
Charles Leadbeater é uma daque-
las figuras carimbadas do mundo
da inovação. Trabalhou em vá-
rias empresas e governos no de-
senvolvimento de processos ino-
vadores e criativos. Escreveu li-
vros, ganhou prêmio do jornal
The New York Times por seu tra-
balho “The Pro-Am Revolu-
tion”, sobre pessoas que exer-
cem atividades amadoras de for-
ma profissional. E mergulhou no
mundo da educação. Primeira-
mente, com o relatório feito em
parceria com a Cisco “Learning
from the Extremes”, sobre como
empreendedores sociais ao re-
dor do mundo conseguiam ensi-
nar em situações extremas, co-
mo favelas e assentamentos,
com poucos professores, escolas
inadequadas e falta de materiais.

Seu mais recente desafio foi
identificar projetos de educação
inovadores ao redor do mundo.
Iniciativa que começou com uma

pergunta: afinal, o que é inova-
ção em educação? Sem apelar pa-
ra explicações filosóficas ou ma-
nuais técnicos sobre o tema, Lea-
dbeater é taxativo: “Quando fala-
mos em educação do ponto de
vista do aprendizado, inovação é
encontrar novas receitas, mesmo
que utilizando os ingredientes tra-
dicionais, para que as pessoas pos-
sam aprender de forma eficiente.
E isso não passa necessariamente
por novas tecnologias”.

No livro “Inovação em Educa-
ção: lições de pioneiros ao redor
do mundo”, Leadbeater conta o
trabalho de 16 projetos pionei-
ros, que vêm ajudando a mudar
a forma como se pensa o ensino
no mundo. Estas ações foram es-
colhidas em meio a 80 projetos
que se candidataram para o prê-
mio de inovação do World Inno-
vation Summit for Education
(Wise), em 2009 e 2010 (ver rela-
ção abaixo). Não se trata, porém
de uma escolha científica, basea-
da em critérios acadêmicos. Mui-
to menos de uma “forma de bo-

lo” capaz de oferecer saída para
outras ações. A ideia do livro é
— após traçar a história desses
projetos pioneiros em inovação
e analisar seu desenvolvimento
e como se espalharam —, mos-
trar o quão são necessários no
mundo de hoje, como eles nas-
cem e como outros podem ser
criados à sua semelhança.

O foco do trabalho é mostrar
o impacto da educação no desen-
volvimento econômico e social.
“Educação tem um papel vital
no desenvolvimento econômi-
co, por prover as habilidades e o
conhecimento necessários para
fazer a economia mais produti-
va. Muitas famílias veem no en-
sino a qualificação necessária
para que seus filhos consigam
melhores trabalhos e um renda
maior. Mas os benefícios vão
além do econômico. Educação é
um gerador: traz múltiplos bene-
fícios em longo prazo.”

São vários os exemplos de ini-
ciativas que mudaram a vida de
pessoas. É o caso da estudante

Angelina Pitimbu, que nasceu
em uma vila na Tanzânia, e por
esforço de seus pais, conseguiu
ser educada no Instituto Africa-
no de Ciências Matemáticas ( AI-
MS, African Institute for Mathe-
matical Science, em inglês), on-
de conseguiu as bases para pros-
perar na carreira. Hoje, Angeli-
na faz seu doutorado na Suíça,
mas pretende voltar para a Tan-
zânia para desenvolver pesqui-
sas na área de saúde.

O AIMS é um sistema para o
desenvolvimento de talentos,
com base na Cidade do Cabo, na
África do Sul, que utiliza-se de
formas interativas e colaborati-
vas de aprendizado para desen-
volver a próxima geração de
cientistas em exatas da África.
O plano é montar dez centros
no continente, formando até
800 alunos por ano.

Difusão de conhecimento
Um movimento que começou
no Instituto de Tecnologia de
Massachussets (MIT) em 2001,

Charles
Leadbeater
Especialista
em inovação

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Comomelhorar o ensino em 16

“Inovação é encontrar novas
receitas, mesmo que utilizando
os ingredientes tradicionais,
para que os alunos possam
aprender de forma eficiente”
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Especialistas em inovação escolhem 16 projetos que vem ajudando a mudar a forma como se pensa a educação
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PROJETOS AO REDOR DO MUNDO

ÍNDIA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico para meninas
INOVAÇÃO
Programas de suporte em educação 
para meninas, com objetivo de 
mantê-las na escolas
ALCANCE/IMPACTO
70 mil garotas em 
oito estados na Índia

