
Desenvolver soluções para edu-
cação é um desafio em vários
países, ainda mais quando se fa-
la de um local com 1,2 bilhão de
habitantes, sendo que quase
30% da população está abaixo
da linha da pobreza. Foi um ce-
nário como este que Madhav
Chavan encontrou ao voltar à
Índia em 1986 para lecionar Quí-

mica na Universidade de Mum-
bai, após concluir seu doutora-
do nos Estados Unidos.

Com foco em sanar as dificul-
dades enfrentadas pela popula-
ção carente da cidade, ele e apli-
cou seu treinamento científico
para criar uma solução de alfa-
betização. Com apoio da Unicef
e de agentes do governo, Cha-
van criou um modelo que com-
binava elementos primários, ou
seja, infraestrutura governa-
mental, recursos corporativos e

ações de voluntariado dos cida-
dãos, para aumentar o alcance à
educação de crianças das fave-
las de Mumbai. Com custo bai-
xo e rápida replicabilidade, o
modelo foi rapidamente difundi-
do em vários locais da Índia.

Hoje, a ONG Pratham, criada
por Chavan já chega a 28 esta-
dos indianos e se tornou a
maior instituição não governa-
mental da Índia destinada à alfa-
betização e ao desenvolvimento
de habilidades matemáticas bá-

sicas para crianças carentes.
Este trabalho foi reconhecido

pelo Prêmio Wise para Educa-
ção, o Nobel da educação, da
Fundação Qatar, divulgado na
abertura do quarto World Inno-
vation Summit for Education
(Wise), realizado em Doha.

Chavan recebeu um prêmio
de US$ 500 mil e uma medalha
de ouro especialmente cunhada
para a ocasião por sua dedica-
ção ao ensino em todos estes
anos. ■ Regiane de Oliveira

O CAMINHO DA MICROSOFT PARA A INOVAÇÃO Para onde estamos indo

O QUE AS ESCOLAS PRECISAM FAZER PARA CHEGAR A ESTE “FUTURO”

TRADICIONAL
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Aulas com base em sala
de aula tradicional 
Currículo formatado em textos

ERA DA AUTOMAÇÃO
1990 ATÉ AGORA

Paradigmas tradicionais replicados 
com auxílio da tecnologia

ERA DO ACESSO 
FUTURO PRÓXIMO

Dispositivos praticamente onipresentes 
com base no acesso digital, acoplados a 
um conteúdo on-line robusto

TRANSFORMAÇÃO 
FUTURO
Conteúdo dirigido e personalizado a 
cada estudante, elevada integração 
tecnológica e rico conteúdo

Investimento no ambiente
físico e virtual de aprendizado

Investimento em ensino,
aprendizado e avaliação

Desenvolvimento de uma cultura 
de inovação e liderança

Contínuo desenvolvimento 
profissional

“Educação 
para todos, 
a qualquer 
momento, 

em qualquer 
lugar”

Fonte: Microsoft Innovative Schools

RESULTADO

Um dos maiores desafios que o
Brasil terá de enfrentar nos pró-
ximos anos é melhorar o ensi-
no médio. Com intuito de criar
diretrizes para esse avanço, a
Oi Futuro, em parceria com as
Secretarias de Educação do
Rio de Janeiro e Pernambuco,
desenvolveu o Núcleo Avança-
do em Educação (Nave). A ini-
ciativa, que inovou o modelo
de ensino de duas escolas -
uma em Pernambuco outra no
Rio de Janeiro - dá agora o pri-
meiro passo para ganhar esca-
la: será replicada nas institui-
ções de Rondônia.

“Desde o início do segundo
semestre estamos transferindo
conhecimento para o governo
de Rondônia. O estado deve ter
duas escolas com nosso modelo
em já no ano que vem”, diz Ra-
fael Oliva, diretor de programas
e projetos do Oi Futuro.

