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Cinquenta anos de políticas 
estagnadas de Tecnologia Edu-
cacional 
Por Vikas Pota, Presidente do Conselho 
de Administração da Varkey Foundation e 
Diretor Executivo do Grupo Tmrw Digital.

NÃO É tarefa fácil prever o futuro. Mas meio 
século atrás, a Foreign Policy Association 
pediu a um grupo de especialistas que 
tentasse fazê-lo mesmo assim. Os resultados 
foram publicados em um livro de 1968 
chamado "Rumo ao ano de 2018". Um 
dos capítulos é de Anthony G. Oettinger, 
renomado professor de matemática aplicada 
em Harvard e pioneiro em computação, que 
aconselhou o programa Apollo. O capítulo é 
intitulado "Tecnologia Educacional".

Muito do que o professor Oettinger pensou 
que a Tecnologia Educacional seria em 2018 
é assustadoramente visionário. Há mais de 
50 anos, ele imaginou um mundo em que 
a tecnologia daria a qualquer pessoa, em 
qualquer lugar "... pronto acesso a bibliotecas 
e seus livros, [e] a vídeos ou bibliotecas 
de filmes contendo lições sobre tópicos 
especializados". Em 2018, ele imaginou 
que os professores também teriam uma 
variedade de ferramentas de tecnologia 
educacional, para serem usadas de maneiras 
diversas em “dicionários, enciclopédias, 
tabelas de conversão de moeda, jogos de 
guerra, jogos de paz e similares”. Ele se 
maravilhava - com a possibilidade de que a 
tecnologia educacional permitiria que “países 
subdesenvolvidos” adotassem um atalho 
pelo “caminho rochoso do ocidente para a 
alfabetização e a Educação universal”.  

Os formuladores de políticas da época 
compartilhavam o otimismo. Em 1964, o 
presidente dos EUA, Lyndon Johnson, previu 
que a tecnologia avançaria ensinando mais 
em 10 anos do que todo o progresso feito 
no século XIX. A tecnologia também iria, 
conforme ele prometeu solenemente, "abrir 
novos horizontes para os jovens, equipá-los 
para as oportunidades e as responsabilidades 
de seu tempo-".

O professor Oettinger estava confiante de 
que a educação se apresentaria de forma 
muito diferente em 50 anos. Mas ele também 
sabia que a mudança de sistema acontece 
lentamente. Em 1978, ele previu que a 
educação continuaria "praticamente" da 
mesma forma. O professor Oettinger ajudou 
a colocar uma pessoa na lua e publicou seu 
primeiro artigo publicado sobre inteligência 
artificial. Mas ele ainda estava errado. Em 
2019, a educação ainda continua em grande 

parte do mundo praticamente da mesma 
forma que era em 1968.

Não há dúvida de que a tecnologia de hoje é 
incrivelmente poderosa. Agora, carregamos 
mais poder de processamento de dados em 
nossos smartphones do que os computadores 
que conduziram o pouso na Lua. Mas a 
sala de aula de 2019 ainda se parece muito 
com a de 1968. O lápis ainda é, na grande 
maioria das vezes, a parte mais onipresente 
da tecnologia de uma escola. Um bom 
professor ainda é o recurso de tecnologia 
mais insubstituível.

E as tecnologias de aprendizagem ainda 
são um extra. Hoje, apenas um punhado de 
governos do mundo tem algo parecido com 
uma política da Tecnologia Educacional 
em funcionamento. Exemplos de melhores 
práticas são poucos e distantes entre si. A 

narrativa política sobre a tecnologia na 
Educação é preocupantemente semelhante 
à de 50 anos atrás. Mudanças reais, assim 
nos dizem, estão sempre a apenas 10 anos de 
distância.

Nosso mundo não tem mais outros 10 
anos para acertar. O último meio século 
proporcionou acesso sem precedentes à 
educação para crianças em todo o mundo. 
Mas esse progresso global não proporcionou 
qualidade da educação. Hoje, mais de 617 
milhões de crianças e jovens não estão 
alcançando as proficiências mínimas em 
leitura ou matemática, segundo a agência 
educacional da ONU, UNESCO. Mais de 
263 milhões estão fora da escola. A tecnologia 
educacional pode não ser a única solução 
para essa crise global de aprendizagem. Mas 

é uma parte importante do quebra-cabeça.

Não é segredo que a formulação de políticas 
educacionais se esforça para acompanhar o 
ritmo da tecnologia. Mas não deveria ficar 
parada. Tecnologia Educacional à parte, os 
especialistas que nas décadas de 1960 e 1970 
imaginaram que a tecnologia digital mudaria 
o mundo acertaram - embora poucos 
imaginassem que a inteligência artificial teria 
tanto impacto nos negócios e na indústria. 
Em todo o mundo, as principais indústrias 
e negócios passaram décadas se preparando 
para um futuro que eles sabem que será 
dominado pela tecnologia.

Os Ministros da Educação precisam 
desesperadamente começar a fazer o 
mesmo. A resposta não será encontrada 
apenas colocando mais computadores nas 
salas de aula. Em vez disso, os Ministros 

precisam enfrentar os obstáculos políticos 
que muitas vezes impedem a Tecnologia 
Educacional de ter sucesso. Em vez de 
empurrar mais tecnologia para os professores, 
os formuladores de políticas precisam se 
concentrar nas mudanças educacionais 
que desejam ver na sala de aula e pensar 
cuidadosamente sobre como as tecnologias 
de aprendizagem podem proporcioná-las.

Cinquenta anos atrás, nosso mundo 
acreditava que a tecnologia poderia 
transformar a educação para melhor. É hora 
de cumprir essa promessa.

Prefácio
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HOJE, HÁ MAIS computadores nas escolas do 
que nunca antes. Durante décadas, governos de 
todo o mundo investiram em TIC (Tecnologia 
da Informação e Comunicação) e Tecnologia 
Educacional. No entanto, ainda há pouca 
ou nenhuma evidência de que as tecnologias 
de aprendizagem tenham tido um impacto 
positivo nos resultados da aprendizagem em 
nível nacional. Como um setor, a Tecnologia 
Educacional ainda está lutando para deixar sua 
marca nos sistemas educacionais. No entanto, 
especialistas que falaram com o Grupo Atlantis 
para este relatório podem apontar histórias de 
sucesso em salas de aula de todo o mundo.

Os obstáculos ao sucesso das tecnologias de 
aprendizagem no nível do sistema são políticos 
e tecnológicos. Especialistas que conversaram 
com o Grupo Atlantis identificaram uma 
série de questões sistêmicas. Há pouca 
evidência independente sobre quais produtos 
da Tecnologia Educacional melhoram os 
resultados da aprendizagem. Assim, produtos 
populares, mas ineficazes, permanecem 
no mercado. Os processos de compras são 
altamente fragmentados e, assim, tecnologias 
efetivas não ganham escala. A falta de 
infraestrutura nos países de baixa e média 
renda significa que muitas escolas não têm 
acesso funcional à eletricidade, muito menos 
à Internet. E os professores geralmente são 
preparados de forma ineficiente para usar as 
tecnologias de aprendizagem. As respostas para 
esses problemas não virão com mais tecnologia. 
Eles virão de uma formulação de políticas mais 
eficaz. 

