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Quem é

✽ Consultor independente e
professor visitante de Estudos
de Inovação no King’s Colle-
ge, em Londres, David Albury
presta serviços para organiza-
ções públicas e privadas des-
de 2001. Entre maio de 2002
e janeiro de 2005, foi conse-
lheiro-chefe da Unidade de
Estratégia do primeiro-mi-
nistro britânico Tony Blair.

CHRISTOPHER GERBER

EX-ASSESSOR DO PREMIÊ TONY BLAIR

DAVID ALBURY

Economia global
demanda ensino
personalizado
Para o especialista inglês David Albury, o aprendizado para
atender às exigências atuais deve ser baseado em projetos práticos

Exemplo. Na High Tech High, em San Diego, alunos decidem o projeto em que vão trabalhar; cabe ao professor, além de ajudar a desenvolver a proposta, dar duas disciplinas por semestre

Sergio Pompeu
ESTADO

O século 20 acabou há quase 13
anos e em boa parte do mundo
ainda se discute quais são as com-
petências necessárias para o
mercado de trabalho do século
21. Na verdade, no entender de
muitos especialistas, a transição
a ser feita é a do século 19 para o
21, porque o modelo atual ainda
está mais ligado à formação pa-
dronizada de trabalhadores para
fábricas, típica da Revolução In-
dustrial, do que às exigências fle-
xíveis da economia criativa.

Apesar das incertezas, o inglês
David Albury acredita que o no-
vo modelo passa por duas verten-
tes: ensino personalizado e
aprendizado baseado em proje-
tos práticos. Um dos criadores
do Programa Global de Líderes
da Educação (Gelp, na sigla em
inglês), Albury conversou com
jornalistas em São Paulo, em en-
contro organizado pelo Portal
Porvir, dedicado à inovação em
educação. Consultor de redes de
ensino em 13 países – no Brasil,
ele tem interlocutores nas Secre-
tarias de Educação de São Paulo,
Rio, Goiás e Pernambuco –, Al-
bury falou das novas exigências
do mercado de trabalho, de co-
mo atendê-las e de experiências
bem-sucedidas.

Desafios. “Os desafios que sis-
temas de educação do mundo to-
doenfrentam hoje incluem as no-
vas exigências do mercado de tra-
balho e da globalização. Os me-
lhores empregos exigem capaci-
dade de resolução de problemas
práticos, facilidade para se comu-
nicar e trabalhar em grupo, em-
preendedorismo e criatividade.
Se eu pudesse deixar o currículo
tradicional de lado e escolher
duas habilidades que gostaria de
ver nos estudantes, acho que se-
riam o apetite pelo conhecimen-
to e a capacidade de ir atrás dele.
Com elas, qualquer pessoa pode

aprender qualquer coisa.”

Busca. “Ninguém sabe exata-
mente como é o sistema ideal.
Há três anos e meio, começamos
a identificar características de
um sistema capaz de equipar ca-
da trabalhador com as habilida-
des cognitivas e comportamen-
tais necessárias para ser bem-su-
cedido. Uma delas é a de que o
aprendizado precisa ser persona-
lizado. Sabemos pelas ciências
cognitivas que as pessoas apren-
dem em ritmos diferentes. Mes-
mo assim, organizamos classes
com base na idade, na premissa
de que todos avançam num só rit-
mo. O aprendizado não será to-
talmente customizado, mas tem
de atender a necessidades indivi-
duais em situações colaborati-
vas, de resolução de problemas.”

‘Desconectado’. “No celular
posso acessar hoje mais conheci-
mento do que o melhor profes-
sor faria 20 ou 30 anos atrás –
informação de múltiplas fontes,
nem sempre confiáveis. Assim, é
muito importante a capacidade
de sintetizar, de avaliar se algo é
confiável, de combinar dados.
Lembro-me de conversar com
garotos de 13, 14 anos em Vancou-

