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Introdução
No novo mundo global, a informação está permanentemente disponível
para as pessoas e a tradução automática é uma realidade. O ser humano
coexiste com máquinas inteligentes que cada vez mais realizam trabalhos
que antes eram considerados eminentemente humanos. Neste novo
cenário, ideias ousadas, rapidamente, se tornam serviços ou objeto de uso
diário.
Neste futuro imediato, não faz sentido treinar os jovens de forma a realizar
tarefas que uma máquina pode executar. Em vários aspetos, as pessoas
são muito diferentes das máquinas. É no aprimoramento das caraterísticas
humanas que reside a nossa essência como espécie. Curiosidade,
criatividade, imaginação, espírito crítico, empatia, colaboração,
sensibilidade, capacidade de conceber, fabricar, construir com as próprias
mãos... são, certamente, as habilidades humanas mais notórias.
Neste cenário mutante e diverso, a educação representa um grande
desafio: descobrir o talento de cada pessoa e incentivá-la a desenvolvê-lo
ao máximo, desenvolvendo as suas próprias habilidades. Esta nova
educação baseia-se em aspetos fundamentais como a experimentação, a
colaboração e a integração, conferindo uma incrível capacidade de criar
algo novo a partir da síntese das mais variadas componentes.
Temos o compromisso de transformar a educação e adaptá-la aos novos
tempos. Na verdade, temos agora a oportunidade de avançarmos para o
futuro. Mas temos que o fazer juntos, em novos espaços educativos,
organizados de acordo com os objetivos a que nos propomos, com um
novo grupo de educadores comprometidos, bem treinados e especializados
em descobrir e potenciar a forma mais útil e efetiva de aprendizagem para
cada pessoa.
É uma nova educação. Uma educação radicalmente humana num mundo
de máquinas.
Alfons Cornella
Fundador e presidente de Infonomía
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Parte I A sociedade do futuro:
Mudanças globais, ideias ousadas
e máquinas inteligentes
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1 Um mundo diferente
A globalização marcará o mundo do futuro. As máquinas
inteligentes terão uma grande importância. Neste mundo
organizado pela inteligência artificial, o desafio da educação
centra-se na melhoria das caraterísticas mais humanas das
pessoas, aquelas que são difíceis de serem copiadas por
máquinas.

1 A Revolução digital
Nos últimos anos, a revolução digital alterou profundamente o
trabalho e as atividades humanas bem como a forma como se
gera valor. Não podemos falar do mundo futuro sem ter em
conta que o mundo mudou muito em vinte anos como
consequência da revolução digital. O momento atual é apenas
um vislumbre do que se avizinha.
Vivemos uma aceleração da transformação. A tecnologia
desenvolve-se com grande rapidez e integra-se em novos
dispositivos, à espera que encontremos uma nova maneira de
utilizá-los.
› A educação deve mudar porque estamos a caminhar na direção de
um novo mundo. Nas próximas décadas, o mundo será muito diferente.

2 As quatro faces do futuro
A construção do novo futuro assenta em quatro pilares interrelacionados: a ciência, a tecnologia, a sociedade e as
organizações.
A ciência é entendida como a descoberta dos fenómenos da
natureza. É um processo acelerado. Cada vez mais, dispomos de
melhor tecnologia nos laboratórios e de melhores ferramentas
que nos permitem estudar mais eficazmente os fenómenos da
natureza.
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A tecnologia é uma programação da natureza. A tecnologia
pega na descoberta de um fenómeno da natureza, entende
(embora nem sempre), manipula e utiliza-o da maneira que
mais nos convém. A tecnologia programa os fenómenos da
natureza de acordo com a nossa conveniência. Por exemplo,
descobre-se a luz coerente, isto é, um feixe de luz
condensado no espaço e no tempo, daí surge o laser, e
depois, através da tecnologia aprende-se a utilizar este
fenómeno em múltiplas aplicações.
A sociedade deve enfrentar problemas, cada vez mais
complexos, porque está a tornar-se cada vez mais sofisticada.
A tecnologia deve fornecer respostas às necessidades e
problemas levantados pela sociedade respondendo com novos
tipos de organizações.
› Nas próximas décadas, experienciaremos grandes mudanças, como
consequência das novas descobertas, que programamos na forma
de tecnologia para dar respostas à sociedade por meio de
organizações. Os quatro elementos que enformam o futuro,
mudarão também. A forma como produzimos ciência, fabricamos
a tecnologia, entendemos a sociedade e as pessoas ou como
gerimos as organizações serão diferentes. Vejamos alguns
exemplos.

3 Genes e dados
Na ciência, a biologia humana oferece enormes
possibilidades para realizarmos descobertas notáveis, nos
próximos anos, especialmente nas áreas da medicina de
precisão e da medicina personalizada. Os melhores
conhecimentos de genómica personalizada ou a descoberta da
importância da função da microbiota podem representar uma
grande mudança conceptual para a medicina nos próximos
vinte anos.
Noutra ordem de ideias, agora que já percebemos que o ADN
é o código dos seres vivos, começámos a “reescrever a
vida” estando, já, a testar novas formas de transcrever esse
código. Numa experiência, um grupo de investigadores
britânicos introduziu duas componentes artificiais nos quatro
do próprio ADN, pelo que já se fala de ADN-6.
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A medicina é, cada vez mais, uma disciplina baseada na
interpretação de grandes quantidades de dados. A FDNA é
uma empresa que utiliza a inteligência artificial para detetar
padrões fisiológicos que revelam variações genéticas que
causam doenças, isto é, a partir de uma fotografia da face
(fenótipo), pode-se chegar a deduzir a existência de uma
modificação genética (genótipo).

Figura 1.1 FDNA [https://www.fdna.com]

4 A vida num chip
Outro exemplo interessante é o da Emulate, uma empresa
que criou a tecnologia Órgan-On-Chip com o objetivo de
recriar a fisiologia e os estados patológicos dos órgãos de
uma pessoa, como o rim, o intestino e até o cérebro. Parte-se
de um cultivo de células de um determinado órgão, alimentase com sangue e outros nutrientes recriando o microambiente
tecidual. Deste modo, consegue-se simular esse órgão num
chip.

Figura 1.2 Emulate [https://emulatebio]
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5 Computador quântico
A mecânica quântica tem um grande potencial. Trata-se de
uma área nascida, no início do século XX, a partir do mais
puro interesse teórico para compreender a natureza. Agora,
começa a oferecer possíveis explorações tecnológicas, como
o computador quântico que será uma realidade num futuro
próximo.
› A ciência impulsiona a decisão e trará grandes mudanças nos
próxi- mos anos. A ciência já não é simplesmente um grupo de
pessoas que dedicam as suas vidas à investigação, mas sim na
raiz do conhecimento que depois se transforma em tecnologia.
Obviamente, estas novas exigências reclamam uma
educação diferente.

6 Drones
A tecnologia enfrenta muitos desafios. Por exemplo, os
drones, que são na realidade a resposta à espera de uma
pergunta, ou seja, temos uma tecnologia que pode fazer
muitas coisas, mas estamos à espera para ver como se
utiliza. Enquanto isso, as aplicações são múltiplas: controle
agrário, serviço meteorológico, reparação de instalações
com- plicadas, uso militar, etc.

7 Indústria digital
No mundo industrial há um conceito interessante, chamado
digital twin (gémeo digital), que consiste em recriar
integralmente uma indústria em formato digital. Nesta cópia
digital, efetuam-se as modificações desejadas. Deste modo,
antes de mudar um processo numa instalação industrial real,
que pode envolver muitos riscos, realiza-se esse mesmo
processo de mudanças na sua cópia digital.
A impressão em três dimensões (3D printing) representa um
grande avanço no modelo industrial. Um passo mais à frente
é o chemputer (um jogo de palavras com chemistry e
computer), uma “ideia louca” da BAE System, uma empresa
aeroespacial inglesa, pois trata-se de uma impressora 3D
química, que já não é alimentada com um determinado
material, mas sim com moléculas e os nutrientes necessários
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para que cresçam industrialmente. É uma ideia importante
do ponto de vista da digitalização e da utilização de novos
mecanismos de fabricação avançada e de pouca produção
(nano-produção).
A tudo isto, deve acrescentar-se a revolução energética,
com a implantação da energia solar, o armazenamento de
energia e as aplicações da geoengenharia, que deverão
permitir desfazer o que se tem feito errado durante dois
séculos de contaminação do planeta.

8 Produção de alimentos
Como responderemos ao desafio agrário de produzir alimentos
suficientes para 9 biliões de pessoas até 2050 é, por exemplo,
outro desafio tecnológico importante. Como podemos utilizar
melhor o tesouro de sementes de que dispomos - que também
devemos preservar - com novas formas agrárias?
A Kaiima é uma empresa israelita que nos mostra o caminho
para a agricultura de precisão. Numa investigação, pixelizaram
os campos em pequenas parcelas e observaram o comportamento
diferente de cada uma delas. Como se compreende melhor o
comportamento da semente, pode-se agir em cada parcela, no
momento oportuno e, por exemplo, regar quando for mais
conveniente. Assim, as colheitas melhoram (sem qualquer
manipulação genética da semente).

Figura 1.3 Kaiima [www.kaiima.com/tech]
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› A tecnologia existe para aproveitar o que a ciência descobre.
A tecnologia programa as descobertas da natureza para dar
respostas à sociedade.

9 Sociedade Global
Como mudará a sociedade nos próximos anos? Com que nos
deparará o futuro? Temos pelo menos dois indicadores
excelentes. Um muito importante é a rápida adoção da
tecnologia. Iremos assistir a um processo acelerado de
incorporações tecnológicas nos nossos hábitos quotidianos.
O outro é a globalização. Mover-se de um lado do planeta para
outro é mais fácil do que nunca. Esta atividade ver-se-á
certamente aumentada graças à tradução automática, que é
uma das principais mudanças que se avizinham e das quais já
podemos ver avanços significativos, nos tradutores automáticos à
disposição de todos.
Além disso, não é só no Ocidente que as coisas são inventadas e
aplicadas noutros lugares. O mundo mudou. Agora, qualquer
parte do mundo é produtora de nova tecnologia. Por exemplo, a
Índia é o primeiro país do mundo que digitalizou os dados
biométricos de todos os seus cidadãos.
› No mundo das crianças que agora frequentam a escola, o progresso
gerar-se-á em muitas partes diferentes do mundo.

10 Conflitos Associados
Que problemas vão gerar as mudanças sociais e tecnológicas? Na
atualidade já observamos problemas crescentes de segurança.
Os piratas informáticos poderiam imiscuir-se em sistemas básicos
(como a distribuição de energia) ou alterar seriamente o
funcionamento de uma empresa.
Além disso, coloca-se o problema da pobreza que pode gerar
desigualdade social. Em muitos condados ingleses, uma
proporção significativa das crianças já vive na pobreza. É uma
circunstância terrível que não acontece apenas no terceiro
mundo, mas também no primeiro.
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Espanha é o quarto país da União Europeia, à frente da Roménia,
Bulgária e Grécia, na desigualdade infantil (em função do
rendimento das famílias), segundo a Unicef, e tem uma taxa de
risco de pobreza de 22,3% de acordo com o Instituto Nacional de
Estatística, segundo dados de 2016.

11 Modelos de Organização
Temos de inventar novos modelos de organização, mais rápidos,
mais ágeis, mais orientados para a responsividade, a fim de
satisfazer as necessidades do cidadão (consumidor ou cliente).
As organizações não devem estar orientadas a partir da oferta,
mas sim da procura. A sociedade exige novas soluções e as
empresas precisam de responder rapidamente.
É uma questão controversa, porque há quem pense que as
empresas ainda impõem, às pessoas, o que devem comprar.
Torna-se cada vez mais evidente que não é assim. É verdade que
existe um push de marketing de forma a inventar novos produtos
ou serviços, mas estes não têm muito êxito se não responderem
às preocupações, necessidades ou desejos das pessoas.
Sendo assim, precisamos de organizações modernas, capazes de
usar a tecnologia muito rapidamente. Isto significa mantermonos muito atentos aos avanços da ciência e da tecnologia
transformando-os em respostas úteis para a sociedade e, com
isso, gerar recursos que permitam que as pessoas trabalhem e
mantenham uma sociedade equilibrada.

Figura 1.4 Ikea. “Vida sustentável” [http://Ikea.com/es/es]
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› É muito importante entender que a educação deve ser capaz de
formar pessoas que possam aproveitar os quatro vetores do mundo
do futuro de forma coordenada. É claro que haverá quem se oriente
mais para a ciência, tecnologia, sociedade ou organizações. Nesse
sentido, qualquer disciplina, que consideremos, encaixa, em
princípio, nestes quatro pilares de mudança.

12 A Arte
Existe alguma atividade humana que escape às quatro
componentes que identificam a mudança nas próximas décadas?
Sim, as atividades artísticas são o quinto elemento transversal
deste esquema. São aquelas qualidades da criatividade humana
não ligadas a um sistema produtivo, ao facto pragmático de
produzir um objeto ou uma solução, mas pelo simples prazer ou
criação pela criação.
No entanto, a ideia do que é bonito ou agradável - arte, em suma
também mudará nos próximos anos como resultado do impulso
das quatro forças de mudança.
Assim, é necessário outro tipo de educação para enfrentar esses
desafios. Existem muitas propostas. Por exemplo, a Xprize é
uma fundação global, que lança periodicamente grandes desafios
para que as pessoas mais inteligentes do mundo venham
trabalhar neles. Uma das suas iniciativas tem passado pela
organização de um concurso de novas ideias que revolucionem a
educação mundial. Aos vencedores caberia partilhar nada mais
nada menos que 15 milhões de dólares.

Figura 1.5 XPRIZE [learning.xprize.org]
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› É importante que a educação mude em função
transformações pelas quais a sociedade global vai passando.
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Em certas ocasiões, a educação tem-se mantido à margem.
Pensa-se que deve seguir outros caminhos. No entanto, é muito
importante ter uma educação que seja capaz de se adaptar e
responder às necessidades do conjunto da sociedade. A
educação, do futuro imediato, deve estar mais voltada para
responder às necessidades sociais o que significa que todos nós
temos de investir nisso. Não se trata de mudar a educação só
porque sim, mas porque a sociedade assim o exige.
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2 O radical é normal
As ideias radicais tornam-se normais muito rapidamente. Temos
de preparar os jovens para um mundo em que a radicalidade está
a muito curta distância da normalidade. Deve ser uma geração
que questione o porquê das coisas e pense de uma forma
ousada.

