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Neste último capítulo, gostaríamos  
de apresentar a nossa visão sobre o atual 
cenário do universo da aprendizagem.



Essa é apenas a nossa visão.   
Certamente não é a única.



Entendemos que a esmagadora maioria das 
experiências de ensino de toda a população 
ocidental é exatamente a mesma.



E PIOR: 
é exatamente a mesma do que 
150 anos atrás.



MODELO 

EDUCACIONAL 

VIGENTE
COMEÇOU AQUI

ESTAMOS 

AQUI 2015

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Áustria
1869

Hungria
1863

Inglaterra
1870

Suíça
1874

Holanda
1876

Itália
1877

Bélgica
1879

REVOLUÇÃO DIGITAL 

1ª Guerra 

Mundial
1914

Cura 

da pólio
1950

Golpe militar 

do Brasil
1964

Invenção

da internet
Anos 80

Invenção 

da TV
1923

A ORIGEM DO MODELO EDUCACIONAL
O formato de escola que conhecemos é baseado em um modelo que nasceu 

em 1863, na Hungria e que se espalhou rapidamente pela Europa.

20% 
Administrativa ou especializada

Eram sistemas de educação pública, gratuita 
e massificada que surgiram em meio à Revolução 

Industrial. A demanda por força de trabalho era:

80% 
Trabalho manual

ESSES SISTEMAS 

EDUCACIONAIS 

REPLICAVAM: 

Faz sentido você ou seus filhos 
buscarem aprendizado e conhecimento 

através de um método concebido 
antes do seu avô nascer?

Matrizes lineares Burocráticas Padronizadas Repetitivas Segmentadas 

INFOGRÁFICO POR DATADOT



Pense em todos os diferentes tipos de pessoas  
e personalidades que você conhece. Você acha  
que todas elas vão responder aos mesmos estímulos  
e mesmos métodos de busca de conhecimento?



A INTERNET É TECNOLOGIA  
QUE SIMBOLIZA UMA GRANDE 
REVOLUÇÃO PELA QUAL PASSAMOS:

A REVOLUÇÃO  
DIGITAL.



Essa revolução está gerando 
transformações em absolutamente 
todas as áreas da atividade humana.



E é claro que a educação  
também está se transformando.  
Precisa se transformar.



Até porque, lembre-se, a 
Revolução Digital também é 
conhecida com a revolução da 
informação e do conhecimento.



Pensando bem, não faz todo  
sentido que um modelo que surgiu na 
Revolução Industrial se adapte agora 
que um evento análogo e de igual 
impacto se apresenta?



Desde 2010, a Perestroika está 
constantemente estudando e 
pesquisando iniciativas educacionais 
disruptivas ao redor do mundo.



Para aprofundar esse conhecimento, 
montamos em 2013 o NOVA, um curso que 
aborda novos métodos de aprendizagem. E 
que nos gerou muitos insights.



Compilamos todas nossas descobertas e 
conseguimos identificar que todas as 
iniciativas que nos chamaram a atenção 
poderiam ser agrupadas em 8 pilares.



Esse agrupamento serve apenas como 
recurso didático, uma vez que geralmente 
essas iniciativas são bastante fluidas.



Na prática, existem nuances e sobreposições  
de abordagens quando analisamos cada iniciativa, 
entidade ou escola particularmente.



CONHEÇA AGORA OS 
8 PILARES.



TECNO 
LOGIA

#1



Esse é bastante óbvio, quase não 
precisa de explicação. 
Todo mundo sabe que tecnologia 
está afetando tudo ao nosso redor.



identificam performanceAlgoritmos que 

analisam exercícios 

e adaptam automaticamente planos 

de ensino de acordo com preferências, 

feedback e desempenho de cada aluno.
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8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  ›› 1. TECNOLOGIA

VOCÊ PODE
PENSAR EM:

Uma tela interativa 

no lugar do velho 

quadro-negro,

Ambientes virtuais para 

alunos e professores 

interagirem,

 Plataformas 

de ensino à 

distância,

Videoaulas.

Mas pense também em
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ALGORÍTIMO
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KHAN ACADEMY

LINKS
(clique para saber mais) 

KHAN ACADEMY - CANAL YOUTUBE

DESCOMPLICA

HIGH TECH HIGH

GENTE

SCHOOL OF ONE

http://www.khanacademy.org/
http://www.youtube.com/user/khanacademy
http://descomplica.com.br/
http://www.hightechhigh.org/
http://gente.rioeduca.net/
http://izonenyc.org/initiatives/school-of-one/


DESCENTRA 
LIZAÇÃO

#2



DESCENTRALIZAÇÃO
8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  ›› 2. DESCENTRALIZAÇÃO

A tecnologia da internet opera 

sobre uma rede distribuída, 

com muitos pontos conectados 

(peer-to-peer) e é quase 

independente de estruturas  

ou instituições centralizadoras. 