PROJETO
Nanhi Kali

PAQUISTÃO

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico
INOVAÇÃO
Mulheres atuando na co-educação

ALCANCE/IMPACTO
Opera 730 escolas, atendendo 
mais de 100 mil crianças

PROJETO
The Citiziens 
Foundation

NORUEGA/
INGLATERRA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico
INOVAÇÃO
Construção de escolas melhores, 
usando pedagogias alternativas
ALCANCE/IMPACTO
Melhorando educação para 10 mil 
crianças em áreas de conflito

PROJETO
Rewrite 

the Future

PROJETOS AO REDOR D

EUA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico
INOVAÇÃO
Escola financeiramente 
autosuficiente. Estudantes aprendem 
a ganhar dinheiro para 
financiar educação
ALCANCE/IMPACTO
Rede de relacionamentos entre 24 
escolas, servindo 6,5 mil estudantes

PROJETO
Cristo Rey

Rede de relacionamentos entre 24
escolas, servindo 6,5 mil estudantes

EUA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Universitário
INOVAÇÃO
Cursos de acesso aberto on-line
ALCANCE/IMPACTO
72 mil de usuários únicos espalhados 
em mais de 200 instituições 

PROJETO
MIT 

OpenCourse-
Ware

TURQUIA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Pré-escola
INOVAÇÃO
Treinamento de grupos de mães 
para se tornarem educadores 
da primeira infância
ALCANCE/IMPACTO
Entre 300 mil mães e crianças, além 
de influência na política educacional

PROJETO
MOCEP  1

HOLANDA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico
INOVAÇÃO
Programa de ensino personalizado 
para motivar o estudo, especialmente 
entre imigrantes
ALCANCE/IMPACTO
Nove escolas que funcionam aos 
domingo atendendo 100 crianças 
cada e 30 outros projetos semelhantes

PROJETO
The 

Weekend 
School

QUATAR

NÍVEL DE ATUAÇÃO
0 a 21 anos
INOVAÇÃO
Programa que mistura técnicas de 
ensino, saúde e suporte familiar 
para crianças com deficiência
ALCANCE/IMPACTO
Centro global de excelência

PROJETO
Shafallah 

Center

DO MUNDOOR D

CANADÁ

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Pré-ensino médio
INOVAÇÃO
Incentivos financeiros e de reforço 
para dar suporte ao aprendizado 
de alunos pobres
ALCANCE/IMPACTO
16 unidades atuando no ensino 
de milhares de alunos

PROJETO
Pathways to 
Education
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ÍNDIA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico
INOVAÇÃO
Autoorganização e facilitação do 
aprendizado por meio do uso de 
computador, dentro e fora da escola
ALCANCE/IMPACTO
500 computadores atendendo, 
provavelmente, milhares de crianças

PROJETO
Hole in 
the Wall

BRASIL

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico

INOVAÇÃO
Comunidade como foco 
do aprendizado

ALCANCE/IMPACTO
Diretamente, milhares de crianças. 
Indiretamente, influência em 
políticas públicas locais e nacional

PROJETO
Aprendiz

72 mil de usuários únicos espalhados
em mais de 200 instituições

COLÔMBIA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino fundamental e médio
INOVAÇÃO
Autoorganização, colaboração e 
independência no aprendizado, 
por meio de apostilas que ajudam 
um único professor a atender
mais crianças
ALCANCE/IMPACTO
Método utilizado por mais de 17 mil 
escolas da Colômbia, além 
de outros países 

PROJETO
Escuela 
Nueva

escolas da Colômbia, além 
de outros países

PARAGUAI

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino médio
INOVAÇÃO
Escolas rurais autosuficiente, onde 
o turismo e a produção agrícola 
pagam pela educação
ALCANCE/IMPACTO
Três escolas no Paraguai, além de 
outras iniciativas na América Latina 
e África, como parte de uma rede 
global de 2 mil projetos de 
educação autosuficiente

PROJETO
Fundación 
Paraguaya

INGLATERRA/
ÁFRICA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Treinamento de professores
INOVAÇÃO
Plataforma de aprendizado on-line 
para treinamento de professores
ALCANCE/IMPACTO
400 mil professores na África

PROJETO
TESSA 3

INGLATERRA/
ÁFRICA

PROJETO
TESSA 3

JORDÂNIA

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Ensino básico
INOVAÇÃO
Treinamento de mães para liderar 
grupos de leituras em mesquisas, 
casas e centros comunitários