13 Exosqueletos na Ford

Vivemos num mundo que mudou muito e que mudará ainda mais
nas próximas décadas (capítulo 1, “Um mundo diferente”). Mas,
atualmente, existe algo muito claro: ideias que podem parecer
radicais, muito extremas ou até consideradas disparatadas,
tornam-se normais da noite para o dia. Num curto espaço de
tempo, uma ideia radical é incorporada com normalidade no
nosso dia-a-dia.

Muito recentemente, o fabricante de automóveis Ford divulgou
um vídeo de um teste muito avançado. Poucas semanas depois
foi colocado em prática na fábrica de Valência. A fábrica Ford de
Almusafes é a primeira do mundo a integrar exoesqueletos para
ajudar os operários nas linhas de montagem.
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Figura 2.1 Ford Espanha [www.ford.es]

14 Do lab à loja
Qual a distância entre ciência e ficção científica? Parece uma pergunta simples, mas na realidade não é. Hoje, aceitamos com
certa naturalidade descobertas surpreendentes, como uma lente
equipada com um sensor que nos permite medir a pressão
intraocular, segundo um protótipo da empresa suíça Sensimed,
ou lentes de contato que registam o que se está a ver, graças a
uma microcâmara embutida, segundo uma patente recente da
Sony.
› A geração que está agora na escola deve acostumar-se a considerar
ideias muito ambiciosas, muito disruptivas, que saltam do laboratório
para o mercado muito rapidamente. A distância entre os centros de
investigação e os canais de distribuição é, às vezes, extremamente
curta.

15 Avião rente ao solo
Existem muitas propostas para ideias brilhantes que hoje
parecem inalcançáveis.
Já existe um projeto que atrai particularmente a atenção, no
mundo dos transportes tal como Hyperloop, um tubo com um
veículo no seu interior que se move a uma velocidade de 900
km/h.
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É um projeto ainda em estudo, da empresa Space Exploration
Technologies Corporation (SpaceX), fundada por Elon Musk, que
também é cofundador da PayPal, Tesla Motors e SolarCity. Musk
está convencido de que “temos que mudar a maneira como nos
deslocamos nas grandes distâncias.”
Neste momento, o protótipo está projetado para unir os 600 km
que separam São Francisco e Los Angeles, criando um dispositivo
para transporte de passageiros e mercadorias, que se desloca por
levitação magnética, dentro de um tubo de baixa pressão, a uma
velocidade próxima dos 1.000 km/h.
Mas, talvez o mais interessante do caso, é que Musk lançou a
proposta, construiu um tubo de 2 km, e convidou equipas de
investigadores de todo o mundo para apresentarem ideias novas.
Agora, dezenas de empresas de engenharia estão a competir
para reinventar a forma de nos deslocarmos no futuro. É uma
ideia radical que se pode tornar uma realidade, antes do que se
poderia imaginar, porque as pessoas inteligentes costumam
envolver-se com paixão nestes desafios ambiciosos.

16 Transporte aéreo pessoal

Outros exemplos. O Volocopter 2x é um projeto de transporte
pessoal, para a sociedade, baseado em tudo o que se sabe sobre
drones ao longo dos últimos anos. É um veículo elétrico, simples
e silencioso. O seu sistema de hélice é composto por 18 rotores e
é operado com uma única mão, graças a um joystick que permite
descolar e pousar verticalmente.
O Lilium Jet é outro veículo elétrico de descolagem vertical para
distâncias médias. Atinge uma velocidade estável de 300 km/h e
tem um alcance de 300 km. Está concebido para ser um táxi
aéreo com capacidade para cinco pessoas.

Figura 2.2 Volocopter y Lilium Jet [www.volocopter.com/em/] [https://lilium.com]
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› O que é uma ideia radical? Há ideias radicais (ou que assim nos
pareceriam noutro momento da história) que, graças à capacidade
científica e tecnológica atual, só requerem um outro elemento — o
dinheiro — para se tornarem realidade. A ciência, a tecnologia e
os recursos económicos combinam-se para agregar talentos de
todo o mundo na realização de projetos ousados.

17 “Vamos a Marte!”
Os planos da Mars One são ir a Marte em 2023. Até que ponto
este desejo pode ser considerado exequível? Muitas pessoas
levam este projeto muito a sério e consideram-no viável.
A Mars One é uma ideia muito ambiciosa, tal como é o objetivo
de estabelecer uma colónia humana permanente em Marte.
Várias missões não tripuladas prepararão tudo o que é necessário
para que, quando chegar o dia, se possam realizar viagens com
tripulações cuidadosamente selecionadas e treinadas. Assegurase que “A equipa da Mars One, com os seus assessores e as
empresas aeroespaciais envolvidas, avaliará e mitigará os riscos,
identificará e superará as dificuldades passo a passo”.
Esta iniciativa global apela à colaboração e ao trabalho em
equipa, e não está isenta de humor, como se pode notar na frase
de promoção: “Vamos para Marte! Venha connosco!”

Figura 2.3 Mars One [www.mars-one.com]
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18 Kepler-90

Os exoplanetas fascinam-nos desde os anos noventa do século
passado. Um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela
diferente do sol e que, portanto, não pertence ao nosso sistema
solar.
O projeto Kepler estuda uma parte do céu, em redor da
constelação do Cisne, e analisa a radiação que vem de uma
estrela. Quando o nível de radiação se reduz, a interpretação
dada a este fenómeno é que um determinado objeto se cruzou
com a estrela. Se tal facto ocorrer periodicamente, pode tratar-se
de um planeta.
Com esta técnica, aparentemente simples, descobriram-se 4.000
possíveis planetas, dos quais, cerca de 30 tem o tamanho da
Terra e estão a uma distância suficiente da estrela para que neles
possa existir água. Esta é uma estimativa importante, porque
estamos a falar da existência de terras fora da Terra.
Concretamente foi descoberto um sistema planetário com oito
plane- tas (como o nosso sistema solar), chamado Kepler-90,
com uma configuração, também, parecida, na qual planetas
pequenos orbitam perto da estrela e os grandes percorrem
órbitas mais distantes.

Figura 2.4 Kepler-90 [www.nasa.gov] Foto MASA/ Ames Research Center/ Wendy Stenzel
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› O que acontecerá se um dia verificarmos que existe vida fora
da Terra? A mudança conceptual da identidade global que isso
representa seria enorme. E isso poderá acontecer na próxima
geração! É muito importante entender que os jovens precisam
de estar preparados para um mundo em que a radicalidade
está a uma distância muito curta da normalidade.

19 Verme Astronauta
Uma das ideias mais emocionantes dos últimos anos é o projeto
Starlight, da Universidade da Califórnia-Santa Barbara que
consiste em enviar pequenos objetos, contendo informações,
para Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do sol, a
cerca de 4,37 anos-luz (41.3 biliões de quilómetros) de distância.
Graças às suas pequenas dimensões, o objeto é facilmente
colocado na órbita terrestre, depois, é estimulado com um laser
até que obtenha uma velocidade de saída suficiente, continuando
a estimulá-lo até que atinja um quarto da velocidade da luz. Isto
é realmente ficção científica. Trata-se de lançar no espaço um
veículo relativista (veículo espacial que viaja a uma velocidade
relativista). Poderá levar cerca de vinte anos para chegar a Alpha
Centauri.
Mas a maior audácia deste projeto será enviar, até Alpha
Centauri, o nematoide C. elegans para ver o que acontece a um
ser vivo sujeito a estas velocidades assustadoras.

20 Imortalidade
Não é exagerado afirmar que algumas das crianças, que estão
agora na escola, viverão 150 anos. A procura da longevidade, e até
mesmo a ideia da não-morte, é uma constante na história da
humanidade. Graças às técnicas de reparação celular, parece que
estamos cada vez mais perto de estender (quase)
indefinidamente a vida.
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Figura 2.5 Technology for immortality [http://channel.nationalgeographic.com/year-million/vídeos/technology-for-immortality (vídeo)]

› O radical é normal. Em termos de educação, o que significa esta
afirmação? Significa que devemos formar uma geração que seja
capaz de pensar de uma forma ousada.

Se a conclusão do primeiro capítulo (“Um mundo diferente”) foi:
«Adapta-te a um mundo em rápida mutação», a deste segundo
capítulo é: «Ousa pensar de forma radical». Isto não significa que
toda a gente tenha de ser um génio, mas que, seja qual for a
disciplina a que se dedique, questione o status quo, esteja muito
informada sobre aquilo que a rodeia e tenha uma dose de
ambição. É necessário questionar-se sobre o porquê das coisas e
fazê-lo de forma ousada. Devemos adaptarmo-nos a um mundo
em rápida evolução e ousar questioná-lo.
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3 Humanos vs. Máquinas
A nova realidade traz consigo as máquinas inteligentes. Temos de
nos acostumar a um mundo em que as máquinas farão grande
parte do trabalho. Temos de aprender a lutar ao lado das
máquinas, não contra elas. Temos de treinar toda esta nova
geração a usar as máquinas a seu favor.

21 Inteligência Artificial
O desenvolvimento que a inteligência artificial (IA) teve, nos
últimos dez anos, foi inesperado.
Sergey Grin, cofundador da Google e um dos empreendedores de
maior sucesso de Silicon Valley, confessou, durante uma
entrevista no Fórum de Davos de 2017, que não antecipou a
irrupção da inteligência artificial que transformou a indústria
tecnológica. O motivo deste despiste pode dever-se, quando Grin
se formou em tecnologia da informação, à capacidade de
processamento dos computadores da época estar muito longe do
poder de computação que seria necessário para processar a
grande quantidade de dados que requer um algoritmo de IA
sofisticado.
No entanto, com o surgimento dos videojogos, que requerem
processamento de imagem muito sofisticado, fomos forçados a
mudar o conceito do que é um circuito e passámos da CPU
(central process unit), para a GPU (graphical process unit). A
irrupção da GPU, e em particular da empresa Ndivia, mudou as
capacidades de computação, e tornou a IA possível.
› O grande desafio dos próximos anos é ter máquinas inteligentes
que saibam fazer coisas que, até agora, só os humanos faziam.
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22 Atlas, um robô saltitante

Atlas, da empresa Boston Dynamics, é o robô humanoide mais
avançado da atualidade. Salta obstáculos, gira sobre si próprio e
dá cambalhotas no ar. Quando cai, equilibra-se como um ser
humano. O sistema de controlo do robô coordena os movimentos
dos braços, o tórax e as pernas para alcançar a mobilidade total
do corpo. Tem, também, uma grande capacidade de manipular
objetos. Pode manter o seu equilíbrio quando recebe um
empurrão e levantar-se no caso de tropeçar e cair.
É incrível, mas algumas dessas capacidades não são
programáveis. Este robô é um dispositivo capaz de responder em
tempo real às situações em que se encontra. Esta é uma
conquista importante.

Figura 3.1 Atlas [www.bostondynamics.com/atlas] (vídeo)]

› A inteligência artificial é um sistema capaz, sem
programação prévia, de ter uma perceção daquilo que o
rodeia e de responder de forma autónoma às situações em
que se encontra.

23 Máquinas inteligentes
Quando falamos de robôs, costumamos pensar em robôs com
forma humana, mas isso é um erro. Os robôs mais desenvolvidos
têm as mais diversas aparências. Vejamos três exemplos.
Os robôs Kiva (de aspeto parecido a um grande robô aspirador)
gerem as lojas da Amazon, onde os produtos mais variados são
empilhados em colunas. A organização dos milhões de
referências disponíveis é, aparentemente, algo caótica, pois são
empilhadas em colunas quando chegam ao armazém.
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Quando recebe um pedido, um Kiva irá procurar a coluna em que
está a referência solicitada e não apenas o produto propriamente
dito. Em seguida leva a coluna inteira ao empregado que pega no
produto e o envia para o cliente.
O veículo autónomo é uma das grandes promessas da
inteligência artificial, das máquinas inteligentes. Na verdade, já
existe. Nas minas de ferro de West Angelas, no Oeste desértico
australiano, a companhia Rio Tinto tem camiões que circulam
sem condutor. São camiões autónomos que carregam cargas
pesadas sem qualquer risco, uma vez que se trata de um lugar
muito inóspito, onde nenhum ser humano queira ir.

Figura 3.2 Camião autónomo. Foto: Rio Tinto/ Christian Sprogoe

A Otto é uma empresa de camiões auto conduzidos que será
responsável pela distribuição comercial da cerveja americana
Budweiser. Ainda leva um condutor cuja função é gerir o camião
e conduzi-lo naqueles lugares em que o sistema automático ainda
não está adaptado. Na autoestrada, este condutor limita-se a
ligar o piloto automático.
› Em determinados trabalhos muito repetitivos, como a gestão de
um armazém, a condução de um camião no deserto ou a distribuição
de bens, o ser humano pode ser substituído com vantagem
por uma máquina inteligente.
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24 Aplicações da IA
A inteligência artificial já é usada numa infinidade de situações surpreendentes. Algumas máquinas são capazes de produzir o que antes
era um ser humano a fazer. Este é o caso da Narrative Science que
lê documentos Excel, interpreta os dados e redige um texto. Assim,
além de redigir os relatórios da empresa, transforma os dados num
ativo valioso e útil para melhorar a tomada de decisões.

Figura 3.3 Narrative Science [https://narrativescience.com]

Pefin é um assessor financeiro baseado na inteligência artificial. “A
IA que te orienta nas decisões financeiras inteligentes por uma
vigésima parte do custo de um humano”, enfatiza a promoção deste
serviço por parte da empresa.
› O que acontecerá num mundo em que as máquinas possam realizar
trabalhos que até agora só estão reservados ao ser humano?