Muitas estruturas estão 

mimetizando esse formato, 
inclusive na educação.

INTELIGÊNCIA COLETIVA 

A base desse pilar é o 

entendimento que todas as 
pessoas de um grupo tem 

conhecimentos e contribuições 

que agregam aos processos 
coletivos de aprendizagem.

Nesse formato, o papel do professor muda e ele passa a atuar como um mentor.

É dele a responsabilidade de estabelecer fluxos de conversação 

de onde a inteligência coletiva possa emergir.

PROFESSOR
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ESCOLA DA PONTE

LINKS
(clique para saber mais) 

PROJETO ÂNCORA

THE ART OF HOSTING

http://www.escoladaponte.pt/
http://projetoancora.org.br/index.php?lang=port
http://www.artofhosting.org/


PERSONA 
LIZAÇÃO

#3



8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  ›› 3. PERSONALIZAÇÃO

PERSONALIZAÇÃO
As iniciativas que operam sob esse pilar assumem que pessoas diferentes terão 

necessidades diferentes e respondem a estímulos diferentes em seus processos.

Questões subjetivas 

como disposição, 

humor, hora do dia, 

época do ano, fase da 

vida, também geram 

impacto no processo 

das mais diferentes 

pessoas.

ALUNOS

DISCIPLINA

PROCESSO

E mais importante: caso o aluno não se adapte 

ao processo, o processo pode se adaptar ao aluno.

Cada conteúdo, matéria ou disciplina 

tem suas idiossincrasias e nuances 

e cada uma pode ser melhor conduzida 

através de experiências diferentes.
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LINKS
(clique para saber mais) 

SCHOOL OF ONE -VIDEO

NEW CLASSROOMS

ALT SCHOOL

ALT SCHOOL - MATÉRIA

PORVIR - MATÉRIA PERSONALIZAÇÃO

PORVIR: AMBIENTES IMERSIVOS DE APRENDIZADO

https://www.youtube.com/watch?v=HSTrI6nj5xU
http://www.newclassrooms.org/
https://www.altschool.com/
http://www.infomoney.com.br/bloomberg/tecnologia/noticia/4109032/que-acontece-quando-google-cria-sistema-escolar
http://www.porvir.org/especiais/personalizacao/
http://porvir.org/wiki/ambientes-imersivos-de-aprendizado/


NARRATIVA 
& CONDUÇÃO

#4



NARRATIVA & CONDUÇÃO
8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  ›› 4. NARRATIVA & CONDUÇÃO

POSTURA  DIVERTIDAPOSTURA LÚDICA

POSTURA  TEATRAL

PROFESSOR

Lembra dos famosos 

professores de cursinhos 
pré-vestibular? Podemos 

considerar suas práticas como 

um exemplo de Narrativa 

e Condução, Essas iniciativas 

são as que adotam uma postura 

lúdica, teatral, divertida 

em suas abordagens. São 

aulas, cursos ou escolas que 

incluem o tal do storytelling 
em seus programas.

Nessas abordagens, o professor 

geralmente se transforma 

em um narrador. Ele conduz 

a história, envolvendo 

os participantes.

Criatividade 

e veia artística 

ajudam muito.
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LUMIAR

LINKS
(clique para saber mais) 

TEAM ACADEMY

RON CLARK ACADEMY

RON CLARK ACADEMY - MATÉRIA

http://lumiar.org.br/
http://teamacademy.nl/
http://www.ronclarkacademy.com/Who-we-are
http://www.hypeness.com.br/2015/03/a-escola-inspirada-em-harry-potter-onde-se-ensina-muito-mais-do-que-portugues-e-matematica/


GAMEFICAÇÃO
#5



GAMEFICAÇÃO
8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  ›› 5. GAMEFICAÇÃO

Esta é uma tendência bem mais ampla e universal, que vem sendo utilizada 
em diversas áreas, como programas de fidelidade e gerenciamento de RH.

Ela tem muito a ver com tecnologia, 
aplicativos para smartphones, 
com a popularização dos tablets
e a pulverização dos games digitais.

O princípio básico 
dessas iniciativas 

é transformar 
o sistema em 

um jogo.

O aprendizado 
vem como parte 
da recompensa.

Coloca o aluno em 
estado de fluxo, 
durante o processo 
de aprendizagem.
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TED: WORLD PEACE GAME

LINKS
(clique para saber mais) 

INSTITUTE OF PLAY

QUEST TO LEARN

TEORIA DO FLUXO

https://www.youtube.com/watch?v=0_UTgoPUTLQ
http://www.instituteofplay.org/
http://www.q2l.org/
http://www.arataacademy.com/port/mihaly-csikszentmihalyi-estado-de-flow-fluxo-como-elemento-de-realizacao-e-alta-performance/


DES 
ESCOLA 
RIZAÇÃO
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DESESCOLARIZAÇÃO
8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  ›› 6. DESESCOLARIZAÇÃO

Nos Estados Unidos, 
o movimento “Unschooling” 
se soma ao já tradicional 
“Homeschooling”.