ver sobre a experiência na esco-
la. Um deles disse: ‘Quando vou
à escola sinto como se estivesse
sendo desconectado. Fora dela,
tenho acesso a todo tipo de infor-
mação e meios de me comunicar
com pessoas. Na escola, tem um
professor, um livro e talvez um
computador, geralmente pouco
usado’. Outro disse: ‘A escola é o
lugar que tranca o século 21 do
lado de fora’. O futuro será do
aprendizado a qualquer hora e
lugar, não só na escola. Por isso,
o professor não pode mais ser o
portador do conhecimento, mas
um facilitador do aprendizado.
E o currículo precisa ser criado
com base nos problemas do mun-
do real. Como dizer a um meni-
no ou menina de uma área pobre
de São Paulo: ‘Aprenda matemá-
tica por dez anos e aí você vai ver
o quanto ela é útil e isso vai te
ajudar a conseguir emprego’?”

San Diego. “Há vários bons
exemplos de escolas inovadoras
no mundo. Um de ensino basea-
do em projeto é o da High Tech
High, em San Diego. Lá os alunos
decidem o projeto em que vão
trabalhar, não o professor. Cabe
ao professor, além de ajudar a de-
senvolver o projeto, dar duas dis-
ciplinas por semestre. Um grupo
pode decidir que vai construir
um carro movido a energia solar
capaz de navegar de um modo
muito complexo. Esse é um pro-
jeto real, criado por alunos de 12
anos. As matérias do semestre
eram matemática e estudos so-
ciais. A tarefa do professor foi
combinar o projeto com as habili-
dades e competências que os alu-
nos precisavam desenvolver nas
duas disciplinas. O currículo usa
como ponto de partida o proje-
to. É um exemplo extremo, não
acho que todo mundo deve se-
guir.Mas os alunos são seleciona-
dos por universidades como Har-
vard, Stanford, Yale e MIT, por-
que ficaram oito anos pesquisan-

do, na perspectiva de resolução
de problemas, juntando dados e
fazendo gestão de projetos.”

Nova York. “A iSchool é um
exemplo de escola de transição,
que usa o ensino misto (presen-
cial e online) para dar mais liber-
dade ao professor. Ela parte do
seguinte princípio: há uma série
de conteúdos que testes nacio-
nais ou estaduais exigem. Mas
parte disso é monótona, então
ela recorre ao online para acele-
rar a passagem pelo que é chato e
concentra tempo no ensino ba-
seado em projetos e personaliza-
do. A diretora, Lisa Berger, diz
que sua prioridade é ensinar aos
estudantes coisas que eles ainda
acharão úteis em 20 anos.”

Hyderabad. “Nas últimas déca-
das, nós nos concentramos em
aperfeiçoar escolas e professo-
res, mas o engajamento da famí-
lia é um fator tão importante
quanto esses outros no processo
de aprendizado. Em Hyderabad
(capital do Estado indiano de An-
dhra Pradesh), um grupo de edu-
cadores começou a se debruçar
sobre a questão de como engajar
famílias em um lugar com alta
incidência de trabalho infantil e
onde pouco valor é atribuído ao
ensino. Você pode ir a favelas lá
onde 90, 100 crianças ficam sen-
tadas no chão da sala. O meio
que eles encontraram para mu-
dar esse cenário foi juntar pais e
professores na administração
das escolas. Conseguiram resul-
tados razoáveis em termos de en-
gajamento e de criar uma cultura
de valorização da educação.”

Buraco no Muro. “Na Índia, há
favelas e áreas rurais sem esco-
las. Como educar as crianças? Su-
gata Mitra (dono de uma fabrican-
te de softwares) criou o projeto
Buraco no Muro. Fez um compu-
tador robusto e o cimentou no
muro da sua empresa para quem
passasse usar. Meninos de uma
favela próxima se interessaram,

começaram a usar o computa-
dor. Alguns pegaram muito rápi-
do e ensinaram aos outros como
usar aquilo, desenvolvendo um
conjunto de habilidades que tem
aplicações na bioquímica, mate-
mática e música. Mesmo nos lu-
gares mais pobres que conheci,
você consegue fazer estudantes
aprenderem um com o outro.”

