://noticias.universia.com.br/en-portada/noticia/2014/03/21/1089818/infografico-entenda-
eeducaco-hibrida-e-ela-e-uma-tendencia-na-educaco.html

“Os professores precisam fazer curso de empatia”, diz Ronaldo Mota 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/educacao/noticia/2015/07/os-professores-precisam-fazer-
curso-de-empatia-diz-ronaldo-mota-4800548.html

- Vídeos

O básico sobre ensino híbrido (animação) 
https://www.youtube.com/watch?v=3xMqJmMcME0

Sal Khan mapeia ensino híbrido, Edutopia 
http://www.edutopia.org/khan-academy-discovery-lab-blended-learning-video

Thiago Feijão, em evento do Porvir 
https://www.youtube.com/watch?v=MQpcqnXwnMY

Joel Rose, da ONG New Classrooms, no Transformar 
https://www.youtube.com/watch?v=Ze37GOSXNaU

Professora Izabel de Souza conta sua experiência com a Khan Academy na escola 
https://www.youtube.com/watch?v=x-2VHHy12ds#t=73

- Instituições

Clayton Christensen Institute 
http://www.christenseninstitute.org/

The Learning Accelerator 
http://learningaccelerator.org/
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Blended Learning Institute 
http://izonenyc.org/initiatives/blended-learning-institute/

Geekie 
http://www.geekie.com.br/

Khan Academy 
https://pt.khanacademy.org/

QMágico 
http://www.qmagico.com.br/

Instituto de Co-Responsabilidade na Educação 
http://www.icebrasil.org.br/wordpress/

Instituto Península 
www.institutopeninsula.org.br/

Fundação Lemann 
http://www.fundacaolemann.org.br/
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Competências para o Século 21 

O termo “competências para o século 21” se refere a um conjunto de conhecimentos, 
habilidades, atitutes e competências, que preparam os alunos para a vida acadêmica, profissional, 
pessoal e em comunidade. Muitas vezes, o termo é substituído por sinônimos como competências 
não-cognitivas, habilidades interdisciplinares, transversais ou socioemocionais. Essas capacidades 
transcendem as expectativas de aprendizado relacionadas a conteúdos acadêmicos e podem estar 
presentes nas rotinas de todas as disciplinas escolares.

Não há apenas uma definição, no entanto, de que elementos compõe esse conjunto de 
competências. Uma das abordagens mais comuns é a dos 4Cs (abreviação em inglês): comunicação, 
colaboração, criatividade e pensamento crítico. É possível expandir e destrinchar essas 
categorias, como fez o projeto ATC21S - liderado pela Universidade de Melbourne em colaboração 
com governos, organizações internacionais, pesquisadores, empresas e instituições de ensino -, 
transformando-as em maneiras de pensar, que inclui criatividade, inovação, pensamento crítico, 
resolução de problemas, tomada de decisões e capacidade de aprender a aprender; ferramentas 
para o trabalho, por meio da tecnologia da informação e da alfabetização digital; formas de 
trabalhar, em referência à comunicação e à colaboração, e maneiras de viver no mundo atual, que 
engloba noções de cidadania, responsabilidade pela própria vida e desenvolvimento profissional, 
pessoal e social. 

Por sua vez, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) - entidade 
responsável pela mais importante avaliação internacional da educação básica, o Pisa - adota uma 
concepção de competências socioemocionais, que envolve as capacidades de atingir objetivos, por 
meio da perseverança, do autocontrole e do entusiasmo para atingir objetivos; de trabalhar com os 
outros, usando a cordialidade, o respeito e o cuidado; e de gerir emoções, com calma, otimismo e 
confiança. 

A OCDE tem, inclusive, buscado desenvolver ferramentas para avaliar essas competências 
em âmbito global, com pesquisas realizadas também no Brasil, por meio da parceria entre a sua 
divisão de inovação, o Ceri (Center for Educational Research and Innovation), e o Instituto Ayrton 
Senna. A construção de uma avaliação brasileira, adaptada às necessidades locais e aplicada 
de forma piloto em escolas da rede estadual do Rio de Janeiro, serviu de objeto de estudo para 
a OCDE e apontou que o desenvolvimento dessas competências não-cognitivas ao longo da vida 
escolar impacta diretamente no aprendizado de português e matemática. Segundo o levantamento, 
a conscienciosidade (disciplina, perseverança, organização) influencia no desempenho em 
matemática, e a abertura a novas experiências, que engloba a criatividade e imaginação, ajuda em 
português.