No Brasil, é crime deixar uma 
criança fora da escola. Em 2015, 
houve bastante discussão sobre 
a liberação do Ensino Doméstico 
(Homeschooling) no país. 
O tema é polêmico. Por isso, 
exemplos nacionais são raros.

Quem aprende a aprender 
ganha independência. Ou seja, 
em qualquer momento da vida, 
poderá aprender sozinho 
qualquer assunto ou conteúdo.

No Unschooling, a base 
é o meta-aprendizado. 
Ou seja, mais importante do que 
aprender um conteúdo específico, 
é o aprender a aprender.

Pessoas que oficialmente 
abandonam os ambientes 
formais de educação para 
buscar uma formação 
independente.

META-APRENDIZADO

APRENDER
A APRENDER

1

2

Provavelmente, a iniciativa mais radical.
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LINKS
(clique para saber mais) 

HACKSCHOOLING MAKES ME HAPPY

UNCOLLEGE

HACKING YOUR EDUCATION

https://www.youtube.com/watch?v=h11u3vtcpaY
http://www.uncollege.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2j1kfeXPqcY


ESCOLA 
+ VIDA

#7



ESCOLA + VIDA
8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  ›› 7. ESCOLA + VIDA

Aprender história, 
geografia, química 
e física nos ajuda 
a entrar em uma 
faculdade.

Mas essas matérias nos preparam para a vida?
Aparentemente, supõe-se que pelo simples fato de estarmos vivos, vamos 

aprender educação emocional. Mas sabemos que não funciona assim.

Como se preparar 
para a morte?

Como terminar um 
relacionamento?

Como ser um
bom amigo?

Alguém já ensinou a você coisas complexas como:

Você acha que esses assuntos são menos importantes do que álgebra ou mitose?
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RIVERSIDE

LINKS
(clique para saber mais) 

RIVERSIDE - MATÉRIA

YIP

SCHUMACHER COLLEGE

GREEN SCHOOL

THE SCHOOL OF LIFE

A GRANDE ESCOLA



EXPERIÊNCIA
#8



EXPERIÊNCIA
8 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA ›› 8. EXPERIÊNCIA

Você pode explicar para uma criança que a chama de uma vela queima quantas vezes quiser. 

Mas pode ter certeza que quando ela colocar o dedo no fogo, vai entender rapidinho.

Sua visão é que todo 

conhecimento provém 

da experiência.

As iniciativas desse 

grupo são aquelas 

que englobam a 

sensorialidade, 

as atividades práticas 

e o “aprender fazendo” 

em seus programas.

O inglês John Locke 

é um dos mais 

importantes filósofos 

modernos. Em seu 

livro Ensaio Acerca 
do Entendimento 
Humano inaugurou 

uma escola chamada 

Empirismo Britânico.
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Se você quer incluir o seu projeto  
ou conhece alguma escola que deveria 
constar nos links de referências que 
apresentamos nesse capítulo, envie 
sua sugestão para  
metodologia@perestroika.com.br.

mailto:metodologia@perestroika.com.br


QUAL SERÁ 
O MODELO VENCEDOR?



Muitas vezes que apresentamos esse estudo, 
profissionais e empresários da educação nos perguntam:  

QUAL SERÁ O MODELO VENCEDOR?



Qual desses modelos é o mais escalável?  
Que será adotado pela maioria das escolas?  

Qual a melhor aposta para o futuro da educação?



NA NOSSA OPINIÃO, 
NENHUM.



Acreditamos que a soma de diversas iniciativas  
pulverizadas é que está criando uma enorme onda 

revolucionária no ambiente de aprendizado.



E que esse tal de “modelo vencedor” é,  
justamente, a ausência de um modelo único.



MAS JÁ FICA UMA REFLEXÃO:  
QUAL É A SUA ATUAL 

ABORDAGEM?



O seu método se acomoda 
em algum desses grupos?



Existem traços de algum  
desses grupos que poderiam ser 
acomodados na sua metodologia?



Buscar respostas para essas 
perguntas pode ajudar na 

EVOLUÇÃO DO SEU SISTEMA. 



E assim, você se junta  
à revolução. 



Vamos juntos ajudar a criar  
a nova educação? 



EXPERIENCE 
LEARNING 

A METODOLOGIA
OPEN SOURCE
DA PERESTROIKA

( B E T A )