Coreia do Sul. “Hoje, nenhum
sistema público incentiva as ha-
bilidades exigidas para o cresci-
mento econômico. A Coreia do
Sul, que em dez anos saiu de posi-
ções intermediárias no Pisa (tes-
te para alunos de 15 anos que ava-
lia a capacidade de leitura e os co-
nhecimentos em matemática e
ciências) para o grupo de elite,
está no Gelp. Os coreanos di-
zem: ‘Ficamos bons em ensinar
como passar em testes, memori-
zando regras. Mas, quando con-
frontados com um novo proble-
ma ou com o desafio de montar
um negócio, as pessoas não sa-
bem o que fazer’. A maioria de
nós não gostaria de copiar o mo-
delo coreano. Muitas crianças fi-
cam 10 horas na escola e ainda
estudam 5, 6 horas em casa.”

Finlândia. “Líder do Pisa, a Fin-
lândia produziu um dos melho-

res sistemas de ensino público
do século 20. Mas os próprios fin-
landeses, quando olharam as ha-
bilidades que serão necessárias
em 10, 15 ou 50 anos, acharam
que seu sistema talvez não seja
completamente adequado: ‘É óti-
mo ficar em 1.º lugar no Pisa, mas
este é o jogo errado, o que o Pisa
está medindo não é o que as
crianças precisam no século 21’.
Um dos grandes segredos da Fin-
lândia é o fato de que seus profes-
sores gostam de aprender. Se vo-
cê fizer um seminário sobre ciên-
cias cognitivas, vão aparecer cen-
tenas de professores.”

China. “Há dois anos, o presi-
dente chinês, Hu Jintao, disse
num discurso que muitos acha-
vam que a China será um poder
global produzindo bens e servi-
ços a custo mais baixo que ou-
tros países. ‘Mas a China será um
poder global liderando em inova-
ção e criatividade.’ E ele disse
que o motor dessa mudança tem
de ser o sistema educacional.
Funcionários do distrito de
Chaoyang, em Pequim, nos pro-
curaram. É um distrito, mas tem
4,5 milhões de pessoas, quase
uma Finlândia. A China forma
250 mil graduados em moda por
ano. Essas pessoas não vão ficar
sentadas em máquinas de costu-
ra, fazendo roupas baratas.”

Brasil. “Até por ser relativa-
mente novo, o sistema tem algu-
mas características, como a gran-
de variação na qualidade do pro-
fessorado. Outro motivo disso é
o fato de que vocês formam mi-
lhares de professores todo ano,
o que para mim é uma vantagem.
Porque há uma coisa muito mais
difícil que aprender, que é desa-
prender – desaprender a ser o
portador do conhecimento, algo
que muitos fazem há 20 anos. Is-
so é talvez mais difícil do que li-
dar com um novo professor, ain-
da que precisemos formá-lo. Re-
conheço os problemas do Brasil,
mas vejo oportunidades. Tam-
bém é importante dizer que ne-
nhum modelo nasce perfeito. Al-
guns de nossos parceiros cria-
ram laboratórios e incubadoras
para testar coisas. Eu recomen-
daria ao Ministério da Educação
trabalhar com um pequeno gru-
po de escolas, dando a elas
apoio. Mesmo com vontade polí-
tica, alinhando autoridades,
construindo uma coalizão so-
cial, a transição vai levar pelo me-
nos uma década. E não adianta o
MEC achar que tem a resposta
para tudo, com um grande mode-
lo para todo o País. Haverá vá-
rios modelos. Mas acho que o
Brasil vai inovar e achar o pró-
prio caminho.”

● Obsolescência

● Brasil

MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

“Lembro-me de
conversar com alunos de
13, 14 anos em Vancouver
sobre a experiência deles.
‘Quando vou à escola
sinto como se estivesse
sendo desconectado.
Fora dela tenho acesso a
todo tipo de informação e
meios de me comunicar
com pessoas’, reclamou
um deles. ‘A escola é o
lugar que tranca o século
21 do lado de fora’,
definiu outro

“Até por ser
relativamente novo, uma
das características do
sistema do Brasil é a
grande variação na
qualidade do
professorado. Outro
motivo disso é o fato de
que vocês formam
milhares de professores
todo ano, o que para
mim é uma vantagem.
Porque há uma coisa
muito mais difícil
que aprender,
que é desaprender.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Desafios Brasileiros, p. H6.