Seja qual for a definição utilizada, cresce a percepção de que os conhecimentos acadêmicos não 
dão conta de preparar os jovens para lidarem com grandes temas da atualidade, realizarem projetos 
de vida, exercerem profissões e sua cidadania. Recente pesquisa realizada pela Fundação Lemann, 
com apoio técnico do Movimento Todos pela Educação, chamada Projeto de Vida, com jovens 
recém-formados no ensino médio, professores universitários, empregadores e líderes da sociedade 
civil de todas as cinco regiões do Brasil mostra uma desconexão preocupante entre o que é ensinado 
na escola atualmente e o que os jovens precisam saber para concretizar os seus diferentes planos 
de vida. Se de um lado, professores e empregadores observam problemas relativos à comunicação, 
ao raciocínio lógico, aos conhecimentos básicos matemáticos e à postura profissional dos oriundos 

http://www.porvir.org/especiais/socioemocionais/%23avaliacao
http://porvir.org/porpensar/escola-precisa-se-conectar-demandas-dos-jovens/20150616
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do ensino médio, os próprios ex-alunos afirmam que não conseguem aplicar seus aprendizados 
quando confrontados com situações do cotidiano. 

Para enfrentar esse problema, o ensino de tais capacidades precisa se tornar cada vez mais 
intencional, como já ocorre em algumas escolas e redes que usam abordagens e metodologias 
inovadoras, como a aprendizagem baseada em projetos, feitos de forma colaborativa e com 
experimentação, com o objetivo de desenvolver competências como criatividade e senso crítico. 

Neste Transformar, uma experiência vinda de Ottawa, no Canadá, que incluiu as competências 
sociais no currículo de suas escolas, é um bom exemplo desse esforço. Jennifer Adams, diretora 
de educação da rede de escolas do distrito canadense, irá apresentar os principais impactos do 
plano de ação que envolveu uma consulta pública a diretores, gestores, professores, empresários, 
representantes da comunidade e alunos sobre quais competências os estudantes deveriam 
ter aprendido ao sair da escola. A partir do consenso de que essas competências devem ser 
consideradas desde o início da vida escolar até o último dia de aula, o currículo da rede de Ottawa 
passou a contar com estratégias para promover o pensamento crítico, a colaboração, a criatividade, 
a resiliência e a inovação. Como resultado desse trabalho, as escolas têm percebido que, conforme 
o desenvolvimento das habilidades sociais nos alunos é aprimorado, o desempenho acadêmico 
acompanha essa melhora, em uma relação de equilíbrio e de troca. 

Jennifer fará palestra e participará de debate no painel “Como preparar os alunos para a vida no 
século 21?”, que ainda terá a participação de Marjo Kyllönen, secretaria de Educação de Helsinque, 
na Finlândia (saiba mais informações na seção sobre Transdisciplinaridade) e Nuricel Villalonga, 
fundadora Instituto Alpha Lumen, em São José dos Campos (SP), uma associação sem fins lucrativos 
que tem um colégio de Ensino Fundamental e Médio com foco em estudantes de altas habilidades. 
Para preparar os alunos a serem líderes transformadores e ingressar nas melhores universidades 
do Brasil e do mundo, a instituição aplica metodologias que estimulam a autonomia, curiosidade, 
criatividade e o entusiasmo pela descoberta, em um ambiente de aprendizado colaborativo.

Na conferência de encerramento, a formação para o século 21 volta a ser tema a partir do 
depoimento de Geoff Mulgan, diretor executivo do Nesta (Fundo Nacional para a Ciência, Tecnologia 
e Artes do Reino Unido). O especialista, através do relato de cases bem sucedidos do Reino Unido,  
trará um panorama das inovações educacionais no mundo e como a tecnologia poderá possibilitar 
o desenvolvimento de expressões culturais, a inclusão social e novos negócios. Geoff foi o primeiro 
Diretor Executivo da Young Foundation, assumindo diversos papéis no governo do Reino Unido. 
Fundador e ex-diretor do think-tank Demos, é professor visitante na LSE, UCL, Universidade de 
Melbourne e conferencista regular na China Executive Leadership Academy Pudong (CELAP). 
Conselheiro para muitos governos ao redor do mundo, já foi membro dos conselhos da Work 
Foundation, do Health Innovation Council, Political Quarterly e do Design Council, além de 
presidente da Involve e da Studio Schools Trust.

 

QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• Quais competências para o século 21 são consideradas mais importantes, que precisam ser 

desenvolvidas com prioridade?
• Como as competências para o século 21 podem integrar o currículo escolar e quais 

processos devem ocorrer para a inclusão delas?

http://www.porvir.org/especiais/socioemocionais/%23na-rede-escolar
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• Como promover o desenvolvimento dessas competências? Quais as melhores práticas 
adotadas por escolas brasileiras e internacionais que podem servir de norte?

• Qual o papel do professor nessa abordagem? Como deve ser a formação dos professores 
para lidar com esse desafio?

• Como equilibrar corretamente o ensino do conteúdo acadêmico com as competências para o 
século 21?

