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Educação sem Distância: Flexibilizando Tempos e 
Espaços na Aprendizagem Ativa

Em pleno século XXI e no meio de uma situação de pandemia, 
torna-se mais evidente a necessidade 

de repensar tempos e espaços à luz dos avanços tecnológicos e 
de discutir a importância de desenvolver autonomia para aprender. 

Estar no mesmo espaço físico não significa necessariamente estar perto, 
assim como estar em diferentes espaços físicos não significa estar longe. 



Educação sem Distância: Flexibilizando Tempos e 
Espaços na Aprendizagem Ativa

Apresenta-se o desafio de conceber e promover 
experiências motivadoras e significativas de aprendizagem 

dentro e também fora da escola, 
em ambientes reais e virtuais, 

individuais e colaborativas com interações síncronas e assíncronas, 
que explorem as dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras, 

que respeitem as individualidades e 
que contribuam para desenvolver autonomia e 

para aprender a aprender ao longo da vida.



Mais do que respostas,

a intenção aqui é trazer perguntas e provocações,

apresentar exemplos de possibilidades,

instigar a reflexão, a discussão e o compartilhamento de experiências.



Considerando o contexto pré-pandemia, como são 
nossas escolas hoje?

Quando pensamos em tempos e espaços, o que caracteriza a maioria de nossas 
Escolas?

Em quais espaços da Escola os alunos passam a maior parte do tempo?

Quando estão na Escola, em que tipo de atividades os alunos estão envolvidos a 
maior parte do tempo?

E para os professores na Escola, onde estão, por quanto tempo, em que tipo de 
atividades?



Em situações relacionadas à Educação Formal, o que acontece fora da Escola?

- Quanto tempo os alunos se dedicam a atividades escolares?
- Em quais espaços os alunos passam a maior parte do tempo?
- Em que tipo de atividades os alunos estão envolvidos a maior parte do 

tempo?

- E os professores, onde estão, por quanto tempo, em que tipo de atividades?

Considerando o contexto pré-pandemia, como são 
nossas escolas hoje?



fragmentação de tempos e espaços

professores "correndo" de lá para cá para cumprir agendas em diferentes Escolas

separação por idades

quase totalidade do tempo em sala de aula

um falando para muitos

muitos fazendo a mesma coisa, com foco em repetição e memorização

pouco trabalho em grupo (a própria estrutura física e de tempos, dificulta)

atividades individuais em casa, sem supervisão e sem interação, com foco em 
repetição e memorização, com poucos recursos



"Tempos Modernos, 1936"

Será que já nos sentimos 
assim, seja como alunos ou 
como professores?

Será que já fizemos ou 
fazemos nossos alunos se 
sentirem assim?



Será que dá para ser diferente?

Será que dá para ser diferente em escolas públicas?

Será que dá para ser diferente, sem computador e internet?



Escola da Ponte - Portugal

Manique da Silva, C. (2020). Images of Pedagogical Innovation: Escola da Ponte (Portugal). Espacio, 
Tiempo y Educación, 7(1), pp. 117-132. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.302

"Escola da Ponte" - Google Scholar: 2.020 resultados, Google: 225.000 resultados

http://dx.doi.org/10.14516/ete.302
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EMEF Amorim Lima - São Paulo
"De 1996 em diante com uma mudança de direção a escola começou a se abrir mais para a comunidade 
e para projetos que visavam a melhoria da educação na escola. Em 2002 integrantes da escola entraram 
em contato com o projeto Fazer a Ponte (PACHECO, 2008) da Escola da Ponte de Portugal e decidiram 
desenvolver um projeto para aquela escola, que levasse em consideração a realidade específica daquela 
população. Com apoios externos e institucionais a escola começou a desenvolver seu projeto em 2003. 
No projeto que se implantou desde então, a partir das primeiras séries, os alunos e alunas trabalham 
sobre o currículo escolar, estruturado em termos de conjuntos de roteiros de trabalho organizados 
em temas, de forma autônoma, com estudo e investigação individual ou coletiva, acompanhados por 
tutores, em um espaço físico denominado “salão” (para que este espaço existisse foi necessária a 
derrubada de algumas paredes), onde convivem estudantes de diferentes séries." 