Até agora, os formuladores de políticas usaram 
a Tecnologia Educacional para modernizar os 
sistemas educacionais tradicionais. Poderiam 
fazer muito mais. A Tecnologia Educacional 
de hoje não substitui professores, mas pode 
potencializar o bom ensino. Ela pode fornecer 
aos professores e alunos uma ampla diversidade 
de recursos que abrem novas perspectivas, 
ilustram conceitos de novas formas e ajudam 
a avaliar a aprendizagem. Pode ajudar os 
professores a serem mais criativos e inovadores. 
Pode ajudar a subsidiar suas decisões na sala 
de aula, assim como aprender com os seus 
pares. Isso pode ajudar a tornar a educação 
mais acessível aos alunos desfavorecidos. 
Aprender tecnologia é um importante conjunto 
de ferramentas que todo professor deve ser 
capaz de usar. Mas, para fazer isso, as próprias 
tecnologias de aprendizagem devem estar no 
centro da educação - não na periferia.

A Tecnologia Educacional está avançando 
rapidamente - e muito além do que as 
estruturas de políticas limitadas podem 
gerenciar adequadamente hoje em dia. A 
próxima geração da Tecnologia Educacional 
não substituirá os professores. Mas será capaz 

de aliviar o ônus de muitas de suas tarefas 
administrativas e dar a eles muito mais tempo 
para se envolverem com seus alunos. A nova 
tecnologia de personalização, por exemplo, 
pode ajudar os alunos de um sistema a 
acompanharem o currículo. A big data das 
tecnologias de aprendizagem pode informar a 
tomada de decisão sobre educação em um nível 
nacional. 

O futuro também trará novos desafios. À 
medida que as tecnologias de aprendizagem 
avançam, os formuladores de políticas 
precisarão lidar com questões éticas 
fundamentais. Os Ministros precisarão pensar 
cada vez mais sobre o papel da inteligência 
artificial na educação. Eles também precisarão 
tomar medidas para proteger a privacidade dos 
alunos em um mundo que se sustenta na coleta 
sistemática de dados pessoais.

Os Ministros da Educação devem reconhecer 
que uma abordagem fragmentada da 
Tecnologia Educacional não é mais adequada. 
Nossa sociedade global já está sendo reescrita 
pela tecnologia. A não ser que os formuladores 
de políticas trabalhem para aproveitar seu 
poder, a tecnologia será uma força cada vez 
mais desestabilizadora na educação. Desde 
smartphones na sala de aula até aplicativos 
de aprendizagem externos, os alunos serão 
cada vez mais distraídos pela tecnologia ao seu 
redor. A resposta é integrar as tecnologias de 
aprendizagem nos sistemas educacionais, ao 
invés de aperfeiçoar os sistemas educacionais 

em torno delas.

Para começar, os Ministros da Educação 
necessitam ter uma visão clara das mudanças 
que desejam conduzir em sala de aula. Eles 

podem agir em quatro áreas principais. Eles 
devem priorizar a coleta de evidências sobre a 
Tecnologia Educacional, estabelecendo escolas 
piloto e se mantendo atualizados sobre outras 
iniciativas ao redor do mundo. Eles devem 
apoiar os professores ouvindo suas necessidades 
e os treinando adequadamente para usar as 
tecnologias de aprendizagem. Devem garantir 
que os produtos certos cheguem ao mercado 
publicando diretrizes de compra claras. E 
devem fazer das tecnologias de aprendizagem 
parte da estratégia educacional mais ampla, 
criando uma força-tarefa de Tecnologia 
Educacional intersetorial.

Essas medidas ajudariam os governos a 
derrubar os obstáculos políticos à efetiva 
Tecnologia Educacional. Eles desenvolveriam a 
capacidade dos professores de usar tecnologias 
de aprendizagem, e também ajudariam a 
formar comunidades de educadores, empresas 
e sociedade civil em torno da Tecnologia 
Educacional. Esses ecossistemas, por sua vez, 
ajudariam a gerar evidências sobre o que 
funciona e a expandir a tecnologia eficaz em 
todo o sistema educacional. 

Os governos também devem reconhecer que 
o maior obstáculo ao sucesso da Tecnologia 
Educacional é o próprio sistema educacional. 
Para fazer a Tecnologia Educacional funcionar, 
os sistemas educacionais precisam acomodar 
uma mudança fundamental em direção à 
aprendizagem orientada por dados. Essa 
mudança não pode acontecer da noite para o 

dia. Mas existem etapas incrementais que os 
Ministros de hoje podem implementar para 
colocar seus sistemas no caminho.
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ESTE resumo baseia-se principalmente em 
uma reunião do Grupo Atlantis, realizada 
em 22 de março de 2019 no Fórum Global 
de Educação e Habilidades em Dubai, 
Emirados Árabes Unidos. A reunião foi 
realizada em comissão e contou com 15 
membros, todos ex-Ministros nacionais e 
regionais de Educação ou chefes de governo. 

Ao longo do dia, o comitê do Grupo Atlantis 
sentou-se para ouvir testemunhos sobre 
tecnologia educacional de 16 especialistas 
selecionados pela Varkey Foundation e pelo 
Tmrw Institute. A lista dos especialistas e 
membros do Grupo Atlantis está disponível 
no final deste resumo. As suas declarações 
não estão atribuídas.

A audiência do Grupo Atlantis cobriu 
uma variedade de aspectos da tecnologia 
educacional, incluindo seu uso nas escolas 
hoje, as principais tendências para essa 
tecnologia, os desafios enfrentados pelas 
escolas na adoção de tecnologias de 
aprendizagem e como elas podem contribuir 
para o bem social. 

As conclusões do grupo são apresentadas 
aqui em duas seções separadas. A primeira 
explora os obstáculos políticos ao sucesso 
da Tecnologia Educacional hoje. A segunda 
examina as tendências para o futuro da 
tecnologia educacional.

O Grupo Atlantis agradece a todos os 
especialistas que contribuíram com depoimentos 
e forneceram evidências ao comitê.

Methodologia

O Grupo Atlantis é um corpo de 25 ex-
Ministros da Educação e chefes de governo 
de todo o mundo. Seus membros têm mais 
de 85 anos de experiência combinada no 
gerenciamento de sistemas de ensino público. 
O grupo defende a ação da comunidade 
internacional para tratar de questões 
globais em educação e, também, coloca seus 
conhecimentos e experiência à disposição dos 
governos. O Grupo Atlantis foi estabelecido 
pela Varkey Foundation, uma instituição de 
caridade global para educação e lançado no 
Fórum Global de Educação e Habilidades de 
2017 no hotel Atlantis The Palm em Dubai, 
Emirados Árabes Unidos.
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 “A TECNOLOGIA 
CAPTUROU NOSSA 
IMAGINAÇÃO POR MAIS 
DE 100 ANOS. ENTÃO 
PORQUE É TÃO DIFICIL?