ALCANCE/IMPACTO
400 mães treinadas como 
coordenadoras de leitura

PROJETO
We love 
reading

Fonte: Wise

1-  The Mother Child Education Program (MOCEP)
2- Teacher Education in Sub-Saharan Africa (TESSA)
3- The African Institute of Mathematical Science (AIMS)
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ÁFRICA DO SUL

NÍVEL DE ATUAÇÃO
Pós-graduação
INOVAÇÃO
Interdisciplinaridade, colaboração 
e nova pedagogia
ALCANCE/IMPACTO
Planos de 10 centros atuando na 
formação de 800 alunos por ano

PROJETO
AIMS 2
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Foi o cenário caótico de São Pau-
lo na década de 1990 que moti-
vou um grupo de profissionais li-
berais a criar o projeto de ação
social hoje chamado de Associa-
ção Cidade Escola Aprendiz.
Questões como assaltos, seques-
tros, assassinatos e drogas ron-
davam o bairro Vila Madalena,
na Zona Oeste da capital paulis-
ta, onde os moradores — tanto
da favela ao redor do bairro,
quanto nas casas e apartamen-
tos de classe média — viam co-
mo a única saída trancafiarem-
se dentro de grades e muros al-
tos. Um grupo de jornalistas e
arquitetos decidiu retomar a uti-
lização de alguns espaços públi-
cos, como um beco, que até en-
tão ficava à disposição de trafi-
cantes. O local foi pintado por
grafiteiros, juntamente com
crianças da região, e se transfor-
mou em uma galeria ao ar livre.

A partir dessa iniciativa, o
projeto começou a ganhar cor-
po, com ações comunitárias de
foco educativo, o que transfor-
mou o espaço do bairro em esco-
la. Daí, o nome do projeto prin-
cipal Bairro-Escola, reconheci-
do pela Unesco como uma das
mais importantes iniciativas
educacionais do país.

Atualmente, a associação de-
senvolve cerca de 30 ações,
atendendo a 1000 pessoas dire-
tamente e mobilizando mais de
100 instituições públicas e priva-

das que configuram a rede Bair-
ro-Escola. O trabalho da ONG
consiste em mapear o espaço ur-
bano para descobrir áreas onde
estudantes possam desenvolver
atividades fora dos muros da es-
cola. Essas ações se espalharam
pelo Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Boa Vista e Recife, onde a
ONG entrou em 2010, em parce-
ria com a Avon — ver BRASILECO-
NÔMICO de 8 de maio de 2010
(Aprendiz leva o programa Bair-
ro-Escola ao Recife). ■ R.O.

A inovação deve ser significante,
atraindo mais pessoas para o
ensino e desenvolvendo novas
habilidades, com diferentes
modelos de aprendizado e
iniciativas. Por exemplo, a
Escuela Nueva, da Colômbia,
criou formas diferentes para as
crianças aprenderem de modo
individualizado em pequenas
comunidades rurais, com um
professor atuando com cerca de
50 crianças de idades diferentes.
Em Uganda, os guias de ensino
desse projeto são conhecidos
como “professor silencioso”.

Como os projetos
foram qualificados

As inovações têm de ter impacto
muito além dos locais onde foram
implementadas inicialmente.
O projeto Rewrite the Future
oferece educação para cerca
de 10 mil crianças em zonas de
conflitos ao redor do mundo.
O MIT OpenCourseWare é
utilizado por milhões de
professores independentes
todos os anos. O African
Institute of Mathematical
Sciences (AIMS), que conta com
dois campus, um na África do
Sul e outro no Senegal, tem
planos de ter 10 centros
em todo o continente africano.

também é destaque no livro.
Trata-se do projeto MIT Open-
CourseWare, plataforma que dis-
ponibiliza mais de 2 mil aulas
gratuitas on-line e já atinge cer-
ca de 72 mil estudantes. “O ver-
dadeiro poder do projeto do
MIT é ter criado um modelo que
outros pudessem seguir”. A ini-
ciativa nasceu de uma constata-
ção do instituto de que seria difí-
cil ganhar dinheiro com as au-
las disponibilizadas na internet.
“Se não podemos ganhar dinhei-
ro com nosso conteúdo, por que
não doá-lo”, decidiu à época
um comitê de acadêmicos.