A iniciativa, que nasceu há
cinco anos com a premissa de

criar um ambiente ideal para o
desenvolvimento dos adoles-
centes, foi construída sobre três
pilares. O primeiro é o ensino in-
tegrado, no qual a grade curricu-
lar obrigatória é complementa-
da por disciplinas técnicas liga-
das à tecnologia digital. O objeti-
vo é aguçar o interesse dos alu-
nos pelo estudo e formar profis-
sionais aptos para entrar no mer-
cado de trabalho já com uma
carreira desenhada.

O segundo pilar é o Núcleo de
Pesquisa e Inovação; e o tercei-
ro, um Centro de Dissemina-
ção. “Nosso projeto é ambicio-
so, pois um dos objetivos é pro-
por um modelo de ensino que
possa ser absorvido pelo poder
público e aplicado com maior es-
cala. O primeiro passo já foi da-
do com o governo de Rondô-
nia”, comemora Oliva.

Hoje, com duas escolas parti-
cipantes, o Nave contempla
cerca de 960 alunos e 102 educa-
dores. A boa colocação das insti-
tuições no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2010

atesta o sucesso do projeto. En-
tre as 268 escolas do Rio de Ja-
neiro ligadas à Secretaria de
Educação do Estado, o Colégio
Estadual José Leite Lopes ficou
em 2º lugar. Em Recife, a Escola
Técnica Estadual Cícero Dias
ocupou a 4ª posição entre as 111

instituições geridas pela Secre-
taria Estadual de Educação.

Além da fronteira
O Colégio Estadual José Leite Lo-
pes foi o único no Brasil eleito
pela Microsoft como uma das
20 escolas mais inovadoras do

mundo. A instituição passa a in-
tegrar o seleto grupo “Super
Mentor Schools”, formado pela
nata das instituições inovadoras
do mundo. Os representantes
do colégio carioca irão partici-
par do encontro mundial da em-
presa intitulado “Microsoft Part-
ners in Learning”, que acontece
este mês em Praga, na Repúbli-
ca Tcheca.

De acordo com Oliva, o prê-
mio da Microsoft contempla

a implantação de novas tec-
nologias no ambiente es-
colar(veja quadro ao la-
do). Uma das apostas do
Nave é o protagonismo
juvenil, no qual o aluno
conta com a tecnologia
para ganhar autonomia

nos estudos. “O jogo de
aprendizagem está mu-

dando e, no novo formato,
o professor acaba servindo

mais como mediador do que co-
mo mestre”, diz. ■

INOVAÇÃO & EDUCAÇÃO
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Paulo Freire indiano ganha Nobel de Educação em Doha

Projetomuda ensino em RO
Divulgação

Ashesh Shah

Madhav Chavan desenvolveu
uma fórmula para alfabetizar
pessoas com custo mínimo

Modelo criado pela iniciativa privada inovou educação de nível médio e deve ser replicado nas escolas públicas

MadhavChavan: trabalho
voltadoparaaalfabetização
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Asdisciplinastécnicascontemplam programaçãodegames, elaboraçãoderoteirosedesignnaweb
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Gordon Freedman, ex-vice presi-
dente de estratégias globais da
Blackboard, deixou o mundo cor-
porativo em 2011 para se dedicar
a uma missão: descobrir formas
inovadoras de transformar a edu-
cação. Para isso, fundou nos Esta-
dos Unidos o Laboratório Nacio-
nal para Transformação da Edu-
cação (www.nlet.org), que, em
parceria com a Universidade Te-
xas Austin, Universidade Califór-
nia Santa Cruz e o Laboratório
Nacional Los Alamos, quer trans-
formar o atual modelo de educa-
ção do século passado em um en-
sino do século XXI. Em visita ao
país para participar do Fórum de
Educação 2012, promovido pela
Blackboard, Freedman afirmou
que não existem fórmulas pron-
tas e que até mesmo modelos
bem sucedidos como o de Cinga-
pura não respondem às deman-
das educacionais do presente. E
também que há mais semelhan-
ças nos problemas educacionais
entre Brasil e Estados Unidos do
que se imagina.

A seguir, algumas de suas ob-
servações.