O Souza, LC Menezes, O Ensino de Ciências em Escolas de Resistência em 
Educação: EMEF Amorim Lima e Escola Politeia,  2014 - nutes.ufrj.br

"EMEF Amorim Lima" - Google Scholar: 90 resultados, Google: 3.290 resultados



EMEF Amorim Lima - São Paulo



Vamos refletir sobre as experiências da Escola da Ponte - Porto, Portugal 
(iniciada em 1976) e EMEF Amorim Lima - São Paulo, SP, Brasil (iniciada em 
2003), ambas escolas públicas.

- características essenciais
- dificuldades
- benefícios



Equidade e trabalho em grupo

Em ambientes reais ou virtuais, equidade e trabalho em grupo são fundamentais!

Como conceber e avaliar experiências de aprendizagem significativas em salas 
de aula heterogêneas em diversos aspectos.

Como desenvolver atividades em grupo em que todos aprendam.

Rachel Lotan - Stanford University



Educação sem Distância: Flexibilizando Tempos e 
Espaços na Aprendizagem Ativa

Apresenta-se o desafio de conceber e promover 
experiências motivadoras e significativas de aprendizagem 

DENTRO e também fora da escola, 
em ambientes REAIS, 

individuais e colaborativas com interações síncronas e assíncronas, 
que explorem as dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras, 

que respeitem as individualidades e 
que contribuam para desenvolver autonomia e 

para aprender a aprender ao longo da vida.



"A partir da escola infantil (4 a 6 anos) até a universidade, com escala 
pela educação primária (7 a 12) e pela secundária (12 a 18 anos), a 
“continuação ininterrupta de esforços criadores” deve levar à 
formação da personalidade integral do aluno e ao desenvolvimento de 
sua faculdade produtora e de seu poder criador, pela aplicação, na 
escola, para a AQUISIÇÃO ATIVA de conhecimentos, dos mesmos 
métodos (observação, pesquisa e experiência), que segue o espírito 
maduro, nas investigações científicas.”

De quem e quando é este trecho de texto?

EDUCAÇÃO --- 



"A partir da escola infantil (4 a 6 anos) até a universidade, com escala 
pela educação primária (7 a 12) e pela secundária (12 a 18 anos), a 
“continuação ininterrupta de esforços criadores” deve levar à 
formação da personalidade integral do aluno e ao desenvolvimento de 
sua faculdade produtora e de seu poder criador, pela aplicação, na 
escola, para a AQUISIÇÃO ATIVA de conhecimentos, dos mesmos 
métodos (observação, pesquisa e experiência), que segue o espírito 
maduro, nas investigações científicas.”

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932)

EDUCAÇÃO --- Questões antigas 



http://download.inep.gov.br/download/70Anos/
Manifesto_dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf



exploração livre + 
atividades dirigidas

pesquisa
científica 

Questões e Problemas 
do Mundo Real

maior complexidade
mais autonomia

mais rigor

Questões e 
problemas simples
maior supervisão



EDUCAÇÃO --- Questões atuais 





Contexto atual da Educação
Tecnologias digitais --- computador, internet, internet das coisas (IoT), 
                                        Inteligência Artificial, big data & analytics, 5G 
Mundo acelerado, novos desafios, novas oportunidades

Indivíduos mais criativos, mais flexíveis, mais colaborativos …. 

- decisões baseadas em evidências!

STEM, STEAM, STHEM, …...