• Que ferramentas tecnológicas o professor pode usar para estimular o desenvolvimento 
dessas competências? Há algum tipo de cuidado que deve ser tomado nesse tipo de 
abordagem?

• Como avaliar se essas competências estão sendo bem desenvolvidas por escolas e redes, 
com alunos que de fato estão desenvolvendo tais capacidades? Quais são os pontos de 
atenção necessários para essa avaliação?

• Como envolver as famílias no desenvolvimento dessas competências em casa e em 
ambientes fora da escola?

Palestrantes

Jennifer Adams, diretora de educação da rede de escolas de Ottawa, no Canadá

Nuricel Villalonga, fundadora do Instituto Alpha Lumen, em São José dos Campos (SP) 

 

Fontes

Anita Abed, consultora da Unesco

Braz Nogueira, Bairro Educador de Heliópolis

Daniel D. Santos, da FEA-USP

Dona Eda Luiz, Cieja Campo Limpo

Fabio Zsigmond, Projeto  ncora

Marcos Magalhães, ICE (Instituto de Co-Responsabilidade na Educação)

Paul Tough, jornalista e escritor do livro “Uma questão de caráter”

Oliver John, Professor e psicólogo na Universidade da Califórnia, Berkeley  

Tatiana Filgueiras, Instituto Ayrton Senna

Willman Costa, diretor do Colégio Chico Anysio (RJ)

 

SAIBA MAIS

- No Porvir

Socioemocionais: como preparar alunos para o séc.21 
http://www.porvir.org/especiais/socioemocionais/

Rede canadense insere socioemocionais no currículo 
http://porvir.org/porfazer/rede-canadense-insere-socioemocionais-curriculo/20140402

Colégio centenário renasce das cinzas e vira referência 
http://porvir.org/porfazer/colegio-renasce-das-cinzas-vira-referencia-em-pe/20121005
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“Socioemocionais aumentarão produtividade do país” 
http://porvir.org/porpensar/socioemocionais-aumentarao-produtividade-pais/20140728

Escola precisa se conectar com demandas dos jovens 
http://porvir.org/porpensar/escola-precisa-se-conectar-demandas-dos-jovens/20150616

Desafio mobiliza alunos de escolas públicas do RS e SC 
http://porvir.org/porfazer/desafio-mobiliza-alunos-de-escolas-publicas-rs-sc/20150626

Laboratório levará pesquisa científica à educação 
http://porvir.org/porfazer/laboratorio-levara-conhecimento-cientifico-a-educacao/20150514

Programa na Itália ajuda jovens a planejar o futuro 
http://porvir.org/porfazer/programa-na-italia-ajuda-jovens-planejar-futurop/20141229

Abordagem socioemocional requer treino de professor 
http://porvir.org/porpensar/abordagem-socioemocional-requer-treino-constante-de-
professor/20140902

Escola nos EUA inclui aula de caráter no currículo 
http://porvir.org/porfazer/escola-nos-eua-inclui-aula-de-carater-curriculo/20140616

10 maneiras de preparar novas gerações para a vida 
http://porvir.org/porpensar/10-maneiras-de-preparar-novas-geracoes-para-vida/20140613

Maneiras de ensinar competências e habilidades 
http://porvir.org/porfazer/maneiras-de-ensinar-competencias-habilidades/20140523

Atitude melhora nota em português e matemática 
http://porvir.org/porcriar/carater-melhora-nota-em-portugues-matematica/20140325

Como o ensino socioemocional pode mudar a escola 
http://porvir.org/porfazer/como-ensino-socioemocional-pode-mudar-escola/20140314

- Outros veículos

A educação não cognitiva ganha espaço, Folha de S. Paulo 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/03/1602386-a-educacao-nao-cognitiva-ganha-
espaco.shtml

Escola do Andaraí investe no modelo de educação integral, O Globo 
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/educacao-360/escola-do-andarai-investe-no-modelo-de-
educacao-integral-13854077

“Habilidades devem estar no centro do processo de educação”, Estadão 
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,habilidades-devem-estar-no-centro-do-processo-de-
educacao-imp-,1144361

 

- Vídeos

Projeto realizado em parceria com o Instituto Ayrton Senna no Colégio Estadual Chico Anysio 
https://www.youtube.com/watch?v=kNHVNVvNPtQ
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Como integrar as competências socioemocionais ao currículo - Jennifer Adams 
http://youtu.be/QwYRmn17zQk

Depoimentos dos diretores do Ginásio Experimental Carioca/Princesa Isabel 
http://www.youtube.com/watch?v=8WeCn_QKDEE

 

- Instituições

Instituto Ayrton Senna 
http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna

OCDE (Ceri) 
http://www.oecd.org/edu/ceri/

Ottawa-Carleton District School Board 
http://www.ocdsb.ca/

Instituto Alpha Lumen 
http://www.alphalumen.org.br/

Studio Schools 
http://studioschoolstrust.org/

The Clayton Christensen Institute 
http://www.christenseninstitute.org/
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Novas Formas de Certificação

No mundo atual, a aquisição de conhecimento tem extrapolado os limites da sala de aula e as 
oportunidades de aprendizado estão cada vez mais diversificadas. Os saberes são adquiridos ao 
longo da vida de forma modular e por meio de diferentes experiências educativas, sejam cursos 
online, estágios em laboratórios, realização de projetos ou trabalhos voluntários, por exemplo. 
Nesse novo cenário, os diplomas de conclusão de etapas de ensino não são mais suficientes para 
comprovar todos conhecimentos e capacidades de estudantes e profissionais. Surge, então, o 
desafio: como atestar e validar as competências adquiridas e as conquistas realizadas fora do 
ambiente acadêmico tradicional, em situações que não contam com instrumentos formais de 
reconhecimento?

Para atender a essa demanda crescente, formas alternativas de certificação de aprendizados, 
com novas ferramentas que formalizam diferentes vivências, têm permitido a profissionais e 
estudantes compor um portfólio mais abrangente e personalizado. Com isso, os empregadores 
conseguem ter uma visão mais sensível das capacidades do indivíduo que pode compor a sua 
força de trabalho. Ao valorizar as novas formas de aprender, as novas certificações permitem aos 
contratantes reconhecer competências que vão além das possibilitadas pelo currículo da escola. 
Além disso, as próprias instituições de ensino, especialmente as universidades, podem acessar os 
registros do conhecimento adquirido por alunos em potencial fora do ambiente escolar, inclusive 
aqueles relacionados às competências exigidas para o século 21. 

Entre as novas ferramentas estão as minicertificações, que representam uma habilidade 
ou conhecimento específico que o indivíduo adquiriu. Geralmente, as microcertificações são 
representadas pelos badges, medalhas digitais como as usadas pelo Foursquare, por exemplo. 
Elas comprovam aprendizados obtidos virtualmente ou presencialmente, por registrarem os 
dados importantes relativos às experiências de aprendizado, e podem ser acrescentadas em perfis 
de redes sociais, sites de emprego e blogs. Com elas, um profissional de engenharia consegue 
comprovar que tem competências para escrever relatórios ou um aluno de ensino médio pode 
mostrar que é um bom programador, para citar algumas possibilidades. A comprovação de tais 
habilidades não substitui os diplomas tradicionais, mas tem o potencial de facilitar o ingresso em 
outras formações ou garantir uma vaga de trabalho. 

O projeto Open Badges, uma parceria entre as fundações Mozilla e MacArthur, desenvolveu 
um software gratuito e aberto para que organizações confiáveis criem, transfiram e verifiquem 
medalhas digitais, e para que os donos das minicertificações tenham facilidade para compilar as 
informações e disponibilizá-las onde quiserem na internet. Uma das vantagens é a possibilidade 
de os ganhadores dos badges digitais combinarem medalhas emitidas por diferentes organizações 
e, assim, contarem a história completa das suas realizações, seja online ou offline. O projeto abriu 
as portas para a construção de uma linguagem compartilhada para dados sobre aquisição de 
conhecimento, inclusive com a criação de associações formadas por especialistas e empresas em 
prol desse desenvolvimento.

Nate Otto, engenheiro de software para open badges na empresa Concentric Sky e membro 
da Oregon Badge Alliance e do Oregon Center for Digital Learning, vem ao Transformar para 
compartilhar as experiências sobre o projeto Open Bages e avanços na construção de aplicativos 
que incorporam o espírito aberto e colaborativo das microcertificações digitais, a fim de permitir 
que qualquer pessoa possa assumir os papéis de emissor (organização), ganhador (aluno ou 
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profissional) e consumidor (empregador ou universidade) dos badges. A credibilidade dos 
softwares de minicertificações e a validação dessa nova forma de creditação, desafios que 
acompanham essa nova tendência, serão discutidos no painel que ainda terá a presença de Kimberly 
O’Malley, da Pearson School Research, falando sobre novas formas de avaliar conhecimentos e 
competências (veja na seção Renascimento das avaliações). 

QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• Quais informações podem ser registradas e compartilhadas por meio das medalhas digitais? 

O estudante ou profissional tem algum poder de revisão ou edição desses dados?
• Qual a melhor estratégia para garantir a visibilidade e a valorização das minicertificações 

por empregadores e universidades? Como assegurar que os dados sobre o aprendizado 
registrados são confiáveis e que o conhecimento adquirido tem aplicação prática?