Em alguns projetos mostrada
na obra, a difusão de informa-
ções ultrapassa o ensino formal.
O programa do Centro Shafallah
em Doha, no Qatar, oferece des-
de atividades artísticas para os
estudantes com deficiência, até
o atendimento familiar. O cen-
tro atende cerca de 600 estudan-
tes com ensino individualizado
com trabalho que une educação,
saúde e assistência social. ■

●

CRITÉRIOSDEINOVAÇÃO

●

1

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Começou a Semana Global do Empreendedorismo, que
é realizada anualmente em novembro e mobiliza mais
de 100 países. A iniciativa surgiu em 2004 na Inglaterra,
antes de se tornar global. O Brasil participa desde 2008,
com centenas de parceiros produzindo milhares de ati-
vidades em todo o país. A motivação é inspirar espíritos
empreendedores, especialmente nas novas gerações. Fa-
zê-las tirar ideias do papel e empreendê-las, porque se
deposita nessa atitude a esperança de dinamismo, pro-
gresso econômico e social, criação de empregos e avan-
ço tecnológico em todo o mundo. Como nem todos são
capazes de empreender, mas certamente de ter ideias,
eventos como esse funcionam como ponte capaz de aju-
dar a gestar, fazer circular e dar reconhecimento às ino-
vações. Admirar e promover bons exemplos é, afinal,
fundamental como fonte de inspiração, além de apres-
sar o caminho para uma boa prática se disseminar.

Outro evento-ponte global é a Wise – World Innova-
tion Summit for Education, promovida no Qatar, desde
que esse país resolveu transformar a riqueza provenien-
te do petróleo “em riqueza de saber científico e tecnoló-

gico dentro da escola”,
como descreve um dos
participantes da última
cúpula, o senador Cris-
tovam Buarque.

Diante do centro de
convenções em que se
realiza o encontro, con-
ta o senador, “há uma
cidade surgindo volta-
da para a educação”,
muito bem equipada
de professores, recur-
sos, tecnologias e práti-
cas pedagógicas. A Fun-
dação Qatar, que admi-
nistra o complexo e or-
ganiza a cúpula, teve a
“ideia-ponte” de dar

reconhecimento a inovações educativas com o Prêmio
Wise, um “Nobel” da educação. Além disso, tem um
programa educativo de destaque: o Programa Acadêmi-
co Ponte, que ajuda alunos do ensino médio a fazerem
a transição para a universidade, aumentando suas
chances de progresso no estudo.

Por aqui, temos uma “tecnologia” das mais promisso-
ras, detectada pelo projeto O Sonho Brasileiro, uma pes-
quisa que tem, entre outros, o apoio da Fundação Itaú
Cultural e cujo destaque são os jovens-ponte. Eles repre-
sentam apenas 8% do universo pesquisado no projeto,
cerca de 2 milhões de brasileiros de 18 a 24 anos entre os
26 milhões que compõem esse segmento populacional.

A cada 12 brasileiros de 18-24 anos, constatou a pes-
quisa, um é ponte. Sua característica mais relevante é
transitar por muitos grupos, enquanto a média das pes-
soas se relaciona com 3 ou 4: família, trabalho, estudo e
mais algum. O jovem-ponte recolhe mais ideias para
construir seu próprio pensamento e ações. Ele se conec-
ta a redes e pessoas e as conecta, redistribuindo o que
aprende de forma transversal, isto é, provocando parti-
cipação e diálogo interdisciplinar e múltiplo.

O único movimento de impacto global que está mais
para barreira do que para ponte partiu dos EUA que, em
retaliação à admissão da Palestina na Unesco, suspen-
deram verbas à entidade, empregadas em programas
de educação. Mas a medida promete ter um efeito pon-
te. Provocou, nas palavras da chefe da Unesco, Irina
Bokova, uma “onda sem precedentes” de apoio de indi-
víduos, associações e corporações. Manifestações indi-
cativas de futuras ideias-ponte. ■
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Aprendiz, o
jeito caseiro
de inovar

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA
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Ponteparaampliara
fronteiradoaprendizado

Projeto criado pelo jornalista Gilberto Dimenstein
em 1997 é pioneiro em cidadania e educação

LANÇAMENTO

ao redor do mundo

INOVAÇÃO EM
EDUCAÇÃO
O livro, que será lançado
oficialmente em todo o mundo
em 2012, foi escrito por
Charles Leadbeater em parceria
com o fotógrafo Romain Staros
Staropoli. Em suas
160 páginas são contadas
16 iniciativas pioneiras em
ensino ao redor do mundo.

A cada 12 brasileiros
de 18-24 anos
um é ponte.
Sua característica
mais relevante
é transitar por
muitos grupos,
recolhendo ideias
para construir
seu próprio
pensamento

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do
site e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim

Amaiorpartedosprojetos
temcomofocoestudantes
doensinofundamental emédio
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