S: science  T: technology  E: engineering   A: arts    M: math

Não apenas aprender STEAM (dominar as áreas de conhecimento específicas), 
mas STEAM para aprender ao longo da vida

Trabalhar com as áreas de forma mais integrada

Domínios: (1) cognitivo, (2) afetivo, (3) psicomotor



Educação sem Distância: Flexibilizando Tempos e 
Espaços na Aprendizagem Ativa

Apresenta-se o desafio de conceber e promover 
experiências motivadoras e significativas de aprendizagem 

DENTRO e também fora da escola, 
em ambientes REAIS e VIRTUAIS & TECNOLÓGICOS, 

individuais e colaborativas com interações síncronas e assíncronas, 
que explorem as dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras, 

que respeitem as individualidades e 
que contribuam para desenvolver autonomia e 

para aprender a aprender ao longo da vida.



exploração livre + 
atividades dirigidas

Questões e Problemas 
do Mundo Real

maior complexidade
mais autonomia

mais rigor

Questões e 
problemas simples
maior supervisão

pesquisa
científica e 
tecnológica



Um Encontro Inesquecível entre Paulo Freire e Seymour Papert
https://www.youtube.com/watch?v=FnVCyL9BwS8 - TV PUC, 49min. Nov. 1995

"Conversa de Seymour Papert e 
Paulo Freire sobre o papel do 
COMPUTADOR na escola, sua 
influência no processo de ensino & 
aprendizagem, e as perspectivas da 
escola no novo século"

Vemos no vídeo o Prof. José Valente 
(UNICAMP)

https://www.youtube.com/watch?v=FnVCyL9BwS8


MIT - Trabalhos seminais em Interação Humano Computador

Ivan Sutherland Sketchpad Demo
Tese de doutorado no  MIT's 
Lincoln Labs, 
"Sketchpad, A Man-Machine 
Graphical Communication 
System", 1963



MIT - Trabalhos seminais em Educação e Tecnologia
Seymour Papert

● 1968 introduz a ideia de que a programação de computador e o "debugging" pode prover às 
crianças meios de pensar sobre seus próprio pensamento e aprender sobre sua própria 
aprendizagem

● Linguagem LOGO

Mitchel Resnick ("Lego Professor")

● Lifelong Kindergarten Group do MIT Media Lab
● 2007 - SCRATCH -- Plataforma de Aprendizagem Criativa -- criação por meio da 

programação de computadores ---comunidade de aprendizagem



MIT - Trabalhos seminais em Educação e Tecnologia
Nicholas Negroponte

● 1980 Media Lab MIT
● 2005 Hundred Dolar Laptop (HDL), OLPC - One LapTop per Child 

→ no Brasil UCA - Um computador por aluno



exploração livre + 
atividades dirigidas

Questões e Problemas 
do Mundo Real

maior complexidade
mais autonomia

mais rigor

Questões e 
problemas simples
maior supervisão

DADOS 
ABERTOS

pesquisa
científica e 
tecnológica



Colaboração em massa
(2006) Os autores exploram como algumas empresas no início do século 21 
usaram a colaboração em massa (dos próprios usuários) e a tecnologia de código 
aberto, como wikis, para serem bem sucedidas.

Crowdsourcing, com ou sem sistema de recompensa

Apresentam conceitos e princípios.

Discutem diferentes modelos de colaboração em massa.

Apresentam uma abordagem otimista. O livro carece de alguns alertas para os 
riscos de "mediocridade de massa".



O uso de tecnologias na educação, da básica à corporativa, por si só não garante 
a potencialização de resultados: são necessárias estratégias que estimulem a 
criatividade, o desenvolvimento de novas habilidades e a expansão de 
horizontes.

● professor: facilitador/provocador

● estudante: aprende a fazer boas perguntas e desenvolve confiança criativa

● meios de comunicação: 
○ acesso à informação, 
○ interação entre aprendizes, 
○ interação com professor/mediador 



Exploração livre + atividades dirigidas --- Abordagem Maker atual 

Paulo Blikstein 
FabLab@School, FabLearn
-- USP, MIT, Illinois Univ.
-- Stanford Univ., Columbia Univ.