• De que forma os empregadores podem tirar melhor proveito das novas formas de 
certificação nos seus processos de contratação? E em relação ao acesso à educação superior, 
como o reconhecimento do aprendizado informal pode impactar a seleção dos alunos?

• Como as novas tecnologias podem contribuir para o desenvolvimento de outras 
possibilidades de reconhecimento do aprendizado?

• De que forma essas novas certificações podem impactar a relação entre o setor educacional 
e o mercado de trabalho?

• O que tem sido feito no Brasil para acompanhar essa nova tendência? O que já temos de 
concreto em termos da legitimação do conhecimento adquirido fora da sala de aula?

 

Palestrantes

Nate Otto, Concentric Sky e Oregon Badge Alliance

 

Fontes

Adriana Martinelli, consultora em educação e sócia-fundadora do LED (Laboratório de Experimentações 
Didáticas)

Gilson Schwartz, diretor para América Latina da Games for Change e professor da USP

Gláucia Lorenzetti, gerente de projetos dos MOOCs da Unicamp

Jason Swanson, KnowledgeWorks Foundation

Michael Horn, co-fundador e diretor executivo do Clayton Christensen Institute

Vanderlei Martinianos, futurista da educação
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- No Porvir

Tendências na educação em 2015 
http://porvir.org/porpensar/tendencias-para-educacao-em-2015/20150203

Projeto dá medalhas por aprendizado fora da escola 
http://porvir.org/porfazer/projeto-da-medalhas-por-aprendizado-fora-da-escola/20141110
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Um exército contra os diplomas tradicionais 
http://porvir.org/porfazer/um-exercito-contra-os-diplomas-tradicionais/20140207

LinkedIn lança ferramenta piloto para validar Mooc 
http://porvir.org/porfazer/linkedin-lanca-ferramenta-piloto-para-validar-mooc/20131125

Chicago incentiva alunos a explorar cidade 
http://porvir.org/porfazer/chicago-incentiva-jovens-explorar-cidade/20130822
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Show me your badge, The New York Times 
http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/show-me-your-badge.
html?pagewanted=all&_r=1

Sites de educação adotam prêmios no estilo Foursquare, INFO 
http://info.abril.com.br/noticias/internet/sites-de-educacao-adotam-premios-no-estilo-
foursquare-15032013-6.shl
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Open Badges, InnoveEdu 
http://www.innoveedu.org/pt/open-badges

- Vídeos

A especialista em tecnologia da educação Joyce Seitzinger fala sobre open badges no TEDx Talks 
https://www.youtube.com/watch?v=DiTHIuqA0cc

Opiniões de especialistas sobre o uso dos badges no aprendizado ao longo da vida 
https://www.youtube.com/watch?v=iqVidWPVBKA
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Renascimento das Avaliações

As avaliações são tão antigas no contexto educacional quanto a divisão de alunos por séries 
e a transmissão de conhecimento numa sala de aula. É por meio desses instrumentos que os 
educadores pretendem compreender o quanto cada aluno aprendeu ao longo do ano escolar e como 
é capaz de aplicar determinado aprendizado. Porém, em muitos casos, essa aferição é feita por 
meio de variáveis muito simples, como o resultado obtido em provas e testes. Quando se trata de 
reunir informações para embasar tomadas de decisões de professores, gestores e políticos, é crucial 
modernizar e aperfeiçoar os modelos avaliativos, a fim de torná-los ferramentas poderosas tanto na 
definição de políticas educativas quanto no progresso individual de cada aluno.

A aplicação de provas padronizadas para avaliar o desempenho tanto dos estudantes quanto das 
instituições e redes de ensino tem ocupado o centro da arena de debate e sofrido questionamentos 
ao redor do mundo. As demandas atuais tanto sob a ótica acadêmica quanto profissional e cidadã 
vão muito além do que os processos avaliativos tradicionais conseguem medir. Cada vez mais países 
começam a entender as características e competências que jovens precisam para sobreviver e ser 
bem-sucedidos no século 21 e que, para alcançar esse aprendizado mais profundo, que dê conta 
das competências inter e intrapessoais, é preciso investir no uso da tecnologia e num olhar mais 
criterioso para os dados. A ideia é que, a partir de novos modelos e recursos, as avaliações possam 
se tornar formativas, de maneira que se consiga acompanhar o desempenho em tempo real e ajudar 
a construir o conhecimento dos alunos.

Para os especialistas, uma das principais mudanças tem a ver com o caráter punitivo das 
avaliações atuais. Segundo a consultora em avaliação Thereza Penna Firme, doutora em educação 
e psicologia da criança e do adolescente pela Universidade Stanford (EUA), a avaliação deve ter o 
propósito de promover a transformação. Em vez de registrar dificuldades e fracassos, o objetivo 
deve ser estimular a criatividade, investir no aperfeiçoamento contínuo e reforçar potencialidades e 
sucessos, num modelo chamado de avaliação apreciativa. Não se trata de ignorar os problemas, mas 
dar ao aluno a oportunidade de reconhecer seus acertos e, a partir disso, enfrentar suas falhas. 