25 Humanos com máquinas
Há alguns meses, a Ericsson conduziu um inquérito no qual se perguntava, a pessoas relacionadas com o mundo da tecnologia, sobre
a sua predisposição para aceitarem uma interação com a
inteligência artificial. Cerca de 40% declarou que aceitaria um
conselheiro de IA no trabalho. É curioso notar que perto de 20%
respondeu que aceitaria que o líder de um país fosse uma
ferramenta de IA.
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Em muitas atividades a substituição dos seres humanos é
altamente provável. Até a China, que baseou o seu crescimento
na mão-de-obra barata, propõe-se, agora, substituir seres
humanos por robôs.
Race against the machine (“corrida contra a máquina”), de Erik
Brynjol-fsson e Andrew McAfee, publicado em 2011, é o primeiro
livro que levanta este problema. Os autores, economistas do
M.I.T., analisam a realidade atual e apontam no final do livro:
«Quão diferente seria o resultado, previsível, desta revolução se
em vez de dizer against, disséssemos with!».
› O grande desafio que enfrentamos é saber como multiplicar a
capacidade de um ser humano por uma máquina. Máquinas x
(vezes) humanos. Assim, a máquina chega onde chegar e o ser
humano completa o que fica em falta ou o humano chega onde lhe
é possível e a máquina completa o restante.

26 Humanos Multiplicados
Outro livro sugestivo, que os mesmos autores publicaram em
2016, The second machine age (“A segunda era das máquinas“),
aborda o progresso, que pode ser gerado, ao entendermos bem a
oportunidade de multiplicar um ser humano por uma máquina.
Os autores comentam uma ideia interessante, a que chamam the
second half (“a segunda parte [do tabuleiro]”). Assim, descrevem
a história de um rei que, grato pela invenção do xadrez, pergunta
ao inventor que prémio deseja ao qual este responde que quer
um grão de arroz na primeira casa do tabuleiro, 2 no segundo, 4
no terceiro e assim por diante multiplicando cada vez por 2. Em
apenas metade do tabuleiro seriam necessários 549 gigagrãos de
arroz. Para completar as 64 casas, seria necessário todo o arroz
da Terra.
Com a tecnologia, acontece exatamente o mesmo. De acordo
com a lei de Moore, estabelecida em 1965, aproximadamente a
cada
dois
anos,
o
número
de
transístores,
num
microprocessador, duplica (reduzindo o seu preço para metade).
Isto tem acontecido nas últimas décadas. O que acontecerá nas
próximas décadas? Se esta lei continua a ser cumprida, qual será
a capacidade dos robôs daqui a vinte anos? A resposta é difícil de
adivinhar. Mas existe uma alternativa: humanos MULTIPLICADOS
por máquinas.

31

32

UTAD UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Um exemplo é o caso já mencionado do operário da Ford
equipado com um exosqueleto para a realização de trabalhos
pesados e repetitivos (capítulo 2, “radical é normal”). O
trabalhador pode analisar onde está o problema, agir de forma
não programada e entender a situação. O ser humano tem a
vantagem de compreender o meio. Neste caso, o exosqueleto
ajuda-o “simplesmente” a multiplicar a sua força.
› A ideia não é criar um futuro reservado a especialistas em tecnologia, mas um futuro mais ágil, mais dinâmico e também mais acelerado do ponto de vista das respostas que teremos para solucionar
problemas.

27 Aumentação
A Preceyes é uma empresa holandesa que criou um robô
assistente para operações oculares complexas. A perícia da mão
humana é multiplicada pela precisão de um robô. A capacidade
humana (mensurável em milímetros) tem uma conversão
expandida em robótica (mensurável em micras).

Figura 3.4 Preceyes [preceyes.nl]. 1
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Nestes casos, o termo mais adequado é a aumentação. Em
termos da automação, nós, humanos beneficiamos do aumento
das nossas capacidades. Este robô cirúrgico aumenta as
capacidades de um cirurgião oftalmológico. Poderia substituí-lo?
Durante as próximas décadas, será difícil, porque o médico
possui uma bagagem enorme de conhecimento e de experiência
acumulados. Mas a aumentação é uma tendência poderosa.
Não se deve descartar a ideia de fusão entre homem e
máquina, que alguns autores apelidaram de “a grande
singularidade”. Já existem algumas abordagens, como o braço
biónico desenvolvido na Universidade Johns Hopkins. Em primeiro
lugar, foram identificadas as áreas do cérebro que se ativam
quando uma pessoa pensa ao mover o braço ou a mão
percebendo, assim, os sinais nervosos que eram gerados.
Finalmente traduziram-se estes sinais em movimento.
› Subsiste uma última insistência na ideia das máquinas. O
grande tema de debate é a evolução das mesmas (rumo a
uma inteligência) e o melhor conhecimento de nós-próprios
como seres humanos. São duas considerações revolucionárias
que criam um paradigma social muito diferente.

28 Sentidos ampliados
Outro conceito promissor é a extended sensoria, ou seja, os
sentidos humanos ampliados ou estendidos com a incorporação
de algum dispositivo que permite aumentar a sua potencialidade.
O caso de Neil Harbisson é bem conhecido. Um jovem sofre
uma mutação rara conhecida como a acromatopsia. Não
distingue as cores. Vê tudo a preto e branco. Mas Neil tem um
dispositivo embutido no cérebro, que é um sensor luminoso. Uma
câmara lê a cor que tem diante dos seus olhos e transforma-a
numa vibração graças a um implante subcranial. Assim, a cor é
traduzida em som. Através da vibração, o jovem sabe que cor é,
pois é capaz de “ouvir a cor”.
Neil assegura que aquilo é ele-próprio, não é um dispositivo, mas
uma extensão de si mesmo. É a primeira pessoa reconhecida
internacionalmente como um cyborg. É assim que aparece nos
documentos oficiais de identificação. Tem um sentido ampliado.
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Neil não se contentou com isso e modificou o dispositivo para
poder ler outras áreas do espectro. Atualmente está a fazer
testes com o infravermelho e o ultravioleta.

Figura 3.5 Neil Harbisson [www.youtube. com/watch?v=ygRNoieAnzl (vídeo)]

29 Instinto de aprender
Arthur C. Clarke, um escritor britânico de ficção científica, disse-o
muito claramente: “Se o que uma pessoa faz pode ser feito por
uma máquina, será uma máquina a fazê-lo.” Além disso, sabe-se
que “se alguém pode ser substituído por um robô, merece que
assim seja.”

“As escolas estão a educar os jovens a serem redundantes, quer
dizer, estamos a ensinar-lhes coisas que não serão necessárias”,
escreveu George Monbiot no The Guardian (15.2.2017).
Acrescentou ainda que “um sistema de memorização e testes
está a esmagar os instintos dos jovens para aprender e está a
destruir o seu futuro.”
› “No futuro, se uma pessoa desejar um trabalho, este deverá
ser tão diferente quanto possível de uma máquina; terá de ser
excecionalmente criativo, crítico e socialmente habilidoso.
Porque ainda se ensina às crianças a comportarem-se como
máquinas?”.
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30 Ousado, adaptativo e humano
Se a conclusão do primeiro capítulo era ser-se adaptativo e do
segundo, ser-se ousado, a deste terceiro é ser-se humano.
› De que tipo de educação precisamos para os nossos jovens?
Bem, de uma educação capaz de formar pessoas ousadas, que
se adaptem à tecnologia com rapidez para poderem
multiplicar-se por uma máquina e realizar algo que tenha
valor para a sociedade. Não se quer, com isto, dizer que
sejamos todos cientistas, mas que esta nova conceção de
educação também possa ser aplicada a um massagista, um
auxiliar de geriatria ou a um jogador de futebol.
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Parte II O ser humano
perante uma nova
educação:
Experimentar, colaborar e integrar
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4 O que é ser humano?
A curiosidade, o espírito crítico, a criatividade, a empatia social, a
capacidade de improvisar... são as caraterísticas que nos definem
como humanos. Cada um de nós tem um talento que se destaca
naturalmente. A principal função da educação é descobrir esse
talento e maximizá-lo.

31 Homens e máquinas

O mundo avança muito rapidamente por diversos motivos
(capítulo 1, “Um mundo diferente”), contudo, uma peculiaridade
que irá distinguir as próximas décadas é a introdução da
inteligência artificial (IA) em todas as áreas.
Quando perguntamos a alguns peritos sobre aquilo que o futuro
nos trará, muitos deles respondem com sinceridade: “Não sei,
mas o que quer que seja, será com inteligência artificial”.
Consequentemente, isso levar-nos-á a pensar num modelo
educativo que tenha em conta a existência de máquinas que
serão inteligentes, e que o ser humano deverá aliar-se às
máquinas, multiplicar-se com as máquinas, seguindo a ideia que
já referimos sobre a aumentação (Capítulo 3, “Humanos x
máquinas”). Uma parte dos trabalhos será automatizada por
máquinas, sendo que na outra serão as máquinas a aumentar as
capacidades humanas.
› É crucial perguntar: «O que é ser humano?» no sentido de
como podemos obter o máximo proveito de caraterísticas
humanas numa sociedade tão técnica. No trabalho rotineiro
ou repetitivo, os seres humanos serão substituídos por
máquinas. Portanto, não é necessário treinar ou instruir uma
pessoa para um trabalho no qual pode ser substituído por
uma máquina.
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32 A Curiosidade
O que torna o ser humano diferente de uma máquina? Como
pode um humano competir com uma máquina? Há várias razões,
mas uma delas destaca-se acima de todos as outras: é a
curiosidade.

A curiosidade é a necessidade humana de
colocar perguntas. Tem sido comentado que
máquinas inteligentes, as máquinas vão dar
serão respostas geradas a partir da análise de
aplicação de uma certa lógica.

observar e de se
num ambiente de
muitas respostas,
muitos dados e da

33 Qual é a pergunta?
A aprendizagem das máquinas é baseada no uso de algoritmos.
Um algoritmo é um conjunto sequencial de instruções bem
definidas que permite executar uma determinada ação.
Uma máquina oferece uma resposta a um problema colocado
após medir uma grande quantidade de dados. Mas o que é
realmente fundamental não é a resposta, mas sim a pergunta. A
qualidade dessa pergunta! Aqui o ser humano tem todas as
hipóteses de ganhar. A curiosidade humana, este desejo de nos
colocarmos perguntas é uma faculdade transcendente, muito
própria do ser humano como espécie.

34 Pensar cansa
Vários livros abordam a problemática relacionada com o facto de
algumas pessoas não gostarem da escola. Mais particularmente,
Why don’t students like school?, de Daniel T. Willingham, um
cientista americano que se dedica à investigação, e que
apresenta uma reflexão muito interessante.
Willingham defende que o cérebro evoluiu para não ter de
pensar. Se estivéssemos a pensar o tempo todo, precisaríamos
de nos alimentar constantemente. Quando se está a pensar, o
desperdício energético de uma pessoa faz com que pensemos
durante muito pouco tempo ao longo do dia.
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O cérebro humano evoluiu para armazenar experiências para que
não tenhamos que pensar o dia todo. A função da memória é
acumular conhecimento. Sim, pensar cansa! Cansa, literalmente,
porque requer muita energia.
› Num ambiente onde as máquinas executam as tarefas mais
variadas e pensar é cansativo e difícil, devemos tirar proveito da
caraterística, tão genuinamente humana, de fazer perguntas. A
curiosidade dá ao ser humano, vontade de aprender.

35 O porquê das coisas
Dado o mundo ser tão complexo, são necessárias muitas respostas
estruturadas de forma a que, de cada vez, não tenha de se
perguntar tudo de novo. Por exemplo, digamos que a Terra é
redonda e de acordo com a nossa aprendizagem aceitamos este
facto. Admitimo-lo porque não podemos demonstrá-lo a todo o
momento.
Mas, hoje, grande parte da informação que recebemos acerca do que
nos rodeia procede de uma elite na qual não há motivo para
acreditar. Há muitas coisas que damos por adquiridas porque fazem
parte da nossa herança educativa. À medida que vamos acumulando
mais conhecimento, menos nos vamos questionando sobre a
informação que recebemos (porque operacionalmente não é
possível) e torna-se mais fácil venderem-nos gato por lebre.
Por este motivo deve existir um certo equilíbrio entre fazer
perguntas – pois é assim que aprendemos - e aceitar as coisas como
são.
O problema é quando o conhecimento se converte em dogma e se
torna parte do sistema, e pensamos que é uma manipulação para
nos fazerem acreditar no que querem.
› A curiosidade não é apenas um instrumento de captura do
conhecimento humano, é a maneira como aprendemos a fazer as
coisas. E isto fica gravado em nós, como experiência.
› Preparem-se para um mundo em que, por mais curiosos que
sejamos, há coisas que temos de aceitar como dogmas. Em que
medida há coisas em que devemos acreditar e ponto, e outras
coisas que não devem ser simplesmente aceites, mas que há que
compreender?
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É muito diferente dizerem-nos que a Terra é redonda e no
final da discussão fazer algum tipo de experiência (que pode
ser feito) para podermos verificar que realmente assim é.

Figura 4.1 A Terra [https:// visibleearth.nasa.gov]. Foto: Reto Stockli, Alan Nelson e Fritz Hasler

36 Espírito Crítico
Outra faculdade que nos torna humanos é ser crítico. É a ideia
de colocar as coisas em questão, de duvidar das respostas
estabelecidas.
A curiosidade é a observação atenta e inquisitiva de uma
situação, enquanto que a crítica é o mecanismo para
formularmos perguntas.
Neste ponto, há uma grande diferença consoante o modelo de
educação de cada cultura. As culturas latinas são mais magistrais
(um professor transmite o conhecimento), enquanto as culturas
anglo-saxónicas são mais críticas (ou, pelo menos, eram), uma
vez que se estimula mais a pergunta e o levantamento de
dúvidas.
Por exemplo: terá realmente sido Cristóvão Colombo a
descobrir a América em 1492 ou foram os nativos americanos
que descobriram Colombo perdido no mar? De igual modo seria
possível criar um programa de história com todas as informações
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que hoje se encontra na internet a partir de perguntas significativas,
como: “Napoleão era bom ou mau?”.
Lançada uma pergunta sugestiva, os jovens devem realizar a pesquisa. As
respostas devem decantar-se em ambas as direções. No caso de
Napoleão, pode-se dizer que foi bom porque criou o direito (o Código
Napoleónico ou a lei administrativa, ainda em vigor) e que era mau
porque levou a guerra a meio mundo e milhões de pessoas morreram.
Assim, podemos começar um debate ou uma discussão extremamente
produtiva.
› Para a nova sociedade para a qual nos dirigimos, precisamos de
pessoas críticas para fazer perguntas e questionar as coisas. Isso
pode fazer-se de forma muito divertida.