“
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Quando se trata 
de tecnologia, os 
sistemas educacionais 
precisam de um 
manual de operação
OS NEGÓCIOS ESTÃO crescendo de 
forma exponencial. Até 2020, o mercado 
global de tecnologia educacional valerá 
mais de US$ 250 bilhões, de acordo com 
os organizadores da EdTechXGlobal, 
uma importante cúpula de tecnologia. 
Metade de toda a receita da Tecnologia 
Educacional ainda está concentrada nos 
EUA, mas os celulares também estão 
impulsionando o crescimento dos sistemas 
de educação tradicionalmente off-line.1  Sem 
dúvidas, as TIC devem estar preparadas 
para transformar a educação, assim como 
quase todas as outras dimensões de nossa 
sociedade global.

Então, por que a tecnologia teve um 
impacto tão mínimo na educação? 
Pesquisas sobre intervenções de 
aprendizagem baseadas em hardware 
e software descobriram que a maioria 
não teve impacto, ou teve um impacto 
amplamente negativo, na aprendizagem dos 
alunos.2  Mesmo os países que investiram 
pesadamente em TIC para a educação 
obtiveram apenas ganhos marginais, 
segundo uma pesquisa da OCDE, o 
grupo de países mais ricos.3 Os sistemas 
educacionais nacionais estão se mostrando 
obstinadamente resistentes à tecnologia 
educacional. Um acadêmico que falou com 
o Grupo Atlantis resumiu a frustração geral: 
“A tecnologia capturou nossa imaginação 
por mais de 100 anos. Então, por que é tão 
difícil?”

Está claro que a Tecnologia Educacional 
pode funcionar. Há histórias de sucesso 
em salas de aula, distritos e regiões 
ao redor do mundo. Porém, em nível 
nacional, a tecnologia não está mudando 
a aprendizagem em nenhuma medida que 
importe, da leitura e da escrita à matemática 
e ciências. E quando a tecnologia 
educacional não funciona corretamente, 

1 Pilar Cuesta, Maria; Mingo, Florencia; Zacharias, Sharon. What are the most promising areas of technology initiatives in education? How can governments in low and middle- income countries in Latin America and Sub-Saharan 
Africa support these? Graduate School of Education, Harvard University and the Varkey Foundation (2018; papel disponível à pedido.)
2 Para um resumo, veja: “Technological interventions increase learning—but only if they enhance the teacher learner relationship”, World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, World Bank (2018), 
pp145-147. Citando dados e análises de Muralidharan, Singh, and Ganimian (2016, Appendix B).
3 Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing, Paris (2015) 
4 Trucano, M., SABER-ICT Framework Paper for Policy Analysis: Documenting national educational technology policies around the world and their evolution over time. World Bank Education, Technology & Innovation: SABER-ICT 
Technical Paper Series (#01). The World Bank (2016)

pode causar grandes problemas. Um 
estudo do Banco Mundial que analisou 
a formulação de políticas de Tecnologia 
Educacional constatou que a adoção de 
tecnologia com falhas pode atrapalhar o 
ensino, ocupar muito tempo dos professores 
e suscitar preocupações com a privacidade 
de dados. 4 Também é extremamente caro.

O que está acontecendo de errado? Os 
pesquisadores falam sobre a falta de 
evidências independentes, o que significa 
que é difícil saber quais tecnologias, 
aplicativos e sistemas são eficazes e quais 
não são. Os desenvolvedores falam sobre 
licitações fortemente localizadas, o que 
significa que é difícil ampliar a tecnologia 
bem-sucedida - ou obter lucro. E os 
professores geralmente ficam entusiasmados 
com a tecnologia, mas desanimam devido 
ao sistema inadequado ou a sua própria falta 
de treinamento.

Todas essas questões são políticas, não 
tecnológicas. As respostas não virão da 
adição de mais tecnologia nas salas de aula. 

Elas virão de uma melhor formulação de 
políticas. Os governos precisam integrar 
coerentemente a tecnologia no processo 
de aprendizagem. Para fazer isso, os 
formuladores de políticas devem olhar 

1. Tecnologia Educacional hoje

para as salas de aula de seus países. Eles 
devem falar com os professores e os líderes 
das escolas sobre suas necessidades. Eles 
devem pensar nas mudanças educacionais 
que desejam ver. E então eles devem 
considerar exatamente quais tecnologias 
de aprendizagem podem ajudar a fornecer 
essas mudanças.
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É difícil saber o que 
funciona, e onde 
Dados sólidos são a base de uma boa 
formulação de políticas. Mas, no que tange 
a Tecnologia Educacional, muitas vezes 
esses dados simplesmente não existem. A 
maioria dos desenvolvedores nunca terá a 
chance de testar seus produtos próximo da 
escala necessária para estabelecer verdadeira 
eficácia. As escolas e as autoridades locais 
que compram a Tecnologia Educacional 
têm pouca ou nenhuma informação 
sobre os produtos que compram. Poucos 
produtos enfrentam oescrutínio de pesquisas 
independentes com controle aleatório, ou 
outros estudos baseados em boas pesquisas 
qualitativas.

Tal rigor é importante. Onde foram 
realizados processos independentes, eles 
mostraram um quadro contraditório sobre 
a eficácia de alguns dos produtos mais 
populares e amplamente disponíveis. Um 
especialista que falou com o Grupo Atlantis 
supervisiona as avaliações com grupos 
de controle aleatorizados de Tecnologia 
Educacional. Ela descreveu os resultados de 
um estudo com resultados negativos sobre 
um popular jogo de matemática: 

“[O produto] alega facilitar a aprendizagem. 
Mas remove toda a parte difícil da tarefa - é 
fácil demais. Não importa quanto tempo as 
crianças joguem, elas não tiram nada disso”.

É claro que muitos produtos funcionam. A 
maioria dos especialistas que falou com o 
Grupo Atlantis poderia apontar exemplos de 
Tecnologia Educacional eficaz nas escolas 
hoje em dia, ou novos produtos promissores 
que chegam ao mercado. O Banco Mundial 
também apontou uma série de histórias 
de sucesso, em meio a resultados variados 
sobre os resultados da aprendizagem para 
a Tecnologia Educacional em geral.5  No 
entanto, a falta de evidências independentes 
sobre a tecnologia também promoveu um 
clima de cinismo. Como um especialista 
refletiu: 

“Há muita reação contra as empresas de 
Tecnologia Educacional com fins lucrativos 
na academia. Nem todos estão vendendo 
farsas”.