O ideal é que, se o processo avaliativo ao longo do ano letivo for feito de forma a identificar 
potencialidades e pontos a serem aprimorados, o professor possa investir no reforço do conteúdo, 
na variação do método de ensino, na análise do contexto de aprendizagem e na motivação do 
aluno para, dessa forma, alcançar bons resultados. Com isso, muda-se o conceito de avaliação do 
classificatório para o promocional. Nesse sentido, a aplicação de recursos tecnológicos pode tornar 
essa realidade mais palpável, por trazer resultados e análises de forma mais ágil e eficaz.

Um dos exemplos de experiências bem-sucedidas é projeto massivo de avaliações formativas 
totalmente online do Uruguai, chamado SEA (sigla em espanhol para Sistema de Avaliação Online), 
voltado para alunos do 3º do ensino fundamental até o ensino médio. Com o sistema online, 
é possível identificar pontos fracos e fortes que sejam relevantes para a comunidade. Mais do 
que gerar rankings, a preocupação com o SEA é tornar a avaliação um instrumento de diálogo, 
possibilitar ao professor a tomada de decisões baseadas em evidências e criar um ambiente em que 
o que é útil individualmente também pode ajudar a comunidade docente e os líderes educacionais.

No Brasil, as inovações tecnológicas também têm sido usadas para melhorar a aprendizagem 
e a avaliação de competências. O Instituto Ayrton Senna, em parceria com a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), criou e testou em escolas das redes municipal 
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e estadual do Rio de Janeiro o SENNA (sigla em inglês para Avaliação Nacional de Não cognitivas 
ou Socioemocionais). Trata-se do primeiro instrumento brasileiro de medição de competências 
socioemocionais de estudantes em larga escala no ambiente escolar, uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento e avaliação de criatividade, pensamento crítico e capacidade de resolver 
problemas.

Diante desse cenário, é possível afirmar que os processos de avaliação têm caminhado para 
uma revolução. Em um estudo realizado pelo grupo de educação e mídia britânico Pearson, 
chamado “Preparação para um renascimento em avaliações”, os consultores Michael Barber e 
Peter Hill preveem mudanças que irão tirar o professor do trabalho repetitivo e permitirão testes 
personalizados. “No lugar dos cumulativos, é possível realizar apenas aqueles com propósito 
específico (com possibilidade de repetição) e proporcionar relatórios que incentivam o crescimento 
sem a ideia de sucesso ou fracasso”, diz o documento.

O estudo - que contou com a participação da vice-presidente sênior para pesquisa e 
desenvolvimento da Pearson, Kimberly O’Malley, uma das palestrantes deste Transformar -, 
mostra que, como a sociedade está profundamente ligada aos testes tradicionais, o principal 
desafio é promover reformas sem perder o rigor e o elo com exames que servem como parâmetros 
internacionais. É nesse contexto que entra em jogo a tecnologia, como por exemplo os testes 
adaptativos, que permitem maior precisão e execução em menor tempo. Os dados vão dar ao 
professor maior entendimento sobre o que acontece com a classe e com cada aluno em tempo real, 
com a chance de diminuir ou aumentar o alcance do conteúdo estabelecido no currículo.

Todo esse conjunto de mudanças, aliado a mais tempo e recursos, vai melhorar também a 
dinâmica do professor, que ficará livre dos trabalhos repetitivos e poderá dar atenção aos detalhes 
de cada aula e respeitar o ritmo dos alunos. Um outro impacto poderá ser visto nas reuniões 
pedagógicas, que antes se baseavam em hipóteses e agora podem servir para um trabalho 
colaborativo para motivar cada estudante. 

Para ajudar gestores e educadores a se preparar para esse “renascimento das avaliações”, o 
estudo da Pearson apresenta recomendações para evitar erros comuns, entre elas estabelecer 
parcerias entre professores, governos e todos que trabalham com educação e tecnologia; criar 
infraestrutura; melhorar a formação de docentes, investindo na capacitação de professores para 
lidar com tecnologia e avaliações sofisticadas; permitir diferentes níveis de implementação, ao 
encorajar escolas e professores a inovar com um modelo a partir de exemplos bem-sucedidos; 
adotar uma metodologia de resultados; ter uma comunicação constante, não só entre governo e 
líderes educacionais, mas também envolvendo escolas e pais; e colocar em prática uma metodologia 
de mudança, incluindo uma visão compartilhada e de aprendizado.

QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• O que os professores devem considerar para criar um modelo de avaliação apreciativa?
• Como os educadores podem se capacitar como avaliadores? A formação superior contempla 

de forma significativa esse aspecto da educação?
• Os professores devem assumir o papel também de avaliados, com feedbacks de gestores, 

colegas e até mesmo alunos?
• Como a tecnologia pode contribuir para avaliações mais assertivas e conectadas com as 

demandas atuais?
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• De que forma as escolas devem se preparar para essa chamada “revolução” das avaliações? O 
que deve ser prioridade?
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Kimberly O’Malley, da Pearson School Research (EUA)
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Thereza Penna Firme, doutora em educação e psicologia da criança e do adolescente pela Universidade 
Stanford (EUA)

Cristóbal Cobo, diretor da Fundación Ceibal

César Nunes, especialista em criação de ambientes de aprendizagem

Gregory Light, diretor do Searle Centre para Ensino e Aprendizado Avançados da Northwestern University 
(EUA)

Michael Quinn Patton, consultor em avaliações e ex-presidente da Associação Americana de Avaliação
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Avaliar para ensinar melhor, Revista Escola 
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/avaliar-ensinar-melhor-424538.shtml

‘’Avaliação educacional no Brasil’’, Correio do Estado 
http://www.correiodoestado.com.br/opiniao/editorial-desta-quarta-feira-avaliacao-educacional-no-
brasil/249134/
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http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/o-ensino-muito-alem-dos-rankings-8636045
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Michael Quinn Patton em evento na Fundação Roberto Marinho 
https://www.youtube.com/watch?v=Ku2O-_twe-w
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Palestra de Thereza Penna Firme, no Encontro de Gestores da Seduc-Amazonas 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFBx6ZVRVAg

Palestra de Kimberly O’Malley sobre o ensino na era digital 
https://www.youtube.com/watch?v=isIIcPc54w0

- Instituições
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Empreendedorismo em Educação

Com objetivos que vão além de gerar lucro e passam principalmente pelo impacto social, 
algumas empresas têm como propósito atender principalmente demandas de classes localizadas na 
base da pirâmide social. Chamadas de negócios de impacto social, essas organizações desenvolvem 
soluções para problemas sociais em áreas críticas como saúde, habitação, transporte e educação. Os 
empreendedores sociais que querem criar novos negócios com foco no setor educativo encontram 
uma grande variedade de demandas de produtos e serviços, seja a formação de professores, 
a avaliação do ensino, a oferta de cursos ou a criação de objetos educacionais, como jogos e 
plataformas de aprendizagem, para citar algumas possibilidades.

Há, de fato, muitas lacunas na educação que os empreendedores podem se propor a preencher, 
num mercado que ainda tem muito a crescer, por apresentar questões complexas e interligadas que 
exigem uma visão mais sistêmica. De acordo com o estudo “Oportunidades em educação para 
negócios voltados para a população de baixa renda no Brasil”, realizado pelo Instituto Inspirare 
e a Potencia Ventures, para ter mais chances de ser bem sucedido, um negócio social em educação 
precisa dar atenção a esses importantes pontos: o potencial de impacto social, a sustentabilidade 
financeira, a atuação em regiões de alta demanda e poucos entraves regulatórios, e a escolha de 
produtos que possam ser oferecidos pela iniciativa privada. 

Entender as necessidades e expectativas de professores, gestores e alunos é essencial para 
que o empreendedor em educação tenha um embasamento sólido ao desenvolver novas soluções. 
Pensando nisso, a Bill & Melinda Gates Foundation lançou o site Teachers Know Best, que 
consolida um levantamento realizado ano passado pela instituição, com mais de 4.000 professores 
e 1.200 alunos nos EUA, para entender o que eles querem dos recursos tecnológicos. A fundação 
transformou a pesquisa em plataforma para ampliar e embasar a visão dos profissionais dessa 
indústria, além de fomentar a criação de produtos digitais mais eficazes a partir da perspectiva de 
quem está dentro da sala de aula.

O Teachers Know Best - que será apresentado no Transformar por Henry Hipps, diretor na 
Bill & Melinda Gates Foundation - é organizado por categorias como oportunidades, relatórios e 
preferências de produtos. Mais de 500 recursos digitais estão listados com informações sobre sua 
função, colocação na pesquisa, benefícios para o aprendizado identificados por professores e a 
avaliação dos alunos sobre o produto. Há um destaque para os Top 10 produtos preferidos pelos 
entrevistados, ranking que mostra diferenças de preferência entre professores e alunos. 