Crise de paradigmas
Hoje queremos pessoas que pos-
sam pensar por elas mesmas,
por que para a economia funcio-
nar, alguns terão que criar no-
vos negócios, afinal, a velha
economia de manufatura não é
capaz de sustentar as deman-
das atuais. Logo, os estudantes
de hoje têm novos desafios ao
sair da escola. Mas o sistema de
ensino é o mesmo. Eles têm
acesso há tanta informação fora
da escola, mas na sala de aula
têm de se adaptar a um modelo
criado na época da revolução in-
dustrial, com foco na conformi-
dade social. Educação significa
um sistema formal, mas apren-
der não é algo formal. Esse mo-
delo de classe de estudantes
não funcionará no futuro — o
ensino tem que ser individual.

O papel do governo
Governos não sabem o que fa-
zer com a educação. Veja nos
EUA, Cingapura ou Coreia - há
muita experimentação na edu-
cação e muito dinheiro de fun-
dações e governos. Eles estão fa-
zendo o básico, tentando arru-
mar o que está errado, sem

olhar para o problema. Mas não
é a culpa só dos governos.

Desafio dos EUA
Em uma economia avançada co-
mo nos Estados Unidos, temos
que levar os estudantes à faculda-
de, porque não é possível fazer
como antigamente, quando um
aluno terminava o ensino médio
e conseguia um emprego na in-
dústria ou no McDonald’s. Hoje
as fábricas estão no Mexico, Viet-
nã, China. Mas antes da faculda-
de, temos que conseguir mantê-
los na escola. Eles abandonam o
ensino médio porque é chato, as-
sim como no Brasil.

O papel da tecnologia
Você conhece a Khan Academy,
é o trabalho de um cara que esta-
va frustrado porque seus sobri-
nhos na Índia não iam bem na es-
cola. Ele decidiu fazer um vídeo
para ensiná-los. O modelo não é
brilhante, qualquer um podia fa-
zer isso. Não é questão só de tec-
nologia, é de acesso. O aluno po-
de pegar as aulas online e ir para
a escola discutir os problemas.

Custo da inovação
Educação não é só uma questão
de custo. Não adianta pôr mais di-
nheiro ou dar mais livros. Aliás, a
tecnologia ajudar nessa questão.
Hoje fazemos compras on-line,
pagamos contas on-line e não é
mais caro. A Amazon está che-
gando no Brasil, com isso vocês
terão maior acesso aos livros on-
line. Nos EUA, podemos dar do-
wnload de livros que antes custa-
vam US$ 20, por US$ 3. Mais do
que recursos, temos que usar to-
dos os métodos científicos possí-
veis para saber onde somos bem
sucedidos e onde não somos. So-
zinhos, os educadores não vão
conseguir mudar essa situação.
Precisamos de um esforço de to-
da a comunidade.

Quem faz inovação
Visitei 89 países para ver quem
está fazendo sistemas alternati-
vos em educação e não encon-
trei nada. Cingapura é capaz de
fazer os estudantes terem uma
performance altíssima, mas o
país não é capaz de ter inova-
ção. Hoje eles estão correndo o
mundo para entender como fun-
ciona a inovação. Mas veja, esta-
mos falando de um país que
tem um ensino conservador. Es-
sa não é a resposta.

Soluções
Por que os estudantes não apren-
dem a programar, por exemplo.
Se um marciano pousar aqui e for
ver o que acontece nesse planeta,
verá que tudo é controlado por
computador, mas isso não foi in-
corporado na escola. Tudo que to-
camos é feito por computador.
Um aluno que aprende a progra-
mar, entende lógica, álgebra. ■

Gordon
Freedman
Presidente do
Laboratório
Nacional paa
Transformação
da Educação

Você já ouviu falar ou leu algo sobre MOOC? Até pouco
tempo eu só ouvia falar, mas o tema tem tomado uma
proporção muito grande. Entenda mais: MOOC — Massi-
ve Open Online Course. Na tradução mais literal possí-
vel, trata-se de um curso on-line aberto para quem qui-
ser na rede, sem pré-requisitos de inscrição, com con-
teúdos diversos disponíveis para acesso e que requer a
interação constante dos alunos na construção desse co-
nhecimento compartilhado.