A Tecnologia Educacional de hoje não 
pode automatizar a aprendizagem. Mas 
isso pode fazer com que bons professores 

se tornem melhores. Pode informar suas 
decisões na sala de aula, por meio de dados 
mais sistemáticos sobre o desempenho 
e os comportamentos de seus alunos. 
Pode ajudar os professores a tornarem 
a aprendizagem atraente, interativa e 
inovadora. Pode ajudar a abrir novas 
perspectivas e ilustrar conceitos de uma 
maneira melhor. Pode, ainda, ajudar a 
reduzir o oneroso trabalho administrativo 
dos professores. E a tecnologia também 
pode tornar a aprendizagem mais acessível 
para alunos com deficiência ou com 
necessidades especiais. Como um membro 
do Grupo Atlantis refletiu: "Essa variedade 
não é nova na Tecnologia Educacional, é 

algo que bons professores sempre fizeram - 
mas a Tecnologia Educacional facilita isso".

Os Ministros da Educação podem ajudar 
as escolas a diferenciarem a boa tecnologia 
da ruim. Uma maneira seria estabelecer 
uma comissão nacional sobre a Tecnologia 
Educacional com a finalidade de reunir 
evidências independentes sobre tecnologia 
nas escolas. Essa comissão poderia trabalhar 
para estabelecer um corpo de pesquisa sobre 
se as tecnologias de aprendizagem estão 
atendendo suas expectativas.

Para ser eficaz, essa comissão precisa de 
orientação. Os Ministros devem ter clareza 
sobre o impacto que estão procurando. 
Uma nova tecnologia, por exemplo, pode 
não fazer grande diferença em exames 

padronizados, se também roubar tempo da 
memorização e do ensino para a prova. Mas 
pode aprimorar habilidades não avaliadas 
em nível nacional, como pensamento crítico, 
colaboração e pensamento computacional. 
A pergunta para o Ministro é: qual é a 
mudança que eles querem ver?

Há também uma série de passos que os 
ministérios da educação podem adotar para 
apoiar professores e líderes de escolas. As 
redes de aprendizagem entre pares podem 
ajudar um a aprender com o sucesso do 
outro - e com os erros também. Os governos 
também podem ajudar a promover uma 
base de evidências em torno da Tecnologia 
Educacional, utilizando os próprios 

usuários. Uma análise das abordagens 
eficazes da Omidyar Network, uma empresa 
de investimentos filantrópicos, sugeriu que 
os governos publiquem um catálogo de 
produtos e serviços efetivos, por exemplo, 
utilizando análises geradas por usuários.6 

Tais medidas não seriam particularmente 
caras, contrastadas com o custo das escolas 
que compram tecnologia inútil. Mas elas 
seriam um sinal claro de que o governo 
central está levando a sério o potencial 
tecnológico da educação. No curto 
prazo, essa ação orientaria as escolas e os 
desenvolvedores sobre o que realmente 
funciona em um dado país e por quê.

Evidência

5 “Technological interventions increase learning—but only if they enhance the teacher learner relationship”, World 
Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, World Bank (2018), p145-147
6 Scaling Access & Impact: Realizing the Power of EdTech, Omidyar Network (2019)
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Infraestrutura 
precária mantém as 
escolas off-line
Um produto que funciona bem em um 
local pode não funcionar em outro. A 
infraestrutura, incluindo o acesso à rede 
elétrica e à Internet, costuma ser uma 
barreira fundamental para o sucesso em 
escala da Tecnologia Educacional nos 
países de baixa e média renda. A questão é 
generalizada. Aproximadamente quatro em 
cada cinco escolas nos países africanos não 
têm acesso à eletricidade, juntamente com 
quase três quartos das escolas em aldeias na 
Índia, segundo dados da UNESCO.7  

Os sistemas educacionais com acesso 
precário às soluções de Internet e nuvem de 
alta velocidade exigidas pelas tecnologias de 
aprendizagem mais avançadas da atualidade 
são particularmente mal atendidos. Como 
um especialista disse ao Grupo Atlantis: 
"A maioria das empresas da Tecnologia 
Educacional acha que é bom usar a 
computação em nuvem, mas em muitas 
escolas ao redor do mundo a conectividade 
básica não existe".

Diante desses limites, alguns sistemas 
educacionais estão desenvolvendo soluções 
alternativas. A tecnologia movida a energia 
solar, por exemplo, pode ajudar as escolas 
a não dependerem da rede elétrica. Em 
muitos países de baixa renda, a adoção 
de tecnologia está sendo impulsionada 
por telefones celulares, e não por desktops 

ou hardwares específicos para educação. 
O vencedor do prêmio global para 
professores Peter Tabichi, por exemplo, usa 
regularmente seu telefone celular como uma 
ferramenta de ensino em sua escola na zona 
rural do Quênia. Ao falar com a Varkey 
Foundation neste relatório, ele disse: "no 
momento em que introduzi a tecnologia na 
escola, os alunos se tornaram mais criativos - 
eles queriam criar projetos mais inovadores". 
Seus próprios alunos são proibidos de usar 
telefones na escola, mas ele diz que eles os 
usam regularmente em casa para ajudar nos 
trabalhos escolares.

A maioria dos Ministros da Educação pouco 
influenciam na infraestrutura de seu país. 
Mas eles podem ajudar os desenvolvedores 
da Tecnologia Educacional a entender 
as limitações de seus países. Uma revisão 

nacional da infraestrutura digital nas 
escolas daria aos desenvolvedores da 
Tecnologia Educacional o roteiro para 
criarem produtos melhores. Tal revisão 
deve analisar o quão bem as escolas são 
servidas pelo básico: rede eletrica e internet 
de alta velocidade. Também deve identificar 
os tipos de tecnologia mais adequados 
ao contexto dos alunos e professores. Em 
alguns países, por exemplo, os alunos usam 
predominantemente telefones celulares ao 
invés de laptops ou tablets.

Esses aprendizados podem economizar 
muito tempo e esforço desperdiçado 
das escolas e dos desenvolvedores. A 
longo prazo, eles podem obter produtos 
que funcionam nas escolas - e também 
economizar muito dinheiro para um sistema 
educacional.

Muitas escolas em toda a África carecem de eletricidade
Proporção de escolas primárias sem acesso à eletricidade, onde existem dados (%)

Fonte:  
UNESCO UIS (não há 
dados para os países em 
branco) 

Fonte:  
UNESCO UIS (não há dados 
no nível regional para a Europa 
Central).