O estudo que deu origem à plataforma apontou uma demanda praticamente unânime entre 
os educadores: a busca por ferramentas que os ajudem a ensinar os conteúdos curriculares 
obrigatórios por meio de aulas mais atraentes e interessantes para os estudantes. A maioria dos 
professores entrevistados acredita que as ferramentas digitais facilitam a entrega de conteúdos de 
formas diferentes, como jogos e vídeos, por exemplo, e estimulam os alunos a aprender mais. Já em 
relação aos estudantes, o levantamento surpreendeu ao mostrar que eles não estão preocupados 
com o potencial de diversão das ferramentas digitais. Cerca de 60% disseram que, ao escolher uma 
ferramenta educacional, avaliam se ela irá facilitar os estudos. A diversão apareceu como um fator 
secundário, sendo apontada por 37% dos estudantes como importante. 

No Brasil, outro estudo se propôs a identificar as principais demandas dos empreendedores 
brasileiros de negócios de impacto em educação. Os resultados da pesquisa “Empreendedores de 

http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/06/Estudo-Oportunidades-de-Neg%C3%B3cios-em-Educa%C3%A7%C3%A3o_Porvir.pdf
http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/06/Estudo-Oportunidades-de-Neg%C3%B3cios-em-Educa%C3%A7%C3%A3o_Porvir.pdf
http://www.teachersknowbest.org/
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Impacto: As Dores e Delícias de Inovar em Educação”, que serão apresentados neste evento por Lívia 
Hollerbach, da Alas Pesquisa de Mercado, e Mariana Fonseca, da Mariposa Comunicação, buscam 
orientar as ações de aceleradoras, investidores e outros atores. Além disso, as informações serviram 
de subsídio para a construção de uma plataforma virtual de apoio a esse ecossistema, que será 
lançada pelo Instituto Inspirare durante o Transformar.

De acordo com a amostra pesquisada, os empreendedores são grandes desbravadores e, 
por serem os primeiros a chegar, são ainda carentes de várias ajudas. Os gatilhos que levam os 
empreendedores a apostar em novos negócios são distintos (internos ou externos) e sugerem 
jornadas com diferentes desafios, desde a exploração e validação da ideia até a concretização do 
negócio. Aqueles que têm em mente o “negócio” tendem a garantir mais ferramentas para fortalecer 
suas bases iniciais, como conhecimento de gestão e desenvoltura comercial. Os que têm a visão 
clara do “impacto” podem atrair com mais facilidade suporte, investimento e exposição, enquanto 
os focados na “educação” tendem a ter soluções mais aderentes às necessidades dos usuários, mas 
que ainda assim precisam estar sustentadas por boas ferramentas de negócio. De acordo com o 
estudo, independente dos porquês e dos gatilhos, as ferramentas que o empreendedor trouxer 
consigo é que farão a diferença na jornada. O potencial para um caminho menos árduo encontra-se 
exatamente no conhecimento da própria jornada e das ferramentas à disposição do empreendedor.

O estudo também revela que há desafios de comunicação entre todos os personagens desse 
novo ecossistema, principalmente na formulação de negócios de impacto em educação. Diante 
desses desafios, Lívia e Mariana também ouviram especialistas para reforçar conceitos e ruídos 
sobre os diferentes atores: aceleradoras, institutos e fundações, mentores, investidores, iniciativa 
privada, governo, clientes e usuários. Essas e outras questões desafiam aqueles que se propõem 
a criar e desenvolver soluções educacionais inovadoras e a estruturar um negócio na área. Com 
o objetivo de contribuir para responder aos questionamentos, a plataforma virtual a ser lançada 
hoje foi desenhada com base nas etapas da jornada empreendedora. Ao entrar na plataforma, os 
empreendedores poderão reconhecer seu perfil, compreender suas potencialidades e riscos e 
acessar conteúdos de acordo com sua necessidade. 

Os participantes deste painel terão a oportunidade de vivenciar duas rodadas de discussão, 
com o objetivo de tratar de dois temas desafiadores para os empreendedores. Os empreendedores 
Danielle Brants, do Guten News (SP); Matheus Goyás, do App Prova (MG); e Endhe Elias, do Meu 
Tutor (AL), que passam por esses desafios, irão entrevistar, na primeira rodada, o gestor público 
Rossieli Soares da Silva, Secretário de Estado de Educação do Amazonas, sobre o tema proposta 
de valor. Na segunda rodada, eles questionarão dois empreendedores mais experientes, Alexandre 
Borges, da Mãe Terra, e Vinícius Saraceni, da Atina Edu, sobre modelos de negócio.

 

QUESTÕES A SEREM EXPLORADAS
• Quais são as principais demandas em educação que podem ser exploradas por negócios 

sociais e startups voltadas para esse setor?
• Quais estratégias poderiam ser adotadas para engajar professores e alunos no uso de 

soluções inovadoras?
• Como é a relação dos negócios sociais em educação com os setores governamentais?
• Quais são os principais entraves para a expansão dos empreendimentos em educação no 

país atualmente?
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