Harvard Univ. - Project Zero



Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa
https://aprendizagemcriativa.org/
liderada por Leo Burd - MIT Media Lab

Tecnologias "low end", com foco em desenvolver a criatividade

Cassia Fernandez 
● Beta Kit
● Programação física e criatividade: contribuições de uma abordagem exploratória 

para a introdução da programação física no ensino fundamental, Dissertação de 
mestrado, EP-USP, 2007.

Exploração livre + atividades dirigidas --- Abordagem Maker atual 



Exploração livre + atividades dirigidas
Exemplo - Educação Musical
"Dentre a fundamentação pedagógico-musical adotada na pesquisa, destacamos o Modelo 
(T)EC(L)A desenvolvido por [SWANWICK, 1979], que identifica cinco parâmetros que 
constituem a experiência musical – ou seja, cinco maneiras de se relacionar com a música: 
a Técnica, a Execução, a Composição, a Literatura e a Apreciação. Segundo o autor, a 
Composição, a Execução e a Apreciação são atividades primárias, pois estas permitem um 
envolvimento direto com a música. Já a Técnica e a Literatura provêem conhecimento 
sobre música. A Composição inclui diferentes formas de invenção musical [SWANWICK, 
1979], e é a melhor maneira de construir um conhecimento musical, pois o indivíduo é 
capaz de tomar decisões e transformar o objeto criado [HENTSCHKE, 1996]."

IK Ficheman, RD Lopes, SE Krüger, O Bassani Neto, PORTAL EDUMUSICAL: Telemática 
aplicada à Educação Musica. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE, 
p.497-506, 2004. (disponível em: https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/351, 
acesso em set 2020)

http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/351
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/351
https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/351


Exemplo - Educação Musical 

Portal EduMusical - 2003



Exemplo - Educação Musical



Exemplo - Educação Musical



Exemplo - Educação Musical









GenVirtual – Sistema de Realidade Aumentada Musical 
para Reabilitação Motora e Cognitiva (Correa 2007-2011)

https://www.youtube.com/watch?v=x26yz8CrNxg






https://www.youtube.com/embed/AJ4yOi2OQV4


https://www.youtube.com/watch?v=rIte5v59GJA


https://www.youtube.com/watch?v=Qoo_y4e1lYY


Porque as boas práticas pedagógicas e as oportunidades tecnológicas 
demoram tanto para chegar nas Escolas?

Como podemos acelerar estes processos?

Tecnologias de comunicação como "cavalo de tróia".



Políticas públicas

TV Digital aberta 
--- comunicação de um para muitos, grande capacidade de transmissão unidirecional
--- TV's Educativas tem que ter fomento e cobertura nacional

Internet
-- qualidade compatível com a demanda educacional
-- FUST - Fundo de universalização das comunicações

Dispositivos de acesso (Tablets, Computadores)
-- quantos livros, quantos simuladores, quantos conteúdos audio-visuais, quantas 
ferramentas de autoria individual e colaborativa "cabem" num dispositivo?

Não é custo, é investimento!



exploração livre + 
atividades dirigidas
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do Mundo Real
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DADOS 
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pesquisa
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Inovar na Educação para Formar Inovadores 







➔





Instruções Gerais
FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

surge em 2002 como uma INICIATIVA para 
induzir MENTALIDADE POSITIVA e 

disseminar Tecnologias e Melhores Práticas Pedagógicas



Instruções GeraisFEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
surge em 2002 como uma INICIATIVA para 

induzir MENTALIDADE POSITIVA e 
disseminar Tecnologias e Melhores Práticas Pedagógicas
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Instruções Gerais
FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

surge em 2002 como uma INICIATIVA para 
induzir MENTALIDADE POSITIVA e 

disseminar Tecnologias e Melhores Práticas Pedagógicas



Instruções Gerais
Materiais e Cursos on-line (e off-line) gratuitos 
sobre:
• Metodologia da pesquisa científica
• Metodologia da pesquisa tecnológica 
• Organização de Feiras de Talentos e 