7 Electricity and education: The benefits, barriers, and recommendations for achieving the electrification of primary and 
secondary schools, UNDESA (2014), citando UNESCO UIS
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Apenas 7 em cada 10 escolas primárias em todo o mundo têm eletricidade Proporção de 

escolas primárias com acesso a eletricidade (%)



Comprar e vender 
Tecnologia Educacional 
é complicado - e caro
Um produto pode custar milhões de dólares 
para ser criado. Para ter alguma esperança de 
recuperar esse investimento, os desenvolvedores 
necessitam vender em grande escala. Na 
prática, muitos têm que ir de escola em escola 
ou de distrito em distrito. Grande parte 
das compras da Tecnologia Educacional 
é altamente localizada e fragmentada em 
diferentes regiões. Os acordos são firmados 
em escolas individuais e os lucros obtidos ou 
perdidos em margens estreitas. Isso significa 
que produtos promissores podem desaparecer 
dos mercados antes que eles tenham tido a 
chance de provar seu valor em escala. Um 
desenvolvedor que falou com o Grupo Atlantis 
disse:

"Para a maioria das empresas da Tecnologia 
Educacional, é uma luta enorme ter sucesso 
porque é difícil ganhar dinheiro. Venda 
para escolas e governos em todo o mundo é 
incrivelmente difícil e empresas como a minha 
realmente enfrentam dificuldades - então, 
soluções tecnológicas deixam de existir”.

Deixar as escolas ou autoridades locais 
escolherem sua tecnologia ajuda a garantir 
que eles recebam os produtos de que precisam. 
Mas essa abordagem provavelmente limita 
a aprendizagem sobre o que funciona em 
escala. Também torna a adoção da Tecnologia 
Educacional em um sistema incrivelmente 
seletiva. Um Ministro da Educação pode 
descobrir que todas as escolas de seu país 
criaram um conjunto diferente de soluções 
tecnológicas, que podem ou não ser compatíveis 
umas com as outras. Como um membro do 
Grupo Atlantis - que também lidera uma 
empresa da Tecnologia Educacional - refletiu: 
"A Tecnologia Educacional não existe como 
indústria; há todos os tipos de iniciativas que 
não se conhecem ".

Basicamente, a Tecnologia Educacional 
deve economizar tempo dos professores - e 
dinheiro dos governos. Em outras palavras, as 
tecnologias de aprendizagem devem ser uma 
abordagem mais eficaz em termos de custos. A 
realidade geralmente é bem diferente. Como 
um membro do Grupo Atlantis argumentou:

“Quando você pensa no efeito que a tecnologia 

alcançou em praticamente todos os setores, 
a economia de custos está na vanguarda. Da 
assistência médica aos produtos de consumo, 
a tecnologia permitiu que os usuários fossem 
mais bem atendidos a custos mais baixos. Na 
educação, o oposto está acontecendo”.

A Tecnologia Educacional pobre em recursos, 
possivelmente, tem tornado a educação 
mais cara. Criou novas linhas de orçamento 
em sistemas educacionais e aumentou os 
investimentos em hardware. Essencialmente, as 
tecnologias de aprendizagem deveriam ajudar 
os governos a fornecer serviços educacionais 
que, na ausência destas tecnologias, seriam 
impossíveis de serem disponibilizadas. 

Toda a Tecnologia Educacional deve passar 
no teste básico de análise de custo-benefício. 
Na prática, isso é mais fácil ser dito do que 
feito. Nos níveis nacional, regional e escolar, 
os compradores geralmente não têm as 
informações básicas necessárias para comparar 
o custo de um produto com suas vantagens. 
O problema é agravado no nível político, 
uma vez que muitos governos ainda veem as 
tecnologias de aprendizagem e outras TIC 
como acessórios para a prestação de serviços, 
e não como componentes essenciais. Isto levou 
um documento do Banco Mundial a descrever, 
talvez ironicamente, muitos investimentos na 
Tecnologia Educacional como “iniciativas 
baseadas na fé”.8 

Os Ministros da Educação têm um papel 
importante a desempenhar para tornar as 
compras de Tecnologia Educacional justas, 
transparentes e rentáveis. Isso não significa 
que os formuladores de políticas deveriam 
arbitrariamente impedir escolas ou distritos de 
comprarem o equipamento de que precisam. 
Uma solução de compra única para todos seria 
não aconselhável. Como um especialista que 
falou com o Grupo Atlantis disse:

"É incrivelmente difícil para qualquer agência 
governamental escrever um bom edital de 
compras - e muito difícil para uma organização 
comercial atender às necessidades de um bom 
edital de compras".

Futuramente, há a possibilidade de os governos 
rejeitarem soluções de compras em modelo 
único. Ao invés disso, uma mudança em direção 
a micro-serviços e micro-aquisições pode dar às 
escolas acesso a um sistema muito mais flexível 
de ferramentas digitais. Neste meio tempo, os 
Ministros procurariam facilitar oportunidades 

para compradores e vendedores se conhecerem 
e negociarem com mais eficiência. As feiras de 
compradores, patrocinadas pelas autoridades 
regionais de educação, podem ajudar 
compradores e vendedores - elas oferecem aos 
compradores a chance de vender em grande 
escala e às escolas uma oportunidade vital para 
comparar produtos similares. Os Ministros 
podem também olhar para o exemplo de países 
como o Reino Unido, que agora está testando 
centros de compras regionais e até acordos 
de compras pré-negociados.9 Eles também 
poderiam pesquisar os EUA, onde o governo 
emitiu várias diretrizes de compras para ajudar 
desenvolvedores e escolas.10  

Os formuladores de políticas que buscam 
modelos mais inovadores ou com redução 
de custos também podem investigar mais 
as soluções de código aberto. Alguns 
países, como a Índia, já estão adotando um 
conjunto de recursos educacionais de código 
aberto, nos quais provedores privados 
podem criar suas soluções. Decididamente, 
isso significa que os dados desses produtos 
são interoperáveis: eles podem ser 
compartilhados em diferentes sistemas.

No nível internacional, também existe 
um interesse crescente na Tecnologia 
Educacional criada por meio de 
colaboração de código aberto, onde o lucro 
não é o principal motivador. O Fundo de 
Inovação da UNICEF, por exemplo, investe 
em soluções de código aberto para melhorar 
a vida das crianças. Seu portfólio inclui 
várias intervenções baseadas na Tecnologia 
Educacional

De maneira mais ampla, os ministérios 
devem garantir que os processos de 
compras estejam focados na tecnologia que 
promove aprendizagem e ensino, ao invés 
de hardware e software mais genéricos. 
Ao invés de medir o sucesso pelo número 
de computadores ou tablets nas escolas, os 
formuladores de políticas deveriam olhar 
para as tecnologias de aprendizagem agora 
disponíveis para professores e alunos.