Figura 4.2 Primeiro desembarque de Cristóvão Colombo na América, de Dióscoro Puebla; e
Napoleão cruzando os Alpes, de Jacques-Louis David [https://es.wikipedia.org]

37 A criatividade
Um terceiro elemento importante que os jovens deveriam possuir é a
criatividade. Devem ser capazes de observar o que as rodeia a partir de
um espírito crítico e propor alternativas.
› O curioso observa, o crítico questiona e o criativo dá as respostas. A
ideia é ser criativo sobre factos e situações reais.
No campo da criatividade, há muitas experiências interessantes,
como as de Dominic Wilcox, que propõe uma escova de dentes
com um injetor de pasta de dentes incorporado (e esta é apenas uma
das suas múltiplas ideias loucas).
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Wilcox mistura arte, design e tecnologia para criar objetos
surpreendentes e provocantes.

Figura 4.3 Dominic Wilcox [http:// dominicwilcox.com]

Outro exemplo é o World Peace Game, que faz os jovens
questionarem-se acerca dos problemas reais do mundo, numa
perspectiva de paz, e para os quais têm que dar a sua resposta.
Consiste numa simulação política, prática, que dá aos jogadores a
oportunidade de explorar as inter-relações da comunidade global
através de crises económicas, sociais e ambientais e a ameaça
iminente de guerra. O objetivo do jogo é tirar cada país das
circunstâncias perigosas e alcançar a prosperidade global com a
menor quantidade de intervenções militares.

Figura 4.4 World Peace Game [http:// worldpeacegame.org].

Outro exemplo que mostra que a criatividade também reside nas
“pequenas coisas” é um jovem americano de quinze anos de
idade que descobriu que se o Governo Federal trocasse a fonte
tipográfica de Times New Roman para Garamond (um tipo mais
fino), nos seus documentos impressos, iria economizar 400 milhões
de dólares em tinta, por ano.
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Times New Roman
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.

Garamond
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Figura 4.5 As fontes tipográficas Times New Roman e Garamond

› A ideia da criatividade é fundamental. Os algoritmos mentais que
atuam nos processos criativos são muito difíceis de reproduzir.
Uma orientação educacional para a dar a volta às coisas seria muito
estimulante. Cada um tem o seu nível de criatividade. Somos todos
criativos, embora existam pessoas que não tenham tentado o suficiente ou não tiveram a oportunidade de demonstrar essa capacidade.

38 A transcendência
A transcendência é uma caraterística do ser humano que vai além
da funcionalidade das coisas. Ao longo da história da humanidade,
esta componente foi sintetizada em todas as culturas,
especialmente na grega e chinesa, nestes três conceitos: beleza,
bondade e verdade.
A beleza é a satisfação estética de ver e apreciar uma coisa, seja
uma pintura ou uma música. A bondade é a empatia humana, uma
capa- cidade que, nas máquinas, vai ser muito difícil de incorporar,
porque a máquina segue essencialmente instruções funcionais. A
verdade, agora em crise, está relacionada com a honestidade e a
sinceridade.
Esta tríade permite compreender a oportunidade do humano face às
máquinas. Qual é essa oportunidade? Um humano trabalha para a
bondade, para entender a beleza e dar valor à verdade. É como se os
seres humanos tivessem um sentido, quase físico, para compreender
a importância destes elementos que acabam por dar a um humano a
satisfação de ser humano.
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Além disso, aos três componentes da transcendência, pode-se
acrescentar um quarto, que é a justiça.
› Devemos aproveitar o facto de os seres humanos serem
sensíveis à beleza, à bondade e à justiça para nos educarmos
nesses valores a partir da criatividade, da curiosidade e do
espírito crítico, para assim multiplicar as nossas capacidades
através das máquinas. O que é um humano? É exatamente
isto!
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5 Experimentar
O que significa hoje uma educação inovadora? Significa educar através de projetos. Apresenta-se um desafio e temos de o
solucionar. Fazer uma experiência significa procurar componentes
integrando-as e desintegrando-as. Finalmente temos de construir o
objeto com as nossas próprias mãos e construí-lo com um
programa simples.

39 Educar por projetos
Há já alguns anos, no mundo da educação, quando falamos de inovação educativa, o primeiro termo que emerge é a educação por
projetos. Trata-se já de uma ideia padronizada. É uma ideia antiga e
com muitas aplicações modernas.
Em vez de trabalharmos num assunto, trabalhamos num projeto.
Um exemplo característico é a construção de uma casa. É um
projeto abrangente que requer conhecimentos variados.
Devemos saber desenhar, conhecer os materiais, ter noções de
eletricidade, supervisionar questões legais... um pouco de tudo.
Atualmente, a ideia de educar por projetos tornou-se bastante
sofisticada. Vamos ver alguns exemplos interessantes.

40 Projetos tangíveis
Uma das escolas mais interessantes que fornece uma educação
por projeto é a Brightworks, uma comunidade de aprendizagem
em São Francisco.
Cada aluno desenvolve projetos com uma componente tangível
ou de fabricação muito clara. Não se trata de um projeto
plasmado num programa de apresentações, mas sim de obter
resultados palpáveis.
Porquê?
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Uma caraterística humana fundamental é a relação mãocérebro. Mas é uma caraterística que tem de ser desenvolvida.
A Brightworks dispõe de uma oficina completa, com uma sala de
máquinas equipada com serras circulares, perfuradoras… Quando
é admitido um novo aluno, aos 8 anos de idade, a primeira coisa
que ele faz é a sua própria cadeira. Se não construir uma
cadeira, não se pode sentar. Numa primeira tentativa,
geralmente monta uma peça pesada de mobília, difícil de
transportar, mas nas versões seguintes é cada vez mais leve,
firme e muito mais confortável.
“Usamos ferramentas reais, materiais reais e problemas reais
para incentivar a paixão dos alunos pela aprendizagem, a
curiosidade sobre o mundo, a capacidade de participar, a
tenacidade para pensar em grande e a persistência para fazer
coisas incríveis”, pode ler-se no website da escola.

Figura 5.1 Brightworks [www.sfbrightworks.org]

› É incrível a forma como o cérebro humano estrutura uma
educação por projetos. A experiência, a partir do
experimentar, faz com que a memória responda muito bem a
partir da curiosidade. Este é o mecanismo ideal: faz, e assim,
será recordado para toda a vida.
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41 | Projetos Educativos
Outra escola com projetos interessantes é a High Tech High.
Trata-se de uma charter school, uma escola financiada com
recursos públicos, mas de gestão privada. Todo o processo
educativo é efetuado através de projetos. Por exemplo, o projeto
Marvelisk, que consiste em construir um obelisco. É um assunto
que requer conhecimento de muitas disciplinas, como química
(cenário), história (hieróglifos), física (levantamento de grandes
estruturas) e matemática (ângulos).

Figura 5.2 | High Tech High [www. hightechhigh.org]

› A partir da prática, a busca pela aprendizagem é enorme!
Outro exemplo é o Project H, cuja caraterística é uma forma de
aprendizagem, não necessariamente dentro da escola, mas antes
na comunidade, que usa “os três H’s” no desenho de um objeto:
o coração (heart), as mãos (hands) e o martelo (hammer), isto é,
desde o raciocínio (how); os sentidos, o sentimento e o
significado (why) e as ferramentas.
Também vale a pena mencionar a experiência dos Jovens
Empreendedores, que a Infonomía desenvolveu para o
programa EduCaixa da Fundação La Caixa. Os jovens tiveram que
detetar um problema à sua volta (um problema em casa, na rua
ou na escola) e, em grupo, tinham de lhe dar uma resposta. Este
projeto é demonstrativo da capacidade criativa dos jovens e de
como é estimulante trabalhar em projetos e em equipa.
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42 | Ferramentas digitais
Não é possível experimentar sem ferramentas. Se quisermos
construir uma cadeira, precisamos de madeira e ferramentas.
A primeira ferramenta simples que existe é o conteúdo digital
que pode ser usado na educação. Por exemplo, num modelo
convencional do sistema solar, os planetas giram à volta do Sol,
mas a realidade não é exatamente assim. Num vídeo de
DjSadhu, podemos realmente ver como é o movimento do
sistema solar, já que os planetas não só orbitam à volta do Sol,
mas o Sol também se move através da galáxia. Cada planeta
realiza movimentos em espiral em relação ao centro da galáxia. É
um vídeo que já existe e é fascinante vê-lo! Os jovens ficam
presos pelas imagens. É um recurso que pode ser usado
imediatamente.

Figura 5.3 | Solar System 2.0 & Science Friction //www.djsadhu.com/research/solar-system-2-0-science-friction (VÍDEO)]

› Os conteúdos disponíveis hoje na Internet são um grande tesouro,
embora em geral sejam muito pouco utilizados. Talvez porque o professor não tem tempo para usar essas ferramentas de forma criativa.
É a primeira vez na história que temos este tipo de recursos e
deveríamos aproveitá-los.

43 | Recursos didáticos
Os recursos educativos presentes na Internet são numerosos. Por
exemplo, o canal público de televisão PBS (Public Broadcasting
Service) oferece centenas de vídeos. Também o EDpuzzle, um
editor simples de vídeos do YouTube, fornece ao educador
materiais muito convenientes, sem que seja necessário possuir
conhecimentos de informática.
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A língua poderá ser considerada o grande obstáculo para a utilização
destas ferramentas de conteúdo. Atualmente, o desconhecimento do
inglês, não só, impede estar conectado com o mundo global, como
nos impossibilita de aceder a um “depósito de informação” de
dimensões notáveis. Por esse motivo, o inglês não é apenas uma
língua importante de um ponto de vista cosmopolita, é indispensável
também para o uso eficaz destas ferramentas.

44 | Aprender a programar
O segundo conceito importante do conhecimento é a ideia de
programar. Hoje — como veremos mais adiante no próximo
capítulo — possuimos ferramentas de programação muito simples
que permitem que uma pessoa, sem grandes conhecimentos
prévios, tenha experiências interessantes.
Neste momento já não estamos a falar da escolha da madeira,
serrá-la e construir uma cadeira, que é uma atividade manual, mas
sim, da possibilidade de fazer com que esse objeto funcione, se
ative, e faça coisas. Isto é novo na história. É uma verdadeira
revolução que um jovem pode experimentar fazendo com que um
objeto execute uma ação com um nível de programação simples.
› É um extraordinário empoderamento dos jovens. Poder construir
um robô com alguns cartões e o Arduíno (microcontrolador que
pode ser usado para muitas aplicações diferentes) e conseguir que
se mova, acenda os olhos e emita alguns sons é uma experiência
muito poderosa.
Para um jovem, aprender a programar é essencial, porque “no
mundo futuro, ou sabemos programar ou somos programados.”
Saber programar não significa ser um especialista em informática,
mas entender o que é um algoritmo, uma rotina e seguir umas
diretrizes sobre o que é necessário fazer... Lavar pratos é um
algoritmo: pegamos no prato, abrimos a torneira, colocamos sabão,
limpamos, enxaguamos e colocamo-lo no escorredor.
É essencial que um jovem saiba programar. Um jovem que aprende
a dançar está de facto a aprender programação e aquele que
aprende a jogar futebol, também.
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O termo programar pode assustar algumas pessoas. Talvez
devêssemos mudar o termo. Deparamo-nos com uma geração
que deve entender que, além de construir um protótipo físico,
tem a possibilidade de o animar, ativar e de lhe “dar vida” o que
requer compreender muito bem o que é o conceito de rotina.

45 | Clube de programação
Muitos jovens que estudam informática estariam dispostos a
colaborar no sentido de ensinar programação às crianças. As
escolas procuram, ansiosamente, quem possa transmitir às
crianças conhecimentos de programação sem, muitas vezes,
pensarem na capacidade de os jovens estudantes o poderem
fazer. Contudo, atualmente não há mecanismos que permitam
estabelecer esta conexão.
Quem assim queira pode aprender a programar em grupo.
Existem clubes de programação cujos membros se reúnem
periodicamente e ajudam neste tipo de tarefas. O Code Club, por
exemplo, é uma rede internacional de voluntários e educadores
que reúne 10 000 clubes de 134 países, com mais de 150 000
crianças entre os 9 e os 13 anos. Ou ainda o Vailets HackLab,
uma comunidade catalã que organiza oficinas de programação,
robótica ou tinkering , bem como palestras e cursos, «a fim de
melhorar o desenvolvimento dos diferentes conhecimentos das
crianças através da tecnologia».

Figura 5.4 | Code Club [www.codeclubworld.org]
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46 | O abc da programação
A ideia de programação não tem de nos parecer muito difícil.
Uma criança pode aprender a programar de uma maneira muito
simples. Uma das possibilidades mais atrativas é o Cubetto, um
projeto da Primo Toys. Consiste num cubo de madeira (cubetto),
sem ecrãs, amigável e pronto a jogar; um painel (ou interface)
onde se colocam fichas com instruções de programação, e um
manual de utilização. Há sete tipos de fichas (com formas e cores
diferentes), que simbolizam sete ações básicas: frente, esquerda,
direita, função, retrocesso, negação e aleatoriedade. Basta colocar
as fichas de ação no tabuleiro para “dizer” ao Cubetto para onde ir.
Pressiona-se o botão azul e o programa é executado.
Este “brinquedo” também tem mapas, histórias educativas e
desafios para as crianças desfrutarem da sua experiência de
programação. Só com isso, a criança estabelece uma relação entre
o que coloca no painel e o que o robô faz.

Figura 5.5 | Cubetto [https://www.primotoys.com/es/]

Outra maneira simples para as crianças a aprenderem a
programar é o Tynker, um sistema completo para aprender os
fundamentos da programação e o design de jogos, criar
aplicações e fazer projetos surpreendentes.

47 | O que é um programa?
Não se pretende treinar jovens para serem programadores. Basta
que conheçam as bases da programação. Estamos a um passo de
que software produza software. Os melhores programas acabam
por se feitos pelas máquinas. Contudo é importante que uma
criança entenda o que é um programa.
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Se um jovem da próxima geração não compreende o conceito
de rotina, procedimento ou algoritmo ficará numa posição de
grande desvantagem. É como se, há alguns anos atrás,
alguém que não soubesse usar uma caneta.
› A programação é o resultado de um enorme crescimento intelectual da humanidade e que não pode ser ignorado.