A lógica fundamental de um MOOC está exatamente nes-
sa interatividade, que visa a apropriação e reprodução de
conteúdos, sempre agregando mais informações e senti-
dos, tudo isso numa lógica de constante compartilhamento
em rede. E como fica a participação dos professores? O
MOOC propõe a inversão na lógica da organização de uma
grade de conteúdos e deixa para o aluno escolher o que
quer acessar e quando quer fazer isso. Temos, portanto, um
depositório de conteúdos em uma estrutura mais simples,
onde os professores passam a ter uma função diferente.

Alguns sites tidos como excelentes referências e fontes
de MOOC’s são Coursera (www.coursera.org), Udacity
(www.udacity.com) e Canvas Network (www.canvas.
net), que reúnem cursos livres de várias universidades do

mundo, ministrados por
especialistas renoma-
dos, todos com essa di-
nâmica da interação em
fóruns, blogs e outros ca-
nais que proporcionam
a digestão dos conheci-
mentos e seu comparti-
lhamento em rede. Mas
podemos considerar
que um MOOC seja apli-
cável para uma empre-
sa, no seu trato com a
educação corporativa?

Para responder a essa
pergunta, vale algumas considerações. Sabemos que,
tanto nas escolas como nas empresas, especialmente no
Brasil, a cultura educacional ainda está muito ligada ao
eixo pedagógico tradicional, seja ele centrado ou referen-
ciado no professor ou no multiplicador de treinamento.
O fato de não haver essa figura disponível todo o tempo
provavelmente vai gerar uma sensação de falta de refe-
rência e orientação. Essa mudança de postura frente à
inexistência de um guia é algo que dificilmente acontece-
rá na velocidade em que os MOOC’s são lançados.

Outro fator importante é a dificuldade que as empre-
sas têm em oferecer uma estrutura de aprendizado,
com atores definidos, agravada pelo baixo domínio da
informática por parte de muitos colaboradores. Ou se-
ja, só nesse tópico temos dois desafios: quebrar um mo-
delo de estrutura já usualmente difundido e aplicado e,
simultaneamente, investir pesado na capacitação das
pessoas quanto ao uso de computadores e, principal-
mente, das redes conectadas.

Um terceiro fator que preocupa é o fato de não ser
possível haver uma moderação de qualidade, já que são
milhares de pessoas reunidas opinando simultaneamen-
te dentro de um mesmo ambiente, gerando, portanto,
diversas linhas de pensamento possíveis sobre um mes-
mo assunto. Isso é interessante do ponto de vista da di-
versidade de experiências, mas é preocupante quando
pensamos nas distorções equivocadas, que podem ge-
rar apropriações desastrosas de um conhecimento.

O que vejo de positivo nos MOOC’s está exatamente
na sua essência, que é o uso das redes tecnológicas para
integrar pessoas em função do conhecimento. Acho que
essa é uma tendência que já começa a tomar corpo tam-
bém nas empresas, com o uso de plataformas de tecno-
logia e redes interativas. Porém, o sucesso de qualquer
ferramenta ou método só existe quando os indivíduos
são despertados para o valor da educação. Sem isso, não
há no mundo MOOC ou professor que os ensine. ■

O desafio de ensinar
para o século XXI

“Visitei 89 países para ver
quem está fazendo sistemas
alternativos em educação,
e não encontrei nada”

Gordon Freedman, especialista
em educação, afirma que ainda
não há modelos bem sucedidos

MOOC, um modelo
de ensino para todos?

Chris Hondros/AFP

UBIRAJARA NEIVA
Gestor de educação
corporativa na e-Lead
(www.e-lead.com.br)

A lógica
fundamental de
um MOOC está
exatamente nessa
interatividade, que
visa a apropriação
e reprodução
de conteúdos

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

EUA:desafionaeducaçãoémanteralunonaescola, comonoBrasil

 Quarta-feira e quinta-feira, 14 e 15 de novembro, 2012 Brasil Econômico 15

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
qu

ivo
 é 

ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Inovação & Educação, p. 14-15.