Compras

8 Trucano, M., SABER-ICT Framework Paper for Policy Analysis: Documenting national educational technology policies around the world and their evolution over time. World Bank 
Education, Technology & Innovation: SABER-ICT Technical Paper Series (#01). The World Bank (2016)
9 Realising the potential of technology in education: A strategy for education providers and the technology industry, Department for Education (2019)
10 Veja: Ed Tech Developer’s Guide, US Department of Education (2015)
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11 FFigura I.1.1, TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners (OECD), 2019
12 “Target 4.4: Skills for work”, http://gem-report-2019.unesco.org [accessed 24 May 2019]
13 Trucano, M., SABER-ICT Framework Paper for Policy Analysis: Documenting national educational technology policies around the world and their evolution over time. World Bank Education, Technology & Innovation: SABER-
ICT Technical Paper Series (#01). The World Bank (2016) 
14 “Advancing educational technology in teacher preparation: Four guiding principles”, Reimagining the Role of Technology in Education: 2017 National Education Technology Plan Update, Department of Education (US)
15 Realising the potential of technology in education: A strategy for education providers and the technology industry, Department for Education (UK)
16 Figura I.1.1, TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners (OECD), 2019
17 Scaling Access & Impact: Realizing the Power of EdTech, Omidyar Network (2019) 

Os professores 
geralmente não 
conseguem ou não 
querem usar Tecnologia 
Educacional 
A Tecnologia Educacional de hoje pode oferecer 
um conjunto de intervenções de aprendizagem. 
Porém, ainda não pode fornecer o continuum de 
aprendizagem exigido pelos sistemas educacionais 
em escala. Isso é algo que somente os professores 
podem fazer. A demanda por tecnologias de 
aprendizagem por parte dos professores, no 
entanto, geralmente é pouco compreendida por 
desenvolvedores e formuladores de políticas. 
Ambos, como disse um especialista ao Grupo 
Atlantis, tendem a oferecer para os professores 
soluções para problemas que não existem.

A maior parte do trabalho docente e acontece 
efetivamente por trás de portas fechadas. Os 
professores, portanto, têm pouco incentivo para 
usar a tecnologia que eles não querem ou não 
entendem. Fundamentalmente, os professores 
devem querer usar a tecnologia porque acreditam 
que ela oferecerá uma abordagem mais eficaz 
do que o que a que já estão empregando. No 
entanto, poucos professores parecem acreditar 
que necessitam de mais orientação sobre 
tecnologia. Em uma pesquisa da OCDE com 
professores em 48 países e economias, menos 
de 20% disseram ter uma grande necessidade 
de desenvolvimento profissional em TIC para o 
ensino.11   

Para que os governos consigam que os professores 
adotem a Tecnologia Educacional, elas precisam 
oferecer duas coisas. A primeira é o treinamento 
adequado para o uso eficaz das tecnologias de 
aprendizagem, incluindo a experiência prática 
em sala de aula. O treinamento, onde este existe, 
geralmente é divorciado da pedagogia - do 
ensino e da aprendizagem. Desenvolvedores 
e formuladores de políticas, desta forma, 
não devem superestimar a capacidade dos 
professores de usar as TIC para além das tarefas 
administrativas mais básicas. Pesquisas da 
UNESCO, por exemplo, mostram que raros 
adultos em todo o mundo podem fazer além do 
que copiar e colar arquivos ou anexar arquivos a 
e-mails no computador.12 

Alguns países oferecem aos professores 
treinamento básico em TIC, particularmente 
durante os programas de formação inicial para 
professores.13 Também há evidências de que 
vários países estão começando a priorizar a 
experiência em sala de aula dessas tecnologias. 
Orientações recentes do Departamento de 
Educação dos EUA, por exemplo, recomendam 
que os professores em formação inicial adquiram 
experiência aprofundada e ampla de programas 

de uso das TIC.14  O Reino Unido, entretanto, 
lançou recentemente cursos de treinamento on-
line para líderes educacionais.15  

No entanto, esse treinamento não é nem 
propagado nem sistemático na maioria dos 
sistemas educacionais. Apenas 56% dos 
professores entrevistados pela OCDE relataram 
ter recebido treinamento formal em TIC para a 
prática pedagógica. Nos EUA, amplamente visto 
como líder global na Tecnologia Educacional, esse 
número é de apenas 63%.  E onde o treinamento 
está disponível, geralmente é um adicional 
ou readaptação, ao invés de um componente 
essencial.

Como consequência, a tecnologia educacional 
pode ser avançada demais para muitos usuários. 
Como observou um membro do Grupo Atlantis: 
“Ouvimos repetidamente que, se você ignora 
a profissão de professor, isso terá um impacto 
muito negativo na implementação da Tecnologia 
Educacional. O foco precisa estar no treinamento 
de professores e na sua inserção”.

A segunda coisa que os Ministros podem fazer 
é promover um processo para dar uma visão 
clara aos professores de como esses produtos 
se encaixam na estrutura mais ampla de 
aprendizagem pelas quais eles são responsáveis. O 
Grupo Atlantis considerou uma gama de produtos 
diferentes ao longo de sua investigação, cada 
um dos quais abordou um problema específico 
ou forneceu aos professores uma ferramenta 
específica. Mas o que os colaboradores não 
abordaram foi como esses produtos se encaixam 
no continuum de aprendizagem que os professores 
supervisionam. Na prática, os professores 
precisam entender como esses diferentes produtos 
devem trabalhar juntos em uma sala de aula ou 
escola. Eles também precisam entender como a 

Fonte:   
OCDE Survey of Adult Skills (PIAAC) (2012, 2015), Tabela A2.6

Professores
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tecnologia pode viabilizar suas práticas.

E é aí que os Ministros da Educação podem 
ajudar. Os professores devem ver a Tecnologia 
Educacional como mais do que a soma de suas 
partes, ao invés de um conjunto de intervenções 
não conectadas. A Tecnologia Educacional 
precisa ser integrada ao currículo, e não ser vista 
como um adicional. Como um membro do 
Grupo Atlantis disse: "Ensinar não é apenas uma 
coleção de truques, é algo estruturado. Como 
essa estrutura se encaixa com a Tecnologia 
Educacional?”

Os professores devem poder contar com uma 
rede de apoio que se estenda para além dos muros 
da escola. Fazer da Tecnologia Educacional 
um sucesso requer muitas mãos, de professores 
e líderes de escolas, empresas e infraestrutura, 
grupos da sociedade civil e governo local.17  As 
próprias escolas são organizações em rede com 
relações que se expandem para suas comunidades 
locais. É preciso um ecossistema dessas partes 
interessadas para construir e sustentar a 
aprendizagem de tecnologias, bem como levá-las 
a terem escala. Não se deve pedir aos professores 
que assumam a responsabilidade da tecnologia 
por si mesmos.

Os governos devem trabalhar para promover tais 
ecossistemas locais. Há muito que os formuladores 
de políticas podem fazer para ajudar os membros 
dessas comunidades a crescerem e aprenderem 
uns com os outros. Um primeiro passo significativo 
para os ministérios da educação seria facilitarem 
as oportunidades de aprendizagem colaborativa 
entre pares das próprias escolas, para ajudá-los a 
aprenderem lições duramente conquistadas sobre 
a implementação da Tecnologia Educacional uns 
com os outros.



Domando o “Faroeste” da 
Educação
A Tecnologia Educacional é uma fronteira 
desconhecida para os formuladores de 
políticas, mas não precisa ser o “Faroeste”. 
O trabalho dos desenvolvedores é 
ultrapassar os limites do que é possível. 
Mas é responsabilidade dos ministros 
da educação aplicar todo o potencial da 
Tecnologia Educacional no mundo real. 