48 Vamos construí-lo!
Um passo que vai mais além da experimentação é a
necessidade de construir. Pensamos um projeto, fazemos
experiências, mas há que torná-lo realidade, construí-lo.
Existe uma grande quantidade de ferramentas para construir
fisicamente um objeto. O Lego, com os seus variados blocos
de plástico conectáveis entre si, é um dos mais atraentes.
Além disso, esta marca dinamarquesa tem vários programas
didáticos.
No entanto, numa etapa seguinte, mais atual, estão as
impressoras 3D. Há milhões de arquivos acessíveis na
Internet para construir uma infinidade de objetos.
› Imaginar um projeto experimental, conceber um objeto,
construi-lo e dar-lhe vida através de um chip é uma
experiência didática extremamente poderosa e gratificante.
› Não podemos pensar numa nova educação que não responda
à ideia de experimentar, fabricar ou construir objetos com as
próprias mãos.
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6 COLABORAR
Não é usual dispor de todo o conhecimento para realizar um
projeto. Precisamos da ajuda de outras pessoas. Devemos
aprender a desenvolver habilidades colaborativas e trabalhar
em grupo, mas é igualmente necessário o esforço pessoal. A
colaboração é uma extensão da capacidade individual.

49 Empatia e colaboração
Ao contrário das máquinas, os seres humanos são capazes de
sentir empatia e de socializar. São características humanas,
quase
mamíferas,
com
componentes
fisiológicas
profundamente enraizadas. O ser humano precisa do ser
humano. Precisa do contato com outra pessoa. Pode ser uma
desvantagem, visto de uma perspetiva da engenharia, mas a
necessidade de socializar pode também ser vista como uma
virtude.
› Temos de treinar os jovens a tirar o máximo partido das nossas
caraterísticas mais humanas, da socialização. Na realidade, não
estamos pensados para viver sozinhos.
Apesar disso, arrastamos um modelo social e educativo em
que a competição é uma prioridade sobre a colaboração. É
difícil convencer as pessoas a cooperar. Colaboramos quando
não temos escolha ou quando pensamos que há muito a
ganhar. A colaboração filantrópica não é uma virtude muito
difundida. Vivemos no dilema de colaborar ou competir.
Colaborar não é fácil. Mas é necessário. Por conseguinte, é
uma capacidade que deveria ser ensinada habitualmente na
escola.
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50 Trabalho de grupo ou individual?
Muitos pensam que a maneira normal de trabalhar na escola é
em equipa, mas isso é apenas uma meia-verdade. Susan
Cain, autora do livro The power of introverts (O poder dos
introvertidos),
durante
uma
palestra
TED
muito
esclarecedora, confessa que quando jovem, muitas vezes,
gostava de ficar em casa a ler um livro... Nessa conversa,
explica que tudo começou num acampamento de verão
quando chegou com um saco cheio de livros para discutir com
as outras crianças. Percebeu rapidamente que o campo de
férias não era destinado a isso e confessa que foi um choque
para ela.
Ao longo de metade da sua vida, Cain pensou que ser
introvertida e calma era um erro e que ser-se extrovertido e
brincalhão era normal. Atualmente, responde que as pessoas
introvertidas realizaram importantes contributos para a
humanidade. Porquê? Porque desenvolver determinadas
ideias exige concentração, trabalho e um esforço individual
considerável; depois, em qualquer caso, pode vir a
colaboração.

Figura 6.1 Susan Cain [www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts (VÍDEO)]

51 Criatividade e inovação
Renee Hopkins, no artigo A neat metaphor for the innovation
vs. creativity comparison publicado no IdeaFlow weblog,
compara criatividade e inovação. Hopkins afirma que a
criatividade é um ato individual que requer introspeção,
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enquanto a inovação é um ato colaborativo. O inventor é uma
pessoa trancada em casa, imerso no ato criativo, com o foco na
invenção do objeto perfeito. Mas para que esta invenção tenha
um impacto em grande escala, requer a colaboração de muitas
pessoas.
› Precisamos de treinar os jovens para entender a combinação
entre introspeção e extroversão, entre a concentração pessoal - a
capacidade de ir deep, ao fundo das coisas, - e o trabalho em
colaboração com um grupo de pessoas – a capacidade de pensar
broad, com abertura de espírito - que permite concretizar as
ideias.
Afirmou-se durante muito tempo que a colaboração é boa per
se. Colaboramos e ponto. Mas não. A colaboração deve ser
uma ferramenta para aproveitar a concentração de cada
pessoa. Mas, infelizmente, estamos no pior momento da
história para incentivar a concentração. A enorme quantidade
de estímulos a que estamos sujeitos, especialmente os
digitais, tornam a concentração uma tarefa árdua e difícil.

52 O tablet de Shakespeare
O livro Hamlet’s Blackberry. Building a good life in the digital
age, de William Powers, é uma reflexão sobre como a
conetividade obsessiva afeta o cérebro e a nossa vida.
Segundo este autor, no Hamlet de Shakespeare aparece,
brevemente, um dispositivo no qual se podem tomar notas,
formado por uma folha de pele tratada na qual se
desenhavam traços que podiam depois ser apagados com
uma esponja. Era o tablet da altura.
Tomar notas, responder a mensagens e estar consciente do
que nos rodeia consome muita energia. É o chamado
fenómeno always on. Há alguns anos atrás ficou demonstrado
que
estar
conectado
o
dia
todo,
respondendo
instantaneamente a tudo que nos rodeia, num estímulo
constante, gera um estado de grande desconcentração, chamado working interruptus, pois não se pode trabalhar e estar
ao mesmo tempo permanentemente pendente de estímulos
externos.
› A atenção constante a estímulos externos na verdade leva a uma
redução acentuada da capacidade de concentração.
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53 A meditação
Aprender a concentrar-se – não esquecer que estamos no capítulo da
colaboração - é muito importante e necessário. Se não aprendermos
a concentrar-nos, dificilmente contribuiremos com algo interessante
para o grupo. A colaboração per se serve de pouco. Num jogo de
futebol, não é suficiente chutar uma bola; temos de saber muitas
outras coisas. Temos pois, que ser bons nesse trabalho. Temos de
saber multiplicar... e para que a multiplicação dos valores com que as
diferentes pessoas contribuem não seja zero, nenhum deles pode
ser zero.
› A meditação supõe uma ajuda notável para a concentração.
A meditação pode ser usada com sucesso no ramo educativo. A
escola primária de Robert W. Coleman, em Baltimore, fez isso, e
assim reduziu a conflitualidade enquanto aumentava o interesse
e a felicidade dos jovens, substituindo os castigos pela
meditação. É o equivalente à estratégia da escola tradicional que
manda a criança para o “canto do pensamento” onde lhe é pedido
para se acalmar, sem o ensinar como deve pensar ou como se
pode acalmar.
› Com a meditação, as crianças tornam-se mais conscientes
de si próprias e das suas ações o que as ajuda a colaborar
mais eficazmente com os colegas.

54 Me/We
A chave deste capítulo dedicado à colaboração é a dialética entre
o eu e o nós (o me/we em inglês). Não há we sem me. Não há
nós sem mim.
Paradoxalmente, todo o contexto da colaboração deve levar à
concentração e a um sentimento de autoestima. Se a autoestima
pessoal não for desenvolvida, dificilmente se contribuirá para a
eficácia da equipa.
Como objetivo final, o que se procura é a felicidade. Através da
combinação do espírito pessoal em colaboração com os outros, a
ideia de felicidade pode ser desenvolvida com muito mais força.
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55 No que consiste a felicidade?
Mihály Csíkszentmihályi, o psicólogo do fluxo, afirma que, se uma
pessoa quer ser feliz, precisa de encontrar o equilíbrio entre a
ansiedade e o tédio. Não se deveria pensar fazer coisas muito
mais complicadas do que aquelas que se sabe poder realizar,
porque ficaríamos angustiados; mas também não devemos fazer
coisas mais fáceis que já se sabe fazer pois isso aborrecer-nos-ia.

Figura 6.2 A felicidade é o equilíbrio entre a ansiedade e o aborrecimento.

Na escola temos que treinar cada jovem no sentido de encontrar
o seu nível de capacidade. Cada um deve saber “até onde pode
ir” e enfrentar os desafios para tirar proveito das suas
capacidades. Se assim for, permanecerá no fluxo de
Csíkszentmihályi, ou seja, num estado mental de plena atenção e
total envolvimento com o que está a fazer.
› O objetivo final da escola deveria ser no sentido de ajudar os
jovens a descobrir o que lhes interessa desde o ponto de vista
daquilo de que são capazes. Não devem estabelecer metas
que vão além de sua capacidade e interesse. Muitos alunos
aborrecem-se e outros angustiam-se, porque gerem mal esta
particularidade.

56 Valores Sociais
In defense of a liberal education é um livro delicioso de Fareed
Zakaria, no qual o autor defende apaixonadamente a “educação
liberal” (correspondendo, no nosso contexto, às humanidades).
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Dificilmente, teremos uma sociedade equilibrada se não formos
capazes de fornecer às crianças um porquê vital. Se todos forem
engenheiros, seguramente poderão resolver bem um problema,
mas não irão conseguir viver harmoniosamente em comunidade.
Essa reflexão liga-nos à ideia de colaboração. Apenas uma
sociedade de pessoas com a devida consciência de que vivem em
sociedade, que existem outros a serem respeitados, que devem
ser capazes de discutir e debater sem se imporem, se tornará
numa sociedade que pode perdurar.
› Ensinar as crianças num espírito de colaboração não é apenas
uma questão de eficiência, mas de conservação social. Uma
sociedade, com pessoas que não entendem muito bem a razão de
ser da socie- dade e que não sabem apreciar a beleza e os valores
sociais, pode ter os dias contados. Uma sociedade excessivamente
técnica é uma sociedade de seres individualistas que, geralmente,
acabam por conduzir a comunidade a um triste fracasso.

57 O modelo político
A geração que está agora na escola deverá reinventar completamente
o modelo político, já que o atual não funciona. O conceito de democracia que temos está totalmente em crise.
Existe um novo modelo chamado democracia deliberativa,
que defende a deliberação sobre o que se vai votar (e não
simplesmente votar). Isso significa que devemos ensinar as
crianças formas de discussão, argumentação de maneira a
saberem defender as suas ideias e aceitar as ideias dos outros.

Figura 6.3 Centre for Deliberative Democracy [http://cdd.stanford.edu]
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Voltando a um exemplo que discutimos no Capítulo 4,
precisamos de saber quem foi Napoleão para podermos
debater sobre ele? Na escola, ao longo de uma semana,
podemos falar sobre Napoleão em termos da geografia da
Europa e de como ela se alterou ao longo de dois séculos, o
que é uma guerra, como se faz hoje uma guerra, o que é a
lei, o que é um código? Um código... Como é possível que os
jovens terminem o ensino secundário e não saibam o que é
um código penal ou uma constituição?

58 Dar sentido
Fareed Zakaria, autor do qual falamos há pouco, diz que o futuro da
humanidade é ser humano - como já insistimos no capítulo 4, tirar partido de nossas caraterísticas mais humanas.
Tem de ficar claro que só vale a pena fazer algo que tenha sentido, que
possua um significado - “Build something meaningful” (Construa
algo significativo), como a revista Wired recomendou numa das
suas capas. A contribuição pessoal para a sociedade tem de estar
carregada de valor. As propostas que só geram dinheiro (o que
pode ser muito bom) não contribuem para a felicidade da pessoa ou
para a eficácia da sociedade.

Figura 6.4 Wired [www.wired.co.uk]

› Devemos treinar os jovens na ideia de colaboração porque,
entre outras coisas, os modelos sociais vão mudar. Isso fará com
que se altere o conceito do que é uma família, como vivemos e até
mesmo onde vivemos.
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7 Integrar
Integrar é como costurar. Trata-se de criar algo útil unindo as peças,
remendando as partes certas. Não só fisicamente, mas também inteletualmente. Deve ter-se uma capacidade crítica para determinar o
valor das peças e a maneira de as unir convenientemente. É uma tarefa
que exige saber «pensar com as mãos».

59 Misturar e combinar
Tradicionalmente, a educação proporciona-nos peças de
conhecimentos. Tínhamos (e ainda temos) um modelo educativo
baseado na ideia de oferecer informações desagregadas e por
temas. Aborda as partes por separado. No entanto, a realidade é
muito diferente, pois usamos uma mistura de muitas coisas
diferentes provenientes daqui e dali.
A próxima geração terá que enfrentar os problemas sem os
resolver desde o início (partindo do zero), mas usando tudo o que
for possível a partir daquilo que a rodeia. Encontrará um tutorial
no YouTube, um software aqui, um especialista ali...e vai integrar
tudo.
› Uma capacidade fundamental que a escola deve desenvolver nos
próximos anos é uma certa humildade intelectual e a capacidade
de combinar várias peças.

60 Inovar é integrar
O MIT (Massachusetts Institute of Technology) escolhe todos os
anos 35 innovators under 35 (35 inovadores com menos de 35
anos) que tenham desenvolvido coisas interessantes. Geralmente
há sempre alguns espanhóis entre eles. Quando observamos o
que fazem, muitas vezes é difícil entender a que se dedicam. São
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integradores. Um engenheiro pega num conceito de neurociência
e aplica-o à construção; um geólogo adapta um modelo de
gestão de conflitos policiais para aplicá-lo à deteção de
terramotos... Realmente vemos coisas muito estranhas.

Figura 7.1 35 innovators under 35 [www.technologyreview.com/lists/innovatorsunder-35/2017/]

A vaga de conhecimento dos próximos anos será o resultado da
combinação de forma muito criativa dos elementos de
conhecimento que vêm de disciplinas muito diferentes.
› Devemos ensinar os jovens a serem integradores. Mostrar-lhes
como ordenar e fazer com que diferentes elementos
funcionem. Para o fazer, hoje, temos ao nosso dispor as
melhores ferramentas da história.