Projetos de Pesquisa Científica e 
Tecnológica

Ferramentas para aprender como:
identificar, entender e descrever problemas 
reais,
desenvolver projetos de pesquisa
tratar questões de ética e segurança
documentar e apresentar a evolução e os 
resultados de projetos de pesquisa

Exemplo de Tecnologia – Cursos massivos



Instruções Gerais
Materiais e Cursos online gratuitos sobre:

– Conceitos sobre Internet das Coisas 
(Internet of Things - IoT)

– Como desenvolver soluções IoT
– Programação
– Eletrônica
– Programação Física (não apenas robôs)
– Desenvolvimento de Apps para 

Dispositivos Móveis (celulares e tablets)

Plataformas abertas e gratuitas:
Scratch, AppInventor (Android), 
Arduino, Caninos Loucos

Tecnologias – Cursos Massivos em Tecnologias Abertas



CodeIoT na Escola

Planos de Aula desenvolvidos 
por professores

Professores que fazem os 
cursos on-line ou participam de 
CodeDays (atividades híbridas 
- plataforma + interação 
síncrona presencial ou remota) 
são convidados a colaborar

Tecnologias – Cursos Massivos em Tecnologias Abertas

http://codeiot.org.br/




 -- 

Exemplos de estudantes – Inovadores Sociais



Exemplos de estudantes – Inovadores Sociais



Prêmio Professor Destaque -- Professores Inspiradores



 

Instruções Gerais
FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

PROGRAMA ESTRATÉGICO para influenciar políticas públicas, 
induzir MENTALIDADE POSITIVA e 

aprender e disseminar Tecnologias e Melhores Práticas Pedagógicas



Exemplo - FEBRACE

Finalistas de mais de 1000 municípios
MOSTRA ANUAL – 18 anos Avaliação de impacto

Premiações na International 
Science and Engineering Fair



Professores Orientadores (“provocadores”)
○ “produto do trabalho” – seus estudantes como protagonistas em Ciências e Engenharias
○ vídeos contando como trabalham com pesquisa em suas escolas

Estudantes Autores, realizam projetos de pesquisa, ao longo de um ano, e produzem:
○ Diário de Bordo (caderno de pesquisa)
○ Relatório Detalhado de Projeto
○ Resumo, Poster e Vídeo
○ Artigo (formato revista científica/tecnológica)
○ Comunicação ampla 

Alguns Estudantes produzem também:
○ Protótipos de baixa resolução
○ Protótipos funcionais
○ Patentes – depósito de pedidos de patentes e licenciamentos

Professores e alunos desenvolvem competências para o séc. XXI e 
muitos se tornam líderes e inovadores nas mais diversas áreas
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Educação sem Distância: Flexibilizando Tempos e 
Espaços na Aprendizagem Ativa

Em pleno século XXI e no meio de uma situação de pandemia, 
torna-se mais evidente a necessidade 

de repensar tempos e espaços à luz dos avanços tecnológicos e 
de discutir a importância de desenvolver autonomia para aprender. 

Estar no mesmo espaço físico não significa necessariamente estar perto, 
assim como estar em diferentes espaços físicos não significa estar longe. 



Educação sem Distância: Flexibilizando Tempos e 
Espaços na Aprendizagem Ativa

Fica aqui a provocação para refletir, discutir, compartilhar,
conceber, aprimorar continuamente e promover 

experiências motivadoras e significativas de aprendizagem 
dentro e também fora da escola, 

em ambientes reais e virtuais & tecnológicos, 
individuais e colaborativas com interações síncronas e assíncronas, 

que explorem as dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras, 
que respeitem as individualidades e 

que contribuam para desenvolver autonomia e 
para aprender a aprender ao longo da vida.