No nível político, isso significa abordar 
questões-chave em torno de evidências, 
infraestrutura, compras e ensino e 
aprendizagem. Mas também deve 
significar articular uma clara visão 
política para a Tecnologia Educacional. 
Muitos formuladores de políticas tratam 
a tecnologia em grande parte como um 
complemento ou aperfeiçoamento da 
educação tradicional. Em todo o mundo, os 
governos têm se concentrado amplamente 
em acrescentar cada vez mais hardware nas 
salas de aula, além de digitalizar os recursos 
de aprendizagem existentes.

Essa abordagem conseguiu colocar mais 
TIC nas salas de aula do que nunca. 
Porém, globalmente, resultou em apenas 
retornos decrescentes para a aprendizagem. 
Em média, 72% dos estudantes nos 
países da OCDE agora dizem que usam 
computadores na escola. Mas a maioria 
relata que os usa para navegar na Internet, 
e não para resolver ou simular situações 
do dia a dia.  Professores e alunos, em 
outras palavras, não estão fazendo nada 
fundamentalmente diferente de antes. 
Como um especialista que falou com o 
Grupo Atlantis disse: “Na Tecnologia 
Educacional 1.0, estávamos digitalizando 
modelos tradicionais - apenas demos a todos 
um computador. Nada mudou realmente, 
acabamos por adicionar tecnologia 
sobreposta à estrutura existente".

Isso é um enorme desperdício de tempo 

e recursos. Para cumprir a promessa da 
Tecnologia Educacional, os formuladores 
de políticas precisam de uma estratégia 
clara para as TIC e como ela serve para 
a aprendizagem em todo o sistema. Na 
prática, no entanto, essas visões são poucas 
e distantes. Uma análise do Banco Mundial 
sobre a formulação de políticas de TIC 
para a educação em todo o mundo concluiu 
que pouquíssimos países têm estratégias 
prioritárias de Tecnologia Educacional. 
Muitos não têm nenhuma estratégia de 
Tecnologia Educacional. Outros têm 
políticas construídas a partir de estratégias 
díspares de diferentes setores, ou estratégias 
que nunca foram adotadas oficialmente.19  

É hora de quebrar o ciclo de fracasso 
político em torno da Tecnologia 
Educacional. Os Ministros da Educação 
devem considerar exemplos de melhores 
práticas onde existem, principalmente 
em Cingapura, Reino Unido e EUA.  
Eles também podem se perguntar sobre 
o que está funcionando e o que não 
está funcionando. Fundamentalmente, 
os ministérios da educação devem 
estar preparados para ver a Tecnologia 
Educacional como mais do que um 

complemento à educação tradicional. 
Em vez disso, eles devem trabalhar para 
identificar a tecnologia mais eficaz e 
integrá-la gradualmente à prática diária da 
sala de aula. Para conseguir isso, os líderes 
da educação podem olhar para a próxima 
onda de tecnologia educacional: Tecnologia 
Educacional 2.0.

18 Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing, Paris (2015)
19 Trucano, M., SABER-ICT Framework Paper for Policy Analysis: Documenting national educational technology policies around the world and their evolution over time. World Bank 
Education, Technology & Innovation: SABER-ICT Technical Paper Series (#01). The World Bank (2016)
20 See eg ICT Masterplans (Singapore), Realising the potential of technology in education: A strategy for education providers and the technology industry (UK) and National 
Education Technology Plan (US)
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Conclusão
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21 “Processing power compared: Visualising a 1 trillion-fold increase in computing performance”, pages.experts-exchange.com [acessado 29/05/2019] 
22 “Internet growth statistics”, internetworldstats.com [acessado 31/05/2019]
23 Veja: The Future of Jobs Report 2018, Centre for the New Economy and Society, World Economic Forum (2018); World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, 
World Bank (2019); e Future of Skills: Employment in 2030, Pearson e Nesta (2017)
24 Figura I.1.1, TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners (OECD), 2019
25 Policy Brief on the Future of Work: Skills for a Digital World, OECD (2016)

Futuro, incerto
OS SMARTPHONES DE HOJE 
são mais poderosos do que muitos 
dos supercomputadores de ontem. De 
acordo com uma estimativa, o poder de 
processamento aumentou um trilhão de 
vezes desde a década de 1950.21 Mais pessoas 
também estão online do que nunca. Vinte 
anos atrás, menos de 5% da população do 
mundo usava a Internet. Hoje, mais da 
metade o faz.22 À medida que a tecnologia se 
torna cada vez mais poderosa, seu impacto 
na sociedade global está aumentando. Até 
agora, ela não tem conseguido entregar em 
grande escala na educação. As tecnologias 
de aprendizagem de amanhã podem ter uma 
história diferente.

Os ministérios da educação não podem mais 
ignorar o poder transformador da tecnologia. 
A disseminação global da digitalização, 
automação e comunicação de massa está 
mudando fundamentalmente a demanda 
por habilidades no mercado de trabalho em 
todo o mundo.23 A sala de aula e os currículos 
não podem permanecer off-line e fora dos 
limites dos avanços tecnológicos. Na prática, 
a tecnologia digital já é um fato da vida em 
grande parte da educação - para melhor ou 
para pior. Mais da metade dos professores 
consultados pela OCDE em 56 países e 
economias relataram que frequentemente 
permitem que os alunos usem as TIC em 
projetos ou trabalhos de classe.24 

Hoje, porém, os modelos educacionais mais 
tradicionais operam off-line ou incorporam 
a tecnologia como complemento ou 
atualização. Essa abordagem, agora com 
décadas de idade, está falhando em fornecer 
as habilidades e competências necessárias 
para os jovens competirem no local de 
trabalho global. Pesquisas em 28 países da 
OCDE descobriram que mais de 50% dos 
adultos não têm quase nenhuma habilidade 
em TIC.25 Os alunos estão saindo da escola 
mal equipados para navegar em um mundo 
onde a tecnologia é onipresente.

Portanto, parece cada vez mais redundante 
perguntar se a tecnologia tem um lugar 
na sala de aula. A questão é: qual deve ser 
o seu papel? É aí que entra a "Tecnologia 
Educacional 2.0". Uma onda de tecnologia 
educacional nova e cada vez mais avançada 
já está chegando aos mercados em todo o 
mundo. Os formuladores de políticas de 
todos os níveis devem reconhecer seu poder 
de remodelar e de desestabilizar os sistemas 
educacionais.