61 Leve e ágil
Pode não parecer existir relação com a questão da integração,
mas a ideia de agile and lean é muito instrutiva. O termo lean
refere-se a um conjunto de princípios que permitem descartar as
tarefas que não acrescentam valor ao trabalho que estamos a
realizar, enquanto o termo agile indica que estágios sequenciais e
iniciais fornecem valor e flexibilidade para variar o produto final.
O modelo convencional usado até agora para realizar projetos é
denominado modelo em cascata, no qual os requisitos são
definidos, os elementos são projetados, e são implementados... É
um processo a longo prazo e somente no seu estado final é que
sabemos se o protótipo funciona (ou não). O valor do projeto
está apenas presente no final da linha do tempo e o risco é
cumulativo, porque se não funcionar, no final, acabamos por
perder todo o trabalho.
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O mundo da educação é bastante parecido. Temos um jovem e
devemos esperar que a educação termine para ver se valeu a
pena ou não. Como é possível que não funcione durante o
processo educativo? Por que é que um jovem no primeiro ano do
ensino secundário não pode ensinar informática a crianças do
ensino primário? Devemos esperar que tenham formação
superior para que tenham utilidade?

Figura 7.2 Modelos em cascata e desenvolvimento ágil

Mas o modelo de integração é outro. É o chamado modelo de
desenvolvimento ágil, que é uma metodologia de software
muito concreta. A ideia principal é que cada etapa seja de
utilidade. Quem está familiarizado com a ferramenta da Microsoft
de processamento de texto (Word), não precisa de ser um
engenheiro informático para explicar a sua utilização a outra
pessoa. Desta forma, o risco é reduzido porque, embora o fim
possa ser um fracasso, aprendemos algo em todas as etapas
intermédias.
› Considero que a educação deve consistir principalmente em criar
ferramentas que possam ser usadas imediatamente. Isso significa
integrar todos os elementos oferecidos ao estudante para que os
possam executar no momento.

62 Indicador PQS
O indicador fundamental para a educação é o chamado indicador
PQS (para-que-serve). O que é que os jovens geralmente
perguntam? Cada vez mais, neste ambiente de tantos estímulos,
os jovens perguntam “para que serve?”.

Quando, por exemplo, a lei de Ohm é ensinada, e se pergunta
PQS, pois há que explicar que todos os aparelhos eletrónicos
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seguem essa lei. (A Lei de Ohm relaciona a intensidade da
corrente (I), tensão ou voltagem (V) e resistência (R) ou seja: I
= V / R).
Transmitem-se conhecimentos para o caso de, confiando que a
acumulação da informação poderá ser útil num determinado
momento. Em contrapartida, o modelo de integração segue
outros propósitos, já que cada etapa da aprendizagem é valiosa
por si só. Por exemplo, não é a mesma coisa construir uma casa
de cima para baixo ou começar com a construção da piscina.
Quando a piscina ficar pronta, podemos logo tomar banho; a
edificação da casa virá depois.
› É de grande importância, para os jovens, dar-lhes um
conhecimento que possa ser útil de forma progressiva, e não
final, o que implica uma enorme perda de oportunidades para a
sociedade. O que as crianças aprendem, deve poder ser
valorizado imediatamente.
63 Elementos de integração
A ideia de integração é muito interessante. Basicamente, significa
misturar três elementos: hardware, software e humanos.

Figura 7.3 Componentes da Integração.

Imaginemos, por exemplo, um projeto que visa aplicar a dança à
resolução de problemas. Será conveniente procurar vídeos,
escolher um espaço físico e encontrar alguém que conheça o
assunto. Quando queremos aplicar um conhecimento, temos de
ter a capacidade de o procurar em qualquer lugar, num livro,
num site ou através de uma pessoa, ou até ambos, tanto faz.
Mas para isso temos que treinar. A integração do conhecimento
subtil e tácito que uma pessoa tem requer instrução, na qual a
empatia é fundamental.
› Os jovens devem ser integradores. Mas dependerá muito da
sua competência social, da sua boa atitude e da sua
capacidade em extrair, de outras pessoas, o conhecimento de
que precisam.
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64 Pensar com as mãos
Outro conceito básico é o tinkering, que se define como thinking
with your hands. A integração está relacionada com o trabalho
manual, o tocar, como a bricolage.
A geração tinker toca, mistura… Não é de todo aceitável que
alguém diga: «Eu não sei realizar trabalhos manuais». Que
significa isso? Significa que uma pessoa é estruturalmente assim,
ou que a educação que teve não a ensinou a usar um dos
principais instrumentos que temos, as mãos?
› Temos que caminhar em direção a uma educação que torne
impossível a expressão “Não tenho jeito para trabalhos manuais”.

65 Oficinas Integradas
Um bom exemplo de “pensar com as mãos” são os Repair Café
presentes em várias cidades do mundo. São lugares de livre
acesso, onde, uma vez por mês, se pode levar um objeto
estragado e repará-lo com a ajuda de um especialista. É uma
ideia fabulosa. Seria fantástico que a escola tivesse estas oficinas
uma vez por mês, com a ajuda de pais ou de mães com
habilidade manual (de certeza que existem), onde as pessoas
pudessem levar a lâmpada que não funciona, os óculos partidos
ou a torradeira estragada. A cultura que se cria com a integração,
com o tinkering, é simplesmente sensacional.

Figura 7.4 Repair Café [https://repaircafe.org/es]
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Outro exemplo de positivismo integrador é o “Hospital de
Plantas” que uma vez por mês era organizado pelo Jardim
Botânico de Barcelona. Era um serviço gratuito de consulta sobre
plantas, onde as pessoas podiam levar plantas doentes (ou uma
foto das mesmas) para que um botânico ou um jardineiro
experiente pudesse examiná-las e oferecer conselhos para tentar
revitalizá-las.
66 O que é um empreendedor?
Hoje em dia, a grande oportunidade parece ser o
empreendedorismo. Mas o que é ser empreendedor? Geralmente,
quando um empreendedor deteta um problema, integra o
conhecimento de várias pessoas para poder resolvê-lo e seguir
em frente.
A formação de pessoas no modelo de integração está
intimamente relacionada com a formação de mais pessoas para
serem empreendedores. Pensamos que um empreendedor é uma
pessoa que tem uma ideia mágica e que faz tudo por conta
própria; no entanto um empreendedor é essencialmente um
integrador. O empreendedor coordena uma equipa, procura
financiamento e alicia uns e outros. O empreendedor é um
captador, um aglutinador e uma pessoa com grande empatia
social. É literalmente um maestro que sabe como orquestrar um
projeto.
› Um integrador sabe como encaixar as peças de um projeto
complicado e alcançar os objetivos. Ser integrador torna fácil
ser empreendedor. Se um indivíduo não é um integrador,
nunca será um empreendedor, porque sozinho não se
consegue realizar nada.
67 A chave para o êxito
Com a experimentação, a colaboração e a integração, o que é
que em última instância devemos alcançar na educação dos
jovens? O que garante o sucesso desses jovens? Já falamos um
pouco sobre a felicidade (capítulo 6, “Colaborar”), mas agora
podemos especificar um pouco mais. Existe uma sigla que
condensa a ideia de felicidade. Este termo é GRIT (guts ―ou
growth―, resilience, instinct e tenacity). Em inglês, há também a
palavra grit e, curiosamente, a sigla e a palavra têm o mesmo
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significado de tenacidade, firmeza ou coragem.

Figura 7.5 GRIT: a chave do êxito
De acordo com os estudos realizados, independentemente da
origem socioeconómica, o nível de formação, o tempo gasto... o
elemento realmente importante é a persistência. O que faz uma
pessoa ter sucesso no seu processo educacional? Persistência.
Experimente, colabore e integre, não desista, enfrente o
problema repetidamente e use os cinco sentidos. Esta é a
caraterística diferencial.
68 O segredo da educação
Ralph Waldo Emerson, professor americano de renome, disse: “O
segredo da educação está em respeitar o estudante”.
Respeitar o estudante é prestar-lhe atenção, acompanhá-lo,
tratá-lo como ser humano. Em última análise, essa mostra de
respeito para com o estudante, no sentido em que “Interessame o que diz” ou “Interessa-me o que pergunta”, é mais
transcendente e tem uma função mais psicológica do que a mera
transmissão de conteúdo.
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Parte III Os agentes
da nova educação:
Pais, mentores e tutores,
espaços e educadores
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8 Tarefa de todos
Todos os agentes relacionados com a educação devem implicarse na escola. A participação dos pais que partilham os seus
conhecimentos é um instrumento de realismo. Nos tutores e
mentores, os jovens encontram apoio e conselhos. As empresas
do bairro podem contribuir com conhecimento e recursos.

69 Círculo de persistência
A educação dos jovens não pode recair apenas nos ombros dos
educadores ou dos professores. Já sabíamos isso há muito
tempo, mas agora, com uma sociedade cada vez mais complexa,
o ponto fundamental da aprendizagem é a persistência (capítulo
7, “Integrando”).
Se se concluiu que o que torna uma pessoa bem-sucedida na
vida não é a sua origem ou mesmo a educação que recebe, mas
a sua persistência, o meio mais próximo do jovem, as pessoas
mais próximas, adquirem uma grande importância para se tentar
compreender como se transmite a vontade de persistência,
esforço e perseverança.

70 Pais professores
Os pais podem ser um elemento importante (ou não) na
aprendizagem da persistência, já que pode acontecer que os pais
tenham uma visão da vida totalmente diferente.
Para além da dimensão psicológica que os liga aos filhos, os pais
podem participar na educação através de uma dimensão
profissional. Pode ser muito interessante o envolvimento de pais
e instituições na escola, explicando a atividade profissional que
exercem.
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› O envolvimento dos pais, através do que sabem, do seu
conheci- mento e experiência, pode ser muito interessante
para as crianças. Isto não está a ser suficientemente
utilizado. Há uma certa desvinculação entre o que é feito em
casa e o que se faz na escola.

71 A participação dos pais
Até que ponto os pais se podem envolver na escola é muito claro no
projeto DonorsChoose. Esta iniciativa consiste num site online
onde os professores dizem o que lhes falta na escola porque não têm
orçamento. “Eu preciso destes livros ou este microscópio, custa
tanto e não tenho dinheiro”. Os pais podem contribuir com uma
doação para a turma dos seus filhos ou para outras turmas. É tão
simples como o crowdfunding, um mercado de multidões, a fim de
se obterem os recursos necessários.

Figura 8.1 DonorsChoose [www.donorschoose.org]

Se calhar estamos a pedir muito aos pais, contudo, é certo que às
vezes não se conta com a sua vontade participativa que, não
sendo com contribuições em dinheiro, pode ser com tempo.
Estamos perante um desafio importante, pendente de
soluções: a participação no processo educativo das crianças.

72 Os mentores
Os mentores são outro dos agentes educativos de destaque.
Na escola é um professor que acompanha o percurso dos
jovens, mas neste caso, estamos a falar de pessoas que sem
um vínculo profissional com a escola nem com os jovens,
poderiam fazer esse acompanhamento aportando um certo
conhecimento e experiência.
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Big Brothers Big Sisters, a Academia de Ciências de Nova York
ou o Citizens Schools, são três bons exemplos.

Figura 8.2 Big Brothers Big Sisters e Citizen Schools
(www.bbbs.org; www.citizens- chools.org]

A ideia comum a estes dois projetos é que há voluntários que dão
apoio a algumas crianças que podem apresentar certas
vulnerabilidades (escárnio ou assédio) devido às suas vocações.
Dizer, no liceu, que a matemática te apaixona não é das coisas
mais populares.
Desta forma, é possível que um jovem universitário, que já tenha
passado por essa mesma situação e seguiu a sua vocação técnica
ou científica, acompanhe e dê apoio ao jovem afirmando
simplesmente: “Eu sei o que estás a passar, não te preocupes
demais, tu vais superar isto e no fim podes tornar-te naquilo que
mais queres ser”.
As referências próximas são pessoas parecidas com aquela que
poderemos ser dentro de alguns anos. É praticamente certo que
esta experiência poderia ter interesse para muitos jovens e adultos
que poderiam oferecer uma perspetiva diferente que seria de
grande ajuda para os estudantes.

73 A força das empresas
Outro agente educativo de peso são empresas. É um conceito mais
comum no campo universitário. Baseia-se no facto de que se
aprende realmente uma coisa quando se trabalha nela. Quando
arranjamos um primeiro emprego, percebemos que, no máximo,
temos uma ideia da sintaxe, mas muitas vezes não sabemos como
construir uma frase, metaforicamente falando.
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No mundo tão complexo e acelerado em que vivemos
(capítulo 1, “Um mundo diferente”), é nas empresas que o
conhecimento prático do momento é desenvolvido. As
empresas têm uma função de treino muito clara. O modelo
dual, germânico é talvez o exemplo mais relevante (veja
abaixo).

74 Aprender nas empresas
O modelo dual que impera na Alemanha, na Áustria e na
Suíça baseia-se na decisão, após o fim do secundário, de
prosseguir ou não uma carreira académica. Muitos escolhem
estágios profissionais de alta qualidade, onde dedicam parte
do tempo a trabalhar na empresa e a outra parte a aprender. É curioso, porque com isso acabamos por criar,
justamente, o tipo de pessoa que estamos a descrever, ou
seja, uma pessoa com habilidade para utilizar as ferramentas,
e que sabe muito bem como multiplicar as suas capacidades
humanas por uma máquina. Poderá acabar, formando-se um
engenheiro prático que sabe fazer as coisas, além de as ter
estudado. O modelo dual é uma das bases do sucesso da
economia alemã.
› São necessárias pessoas destras, que sejam habilidosas,
experientes, engenhosas e sagazes, com capacidade de tinker,
fazer e executar. Penso que, neste sentido, a aprendizagem nas
empresas é fundamental.
Num mundo onde uma parte importante do trabalho rotineiro
será feita por uma máquina, não podemos ter uma sociedade
dividida entre aqueles com educação superior na gestão de
símbolos e abstrações, e aqueles que fazem trabalho
repetitivo, porque estes serão substituídos pelas máquinas.
› Devemos separar a formação da educação. Aqui as empresas
podem ter uma função muito interessante.
75 Empresas docentes
A Stratasys é a empresa líder em impressão 3D de gama
sofisticada. Oferece cursos de impressão 3D totalmente gratuitos
online. Onde podemos aprender mais sobre 3D do que numa
empresa 3D?

EDUCAR HUMANOS NUM MUNDO DE MÁQUINAS INTELIGENTES ALFONS CORNELLA · LLUIS CUGOTA

Figura 8.3 Stratasys [www.stratasys.
com/industries/education/educators/curriculum]

Se quisermos aprender o básico da informática prática, vejamos,
por exemplo, uma loja da Apple. Claro que podemos frequentar
um curso, mas a mesma loja treina-nos para sabermos executar
as ações mais básicas.

Figura 8.4 Apple [www.apple.com/es/everyone-can-code].

No momento em que a economia se constrói a partir de empresas que
possuem um know-how muito específico, ou seja, a diferença entre as
empresas está no que elas sabem fazer (conhecimento), consequentemente será cada vez mais a própria empresa que proporcionará
conhecimento diferencial. Temos que de começar a ter isso em mente
também para a escola primária e secundária.

76 Talento africano
O Andela é um projeto africano que apresenta um desempenho
incomum que selecciona, em toda a África, os jovens mais
capacitados em software, em escrever programas. Baseia-se no
facto de que em África há muitos jovens, muitos, e basta
considerar apenas 1% para que o resultado final seja de
milhares.
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Andela seleciona muito bem os estudantes africanos treinados
para um trabalho de informática, treina-os e às vezes eles
conseguem ir trabalhar para as principais multinacionais.
Isso gera uma nova oportunidade. A de estar em qualquer lugar
do mundo e trabalhar para uma grande empresa multinacional. É
uma tendência cada vez mais frequente, o trabalho já não será
um trabalho físico, ou seja, não estará a ser desempenhado
fisicamente na cidade em que residimos, mas funcionará mais em
projetos internacionais.

77 Tutores em linha
Outro agente educativo que temos de considerar são os tutores
online. Em países anglo-saxões é cada vez mais frequente que se
utilize um tutor que se encontra noutro ponto do planeta, em
particular na Índia. Um jovem inglês, através do Skype, pode
seguir uma aula de matemática com um professor indiano, com
toda a certeza por um preço bastante acessível.
Assim, são incorporados no sistema educativo profissionais que
antes nem seriam tidos em consideração. Gente que não está
fisicamente nas escolas, que não se encontra no mesmo país e
com quem se estabelece um vínculo virtual, longínquo.

78 A flip class
A flip class é um conceito que se tornou moda graças à Khan
Academy, e sob o impulso do seu diretor, Sal, uma pessoa de
origem indiana, formado no MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts) e em Harvard, e que trabalhou em Wall Street.
Sal explica como começou esta experiência com alguns primeiros
vídeos para ajudar os seus primos na escola.
Agora, a academia tem um imenso arquivo de programas sobre
os mais variados temas, especialmente tecnologia, mas também
humanidades, em que, absolutamente, tudo é explicado através
de vídeos.
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Aqui aparece um novo agente educativo sem relação de
proximidade (como a escola ou os pais), pois é alguém que
coloca um vídeo online e o aluno pode segui-lo.

Figura 8.5 Khan Academy [www.khanacademy.org]

Com todos estes materiais, bem elaborados e disponíveis na
Internet, o conceito tradicional de aula pode mudar muito. Numa
flip class, os jovens aprendem em casa, estudando os materiais
online. O objetivo da aula, após o visionamento do vídeo, é
verificar o que se aprendeu e trabalhar com os colegas.
Graças ao facto de ter havido uma aprendizagem online prévia, o
professor pode perceber o que é que o jovem entendeu ou não, e
dedicar-lhe mais atenção ou não. Em qualquer caso, aquele que
lhe dará mais atenção não será o professor, mas um colega de
turma ou um jovem de um curso superior.
É um modelo educacional incrível, onde existe um novo agente
educacional que são os próprios colegas ou jovens um pouco
mais velhos, uma vez que estão todos juntos em aulas
combinadas. Isto não é possível com o modelo educativo
convencional, no qual se é obrigado a mostrar esperteza no
quadro da sala de aulas.
Assim, o trabalho é feito em casa mas é depois, na sala de aula,
que as dúvidas são colocadas e as perguntas são feitas. O aluno
assiste a uma aula já tendo trabalhado no tópico do dia. De um
ponto de vista cognitivo, é muito diferente ter visto um tópico
antes de ir para uma aula em branco e esperar para ver o que o
professor nos ensina. É dar a volta à aula: a aula acontece em
casa e as perguntas e o trabalho mais social são feitos na sala de
aula. Assim é a flip class.
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9 Os espaços
O conceito de aula está em crise. Agora, os espaços são
organizados de acordo com os objetivos que são perseguidos e
não o contrário. Precisamos de repensar a arquitetura da
aprendizagem em profundidade. Contudo, quem sabe se pode ser
suficiente tirar proveito da infraestrutura cultural existente numa
cidade para potenciar a escola sem escola.

79 Espaço ou tema?
No ramo da inovação educativa, há muita literatura sobre o
modelo pedagógico, mas há muitas mais coisas construídas do
que escritas sobre a mudança do modelo físico, o modelo de
como uma escola deve ser.
Nos últimos anos, tem-se falado muito sobre uma pequena
revolução que os jesuítas fizeram na Catalunha, eles derrubaram
paredes, juntaram duas turnas numa, colocaram três professores
em vez de dois e finalmente, mudaram os horários...
› A mudança física do que é uma sala de aula tem uma grande importância. Temos que fugir do conceito de um espaço de vinte pessoas
trancadas em frente a um quadro. Não faz sentido. Nem para captar
a atenção das crianças, nem para realizar um trabalho de transmissão de conhecimento.
Em várias experiências realizadas na Suécia, o conceito de
espaço foi superado pelo conceito de tema. Os alunos já não se
reúnem numa sala de aula todo o dia, mas vão de um lugar para
outro de acordo com o assunto em estudo. A matemática é
ensinada num lugar, com um grupo de colegas, enquanto a arte
é explicada num outro lugar, possivelmente com outros colegas
diferentes. O espaço físico não é predominante (pode até não
haver salas de aula), trabalha-se em função de temas,
habilidades, vocação e interesse.
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Um bom exemplo é a escola sueca Kunskapsskolan. Os alunos
distribuem-se em grupos que mudam durante o dia. De manhã e
à tarde estão no mesmo grupo, mas, durante o dia, vão mudando
de acordo com o tema, os objetivos e as motivações de cada
aluno.

Figura 9.1 Kunskapsskolan [www.kunskapsskolan.se]

80 Espaços docentes
O espaço é determinante. Se os jovens estiverem todo o dia num
lugar fechado acabarão por absorver os elementos tóxicos
gerados por estarem confinados num espaço.
No livro The Third Teacher, um projeto que associa a Cannon
Design, VS Furniture e Bruce Mau Design, há muitos exemplos de
pequenas mudanças que podem ser feitas num espaço físico para
melhorar a perceção e a concentração. Uma das mais
significativas são as cadeiras fornecidas com rodas. O simples
facto de uma pessoa se poder mover um pouco imprime no
cérebro uma pequena estimulação que torna mais fácil manter a
concentração.
Outro exemplo é a Green School, uma escola em Bali
(Indonésia), que toda ela é uma metáfora da natureza e da
criatividade. Para uma escola que quer transmitir uma mensagem
de natureza nada melhor do que estar localizada em plena
natureza. Uma escola que quer transmitir arte deve ter muita luz
natural e espaços abertos.
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Figura 9.2 Green School, em Bali, Indonésia [www.greenschool.org]

› A escola sem paredes, sem salas de aula, organizada por grupos
onde o tema fundamental está bem representado. Na High Tech
High (capítulo 5, “Experimentar”) vemos máquinas por todas as partes, porque se quer transmitir o paradigma da vocação tecnológica.

81 Arquitetura da educação
Há que ter mais em conta o design físico do espaço de ensino.
Ainda não dispomos de uma arquitetura da educação. Não há
princípios claros de como se deve construir um edifício educativo.
Por isso vêem-se as escolas desenhadas com ideias muito
discutíveis. A escola, fisicamente, já deve contribuir para
estimular a aprendizagem.
› É muito importante que existam arquitetos especializados
nas caraterísticas de um espaço orientado para a criatividade.

82 Espaço ou tempo?
Devemos parar de pensar na educação como um espaço e passar a
pensar nela como um tempo. Não devemos considerar a escola como
um recinto, onde as crianças estão durante o dia, mas dar ao tempo a
importância que merece: em que momento eu quero aprender.
Temos que organizar a aprendizagem tendo em conta o tempo. Há
muitos momentos do dia em que poderíamos aprender e não apenas
no tempo que se passa na escola.
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83 Fora da Escola
Alguns educadores teóricos argumentam que o futuro da escola é
que não exista escola. Que na realidade as coisas se passem
fora. O que significa isto? Significa que no entorno imediato
existe infraestrutura suficiente para poder aprender. É um pouco
drástico, mas é verdade que temos museus de arte, museus de
ciências, zoológicos, parques, jardins... Devemos considerar,
talvez não integralmente, que temos mais conhecimento fora da
escola do que dentro dela.
Podem realizar-se experiências docentes interessantes com
autocarros, como no caso da Door Step School em Mumbai, na
Índia, onde é a escola que vai ter com as crianças, pois de outro
modo, os jovens não poderiam assistir às aulas. O NewTechKid é
um projeto holandês, de Amsterdão, que estimula as crianças em
temas de tecnologia, resolução de problemas e inovação. O Big
Valise, da EducaThyssen, foi concebido para ser um projeto
educativo e também uma obra de arte coletiva. O seu objetivo é
investigar e partilhar experiências em torno do ensino de arte,
tomando como ponto de partida as obras do museu Thyssen.

Figura 9.3 NewTechKids [http://newtechkids.com/en]

Há algum tempo atrás, a Infonomía colaborou num projeto que
consistia em colocar um laboratório 3D completo dentro de um
autocarro e fazê-lo circular. O projeto pode não ter funcionado,
mas comprovou-nos que há coisas que não podem ser feitas
dentro de uma escola, não importa quanto dinheiro tenhamos,
pois há projetos que devem ser itinerantes.
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› Objetos que vão da escola para a escola. O conhecimento
itinerante materializado nos objetos.

84 Disciplinas opcionais online
Num momento em que há muitos programas online dirigidos para
a escola secundária, de repente as disciplinas opcionais
multiplicam-se. Por exemplo, um liceu pode considerar ensinar o
italiano como uma opção. Antes era necessário contratar um
professor (e confiar que isso lhe fosse permitido), hoje é suficiente
criar um programa online. Porque é que não temos uma aula física
e um professor físico e fazer uma série de matérias conteúdos que
poderiam ser interessantes? Há uma revolução à porta...
› Os programas online não estão a ser usados com todo o seu
potencial para abrir a escola ao mundo exterior. A ideia é ir
buscar fora o conhecimento que nunca teremos dentro. Por
enquanto, é um potencial totalmente inexplorado.

85 Aprender em casa
Tal como acontece com a flip class (capítulo 8, “Tarefa de
todos”), intuímos aqui outra revolução. Quando uma criança
trabalha em casa, com elementos online, é a introversão
(capítulo 6, “Colaborar”) que faz com que a criança se concentre
ou procure a concentração para aprender alguma coisa, sozinha
ou com um pequeno grupo de amigos. Portanto, em casa, mais e
mais, o tema da concentração terá de ser trabalhado.
Além disso, dispõe-se da ajuda de uma ampla diversidade de
materiais que podem ser obtidos online. Por exemplo, o Bitsbox,
é uma iniciativa para crianças dos 6 aos 12 anos, na qual todos
os meses te enviam um projeto para aprender a programar. É
uma aprendizagem muito divertida.
Haverá mais e mais materiais deste tipo, que permitem melhorar
a aprendizagem em casa... E, atrevo-me a dizer na não-casa, isto
é, as crianças na escola podem fazer um trabalho e num outro
lugar, em pequenos grupos, fazer outro. De manhã podem ir
para a escola onde podem socializar, onde são desafiados, etc. e,
à tarde, com um pequeno grupo, em casa de alguém, pode ser
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feito um trabalho mais intenso, que requer mais concentração,
mais compreensão e é aí que a aprendizagem se realiza.

86 Treinador do conhecimento
A revolução que se aproxima ao nível de materiais e tecnologia
para acesso remoto ao conhecimento permitirá estudar em casa.
Antes não tínhamos alternativa senão ir à escola para aprender
alguma coisa; agora é quase o contrário, é a ficar em casa, onde
se pode aprender mais.
No entanto, acredito que deve aparecer um novo tipo de
profissional que ajude a consegui-lo: um treinador de
conhecimento, que, por exemplo, ao longo de algumas semanas,
coordena pequenos grupos que mergulham intensamente num
projeto do seu interesse.

87 Mercado de créditos
É previsível que haja uma grande mudança educativa,
especialmente na universidade, mas não se descarta que isso
também ocorra no ensino secundário, quando se comecem a dar
cursos reconhecidos através da educação online.
Atualmente, há uma grande variedade de MOOC (massive open
online course), muitos deles gratuitos, mas se quisermos obter
um diploma, temos de fazer o exame convencional.
Quando exista, já não a vontade de aprender, mas a
possibilidade de obter um diploma acessível através de um
programa online, o mundo educativo mudará. No mundo
universitário já se está muito próximo. É o chamado mercado de
crédito. Quando há um mercado de empréstimos universitários,
um estudante do primeiro ano pode fazer, digamos, 60% das
suas cadeiras na universidade e 40% em programas online, de
acordo com os seus interesses específicos. Na altura da obtenção
de um diploma reconhecido por outra universidade, então a
revolução será em grande escala.
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O mercado de créditos já aparece em disciplinas universitárias e acabará por chegar ao ensino secundário. Um jovem interessado, por
exemplo, em arte egípcia, o professor irá recomendar que trabalhe
num determinado programa online, sozinho ou em grupo, num determinado lugar ou com outros estudantes de todo o mundo.
Nesse sentido, é interessante observar não apenas o que as universidades estão a fazer, mas também o que fazem as empresas de aprendizagem online. É muito claro que se trata de um negócio onde é oferecido um treino muito específico voltado para a obtenção de novas
competências. É o caso do Coursera e Udacity, entre muitos outros.
Atualmente, estes estudos são habituais após concluída a universidade
e são muito orientados para o emprego.

Figura 9.4 Coursera e Udacity [www.coursera.org; https://eu.udacity.com]

88 Educação personalizada
A tendência é ir em direção a uma educação muito personalizada. É
como se estivéssemos a voltar atrás no tempo. Quem poderia gozar
de uma educação nos séculos XVIII e XIX? Apenas as pessoas
endinheiradas e era sempre uma educação personalizada.
Antes do modelo de educação alemão de Bismarck, que ainda é aquele
que prevalece atualmente, quem seguia uma formação superior tinha
um tutor. Agora, essa espiral volta ao ponto de partida quando se
defende que para aprender é realmente necessário um tutor. A diferença é que agora, em vez de ser apenas um estudante a fazê-lo, há
milhões. É a espiral da história. Vamos fazer o mesmo, mas de outra
forma.
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› Para onde caminha a educação? Estamos a dirigirmo-nos para
uma educação personalizada graças aos sistemas online voltados
para milhões de pessoas. É o que se chama mass customization,
personalização em massa, que é um conceito que faz muito
sentido no setor de comércio eletrónico.

89 A rua educa
A intenção seria criar novas estruturas na rua que transmitam
conhecimento. Penso que é uma aspiração comum a todos que
qualquer produto ou serviço comercial também tenha uma
componente educativa. Por exemplo um banco, por que não cria
um museu do dinheiro? Algo já se começou a fazer neste sentido,
mas ainda estamos muito longe dos bons tempos.
Um exemplo neste âmbito é o FLIP (Financial Life Park), o
primeiro museu dedicado à educação financeira em Viena, cujo
principal objetivo é melhorar as habilidades de crianças e jovens
em questões financeiras. Também o Mide, no México, um museu
interativo de economia, serve para aprender como funciona a
economia.

Figura 9.5 Museo Interactivo de Economía (Mide). [www.mide.org.mx/mide]

Embora não seja essencial montar um museu para explicar bem um
processo industrial, as Aguas de Barcelona gerem o Museu Agbar de
las Aguas, em Cornellà de Llobregat (Barcelona), que convida as pessoas a descobrir um rico património industrial, visitar as instalações
hidráulicas do início do século XX e apreciar os valores associados à
cultura da água, ao respeito pelo meio ambiente e sustentabilidade.
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Metade dos visitantes termina o passeio pelas instalações com vocação para se tornar engenheiro.
› A rua não pode continuar desvinculada da formação dos cidadãos.

90 Fluxo de conhecimento
O conhecimento é um fluxo, não é um stock.
Os museus são considerados uma acumulação de conhecimento.
Também uma livraria ou uma biblioteca o são. A acumulação de
conhecimento é inútil numa era líquida como a nossa. Por isso, é
necessário transformar conhecimento em fluxo. Isso significa que
se possa utilizar de múltiplas maneiras.

91 Cidades educadoras
As cidades têm a responsabilidade de fazer circular o
conhecimento do cidadão em forma de fluxo. A ideia é muito
sugestiva e favorece a formação de cidadãos autónomos capazes
de contribuir para o benefício coletivo.
Em vez de criar cidadãos individualistas fechados no seu conhecimento, que lhes dá uma capacidade competitiva (de competir
uns com os outros), faz-se circular o conhecimento e assim
beneficiam todos.
As cidades devem encontrar mecanismos para ensinar, educar e
treinar os seus cidadãos. É uma questão de conhecimento
(conteúdo) e não tanto de espaços.
Por exemplo, o Smartify é uma app que, depois de digitalizar
uma obra de arte de um museu, a interpreta e incorpora-lhe
música. Imaginemos o que significaria para uma cidade ter os
seus museus valorizados em termos de conhecimento (em
circulação), e não de catálogo ou depósito!
› A cidade conserva um grande volume de conhecimento que
não é mobilizado o que acarreta uma perda significativa de
recursos e capacidades.
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10 OS EDUCADORES
A missão fundamental do professor é descobrir e desenvolver
talentos. O professor deve determinar qual é a melhor maneira
de aprender para cada jovem. É um treinador que te ajuda a
encontrar o caminho. Para isso, é necessário um professor
diferente, vocacional, criativo e comprometido com os seus
alunos.
92 O entusiasmo do professor
Teach like your hair’s on fire, de Rafe Esquith, foi um livro
que me impressionou muito quando o li.
O autor ganhou o prémio de melhor professor americano vários
anos. É professor de escola pública num bairro pobre de Los
Angeles. Possui um entusiasmo incansável em querer ajudar as
crianças a prosperar.
Todas as manhãs, as suas aulas começam sempre com meia hora
de antecedência, para melhor preparar o dia. O seu
envolvimento é total. A escola está localizada num bairro com
poucos recursos, de extração emigrante, que recebe todos os
anos jovens que não falam inglês, mas que terminaram o curso a
fazer uma representação de Shakespeare.
Esquith está muito envolvido no centro docente. Os seus métodos
são muito criativos. Ensina matemática a partir da análise das
pontuações de basebol. O livro está cheio de exemplos de como
fazer as coisas de maneira diferente, com inventividade, para
atrair o interesse e a atenção das crianças.
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Figura 10.1 Rafe Esquith [www.npr.org/templates/story/story.php?storyld=6939776
(ENTREVISTA)]

93 Vocação docente
Ser professor é uma atividade que exige muita vocação. Há que
ter uma clara disposição para cultivar as crianças, no sentido de
educare. É quase uma questão de escultura, de esculpir um ser
humano, de formá-lo, isto é, de lhe dar forma. O professor tem
essa sorte e essa responsabilidade. É uma tarefa abnegada e de
muita vocação.
O futuro permitirá o envolvimento do educador na formação mais
humana das crianças. Não será necessário que existam tantos
professores, pois uma parte importante da captura de
conhecimento se poderá realizar mediante software. O professor
poderá, então, dedicar-se aos aspetos mais psicológicos da
educação.
› A função do educador é educare, ir à raiz, dar forma e,
portanto, descobrir o talento do jovem e estimulá-lo.
94 Detetar o talento
Qual deve ser o objetivo principal do professor? Estar treinado
para detetar o talento do jovem que tem à frente e ajudá-lo a
desenvolvê-lo.
É lamentável, mas apercebemo-nos muito tarde na vida do que
gostamos, para o que é que estamos preparados e como
aprendemos. Esta ideia de revelar como é que cada um aprende
é essencial, mas nunca nos ensinam isso. Aprendes lendo?
Aprendes ouvindo? Aprendes fazendo? Aprendes explicando? É
muito diferente!
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No meu caso, cheguei à conclusão de que uma das formas mais
claras de aprendizagem era quando tinha que explicar um tópico.
Quando temos que preparar um conteúdo para explicá-lo em
público, realmente vemos se o dominamos ou não. No entanto,
existem pessoas que aprendem de forma diferente.
› A felicidade de uma pessoa acontece quando ela tira o
máximo partido das suas habilidades (capítulo 6 “Colaborar”).
É a equação entre o que exiges de ti próprio e as tuas
capacidades. Não te exijas nem mais nem menos. Tira o
máximo partido das tuas capacidades e conseguirás o fluxo de
conhecimento. Ajuda então cada criança, individualmente, a
descobrir o seu talento.

95 O compromisso do educador
Fala-se muito da rede de escolas americanas KIPP, cujo modelo
educativo depende muito do empenho dos professores. Estas
escolas estão situadas em bairros pobres e mantêm as crianças
nas escolas durante muitas horas (para que as crianças não
estejam na rua).
A escola exige um grande empenho e dedicação dos professores.
Os educadores têm uma grande vocação. Realmente, temos de
procurar pessoas com um forte desejo de trabalhar na formação
de jovens!

Figura 10.2 Kipp [www.kipp.org]

96 Professores empreendedores
Os educadores que têm uma capacidade especial para estruturar
conhecimentos e transmiti-los com clareza não precisam de se
limitar a estar diante de uma turma de uma vintena de alunos. É
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o caso de David Calle, diretor da academia online Unicoos,
engenheiro de profissão, quando ficou sem trabalho, começou a
explicar matemática na Internet. Agora tem milhares de
seguidores. É outro caminho possível. Se sabemos transmitir
bem um conteúdo, sabemos como estruturá-lo e explicá-lo, não
precisamos de ficar apenas na sala de aula.

Figura 10.3 Unicoos [www.unicoos.com]

Deveria haver mais vocação para a transmissão do
conhecimento. Os professores não precisam de ser uma espécie
de mistura fantástica de especialistas em conteúdos e em
psicologia infantil ou juvenil. Podem ser bons apenas num desses
requisitos. Se fores brilhante a explicar matemática, então podes
explicar matemática online, e se fores excelente a incentivar as
pessoas, então dedica-te a isso. Numa mesma escola pode haver
os dois tipos de professores: o professor de conteúdo e o
professor psicólogo.
No projeto E3, que a Infonomía realizou para a Fundação
Telefónica, detetámos que havia muitos professores que criavam
um conteúdo, um workshop ou um jogo interessante, ou seja,
inventavam novas formas de explicar, mas não se dedicavam a
transformar essas ideias pedagógicas em projetos. A experiência
ficava confinada na escola e não se difundia noutras. Não se
transmitia a mais ninguém. Era difícil convertê-la numa bagagem
que pudesse ser utilizada por outros.
Existem muitos exemplos interessantes neste campo. Para isso,
seria necessária uma plataforma que recolhesse estas
experiências de forma a explicar qualquer tópico de uma outra
maneira para que pudessem depois ser utilizadas por outros.
› Existem poucos empreendedores no setor educativo capazes de
dar um passo em frente e de transformar ideias fantásticas, ou
práticas excelentes, num projeto que possa ser utilizado em
muitos outros centros.
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Gever Tulley e Julie Spiegler, fundadores da escola Tinkering
School e da Brightworks (capítulo 5, “Experiência”), escreveram
Fifty dangerous things, que serve de fonte de inspiração para
muitos. O livro dá instruções simples para as crianças fazerem
cinquenta coisas perigosas e se impliquem em ações divertidas e
iniciativas desafiadoras.

Figura 10.4 Fifty dangerous things [Fifty dangerous things]

97 Professor interno e residente
O modelo dual de educação (capítulo 8, “Tarefa de todos”)
também deveria poder ser aplicado ao mundo dos professores,
tal como sucede com os médicos que, depois da fase de
aprendizagem teórica, passam um período de estágio num
hospital. Seria um educador residente.
Aprender na universidade não é suficiente. A educação tem
aspetos psicológicos muito importantes. Não se trata apenas de
transmitir conteúdos. Se o professor deixa de ser um transmissor
de conteúdos para ser um psicólogo que forma pessoas, há uma
aprendizagem tácita, um conhecimento tácito que deve
aprender-se de pessoas que já o tenham adquirido. Por isso é
importante a ideia do educador residente. Mas é uma formação
que se tem de criar. Se assim se fizesse, não se poderia ser
professor enquanto não se tivesse passado um ano numa escola
tutelado por alguém com experiência.
98 Microescolas
Algumas escolas têm modelos revolucionários de ensino, como a
Alt School, em São Francisco, criada pelo exGoogle Max Ventilla.
A escola prepara os estudantes para o futuro através de
experiências de aprendizagem personalizadas em comunidades
de microescolas. São pequenas escolas, coordenadas entre si, de
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tal forma que é mais uma comunidade de aprendizagem do
que um lugar para armazenar crianças debaixo de um mesmo
teto.
Uma microescola é uma pequena comunidade de aprendizagem
com 20 a 80 alunos. Adapta-se às necessidades dos professores,
pais e alunos. Promove um grande conceito de comunidade,
beneficiando dos recursos e inovações da rede de escolas
parceiras.

Figura 10.5 Alt School [https://www.altchool.com].

Muitos professores destas microescolas têm uma componente
marcante de empreendedorismo. Aproveitam a oportunidade
para inventar novas formas de explicar e novas formas de
estimular os jovens. É um modelo de personalização do aluno.
Cada criança recebe, cada semana, um treino de acordo com o
que aprendeu nas semanas anteriores.
Os professores têm funções inabituais; por exemplo, há um
responsável por avaliar a satisfação dos pais e outro por avaliar a
satisfação dos professores.
› Uma escola não é apenas um lugar onde alguns professores
explicam conteúdos. A escola tem outras funções relevantes que
devem ser desempenhadas por outras pessoas, e que, num futuro
em que ganham preponderância os instrumentos online e as
tecnologias, são também muito importantes para a transmissão
do conhecimento.
99 Experiências educativas
O setor automobilístico segue uma estratégia que poderia ser
aplicada ao mundo da educação. Nos carros de gama alta, de
preço elevado, dirigidos a uma parte muito pequena da
população, é onde são geralmente testadas novas componentes
(travões, pintura, segurança...) Para depois serem incorporadas
nos modelos de série.
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› Na educação deveria haver mais experimentação. Mas não
deveria experimentar-se em todas as escolas, mas apenas em
certos centros, mais científicos relativamente à análise do que
funciona ou não.
Acredito que o grande erro das administrações educativas é a
tendência excessiva para “que se faça em todas partes ao mesmo
tempo”. É um erro. Pensar que este procedimento equaliza a
educação é de outro tempo. Uma escola que estiver a
desenvolver algo diferente e a testar o que desenvolveu, não cria
uma distância, uma desigualdade em relação a outra. Não se
pode experimentar em toda parte. Deve-se experimentar em
certas áreas, de modo a que o que se aprenda dessa experiência
possa ser transmitido a outros centros.
› Em vez de uma lei educativa que marca o que é preciso fazer,
aquilo de que realmente se precisa é de um espaço mais
experimentador.

100 O futuro da educação
O que deve fazer um professor? Qual é a sua principal função?
Para Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo e poeta americano,
essa função é o “respeito pelo aluno”.
O futuro da educação é formar humanos, no sentido de moldar,
com liberdade, e formar uma pessoa feita e direita. Não é uma
questão de transmissão de conteúdos, que as máquinas
certamente poderão executar. O sucesso ou o fracasso da
educação consistirá em que essa pessoa seja feliz ou não. Se o é,
será porque alguém a ajudou na sua trajetória formativa a
descobrir aquilo de que gosta, o que sabe fazer, e que
concentrou toda a sua perseverança nessa atividade. Alguém que
terá colocado o seu esforço naquilo que sabe fazer bem, de que é
capaz e tem paixão. Essa ajuda só pode ser fornecida por aquele
que possui essa função de acompanhamento, encorajamento e
respeito.
› A educação deve mudar claramente nos próximos anos num contexto de tecnologia desenfreada e de muitos problemas sociais.
Para isso, devemos treinar as pessoas de uma maneira diferente,
colocando a ênfase nas caraterísticas eminentemente humanas.
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