2. Tecnologia Educacional amanhã

Fonte:  
Internetworldstats.com
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Hoje, cerca de 60% do mundo está online
Crescimento de usuários da Internet em % da população mundial, 

1995-2018



Os professores de 
amanhã podem precisar 
saber menos do que hoje
Hoje, qualquer aluno com acesso à Internet 
tem acesso instantâneo a informações sobre 
qualquer assunto ensinado em sala de aula. 
Mas bits e informações, é claro, não são 
conhecimento - isso ainda requer um guia, um 
repertório e uma curadoria de aprendizagem 
que somente os professores podem fornecer. 
A internet pode mostrar quase tudo o que 
você deseja ver. Mas não pode substituir um 
professor que pode lhe dizer o que tudo isso 
significa e como as coisas se encaixam. Para 
fazer isso, bons professores precisam ter um 
entendimento completo de seus componentes 
curriculares. Como um membro do Grupo 
Atlantis disse, simplesmente: "Bons professores 
precisam saber muito".

Mas esses professores também são escassos 
em todo o mundo. Em todo o mundo, muitos 
professores carecem de uma base sólida de seus 
componentes curriculares ou de conhecimento 
pedagógico suficiente para realizar seus 
trabalhos. Por sua vez, isso está alimentando 
uma crise global de aprendizagem. Hoje, seis 
em cada dez crianças e adolescentes em todo 
o mundo não estão aprendendo o mínimo de 
leitura e matemática, segundo a UNESCO.26  
A maioria está em países de baixa renda na 
Ásia e na África Subsaariana. Governos em 
desespero estão cada vez mais se voltando 
para soluções tecnológicas para complementar 
o conhecimento e as habilidades de seus 
professores. Tais movimentos muitas vezes se 
mostraram controversos. Mas é provável que 
continuem sendo uma tendência importante 
para o futuro.

Há uma variedade de modelos diferentes em 
uso. Uma abordagem eficaz, implantada pela 
Fundação Varkey no Gana, usa a tecnologia 
de satélite para transmitir aulas interativas 
de alta qualidade de professores qualificados 
para salas de aula remotas.  Os resultados 
iniciais do programa foram promissores, com 
ganhos de literacia e numeracia entre meninas 
de comunidades carentes. Em um mundo 
sem professores suficientes, essa tecnologia 
oferece aos Ministros da Educação de hoje 
uma solução limitada. Mas ainda é baseado 
no princípio fundamental de que a tecnologia 
pode apenas ampliar o bom ensino, e não 
o substituir. As informações nesses modelos 
ainda são fornecidas pelos professores, não 
pela tecnologia.

O futuro pode virar esse princípio de 
cabeça para baixo. A OCDE, por exemplo, 
argumentou que o trabalho de um professor 
precisa mudar e não ser apenas o trabalho 
de transmitir informações. Em vez disso, 
argumentam alguns pesquisadores, o papel 
dos professores deve ser desenvolver condições 
para que seus alunos aprendam através do 
amplo espectro de conhecimentos, habilidades, 
valores e atitudes exigidos pelo século XXI.28   

Se essa mudança acontecer, ela será ativada 
pela tecnologia. Um acadêmico que falou 
com o Grupo Atlantis previu que a tecnologia 

educacional acabará por aliviar os professores 
dessa "carga de conhecimento". Em vez 
disso, eles argumentaram, os alunos acessarão 
informações autonomamente, contando com 
a tecnologia - e os professores orientarão os 
alunos durante o processo. No futuro, disse o 
especialista, os melhores professores podem ser 
mentores, e não bancos de informações. Ou, 
como disse o especialista, "seu professor de 
Educação Física poderia te ensinar física".

Essa previsão é controversa - e é fortemente 
contestada por alguns membros do Grupo 

Atlantis. Uma mudança tão fundamental, 
se acontecer, ainda pode estar longe. Parece 
improvável que os robôs substituam os 
professores em breve. O que está claro, no 
entanto, é que as tecnologias de aprendizagem 
serão capazes de aumentar o ensino eficaz. 
A tecnologia poderá ajudar os professores a 
serem mais criativos, acessíveis e orientados 
por evidências. Por sua vez, isso pode ser cada 
vez mais importante em um mundo em que a 
sociedade pede aos professores que cumpram 
cada vez mais papéis na vida de crianças e 
jovens.

 Em todo o mundo, os governos estão cada vez 
mais impondo responsabilidades adicionais 
aos professores. Atualmente, espera-se que os 
professores abordem questões como cidadania 
global, alfabetização digital, mudança 
climática e até armas nas escolas. À medida 
que a tecnologia de aprendizagem se prolifera, 
os professores podem sofrer crescente pressão 
para atuar como curadores e controle de 
qualidade de conteúdo digital. Os governos 
devem reconhecer que isso colocará pressão 
adicional em uma profissão já sobrecarregada. 
A Tecnologia Educacional deve possibilitaro 
trabalho dos professores, em vez de 
representar uma responsabilidade adicional 
em meio a uma infinidade de outras.

A tecnologia pode colocar bons professores na frente dos alunos que mais precisam deles
O Projeto Making Ghanaian Girls Great!

Fonte:  
Varkey Foundation

26 ,ais da metade das crianças e adolescentes não estão aprendendo no mundo inteiro. UIS Fact Sheet No. 46, UNESCO Institute for Statistics (2017)
27  “Making Ghanaian Girls Great!”, varkeyfoundation.org [acessado em 29/05/2019]
28  Veja: OECD Future of Education and Skills 2030 Concept Note, OCDE (2019)
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Professores

Um "professor mestre" 
dá uma aula em um 
estúdio em Accra.

A lição é transmitida 
para uma escola em 
Gana por satélite.

A escola recebe a 
lição, com tecnologia 
movida a energia 
solar.

As crianças da escola 
participam da lição 
interativa.



A IA pode ajudar 
a personalizar a 
aprendizagem
Nós estamos sendo vigiados. A inteligência 
artificial está cada vez mais sendo 
implantada em diferentes setores. Em troca, 
esses programas melhoram nossas vidas 
pessoais, organizando nossas linhas de 
notícias e organizando nossas fotos, fazendo 
recomendações musicais e sugerindo que 
horas devemos sair de algum lugar para 
evitarmos o trânsito. Nos bastidores, essa 
tecnologia está cada vez mais assumindo a 
tomada de decisões cotidiana na indústria e 
nos negócios; investir em ações, reabastecer 
as prateleiras dos supermercados e até 
identificar suspeitos de crimes. O que essa 
tecnologia poderia fazer pela educação?

Muitos especialistas da Tecnologia 
Educacional que falaram com o Grupo 
Atlantis argumentaram que o futuro 
da educação reside em programas 
de aprendizagem "personalizados", 
impulsionados pela inteligência artificial. 
Essa tecnologia reúne dados sobre o aluno 
desempenho ao longo do tempo e sugere 
diferentes intervenções para ajudá-los 
a melhorar. Como um desenvolvedor 
expressou:

“Com nosso sistema, você cria uma 
experiência de aprendizagem única e 
personalizada, otimizada pelas necessidades 
dos alunos. Estamos usando redes neurais 
profundas que mapeiam o estado de 
conhecimento e as metas de um aluno".

Mas entender o que a inteligência artificial 
realmente sabe sobre a aprendizagem 
dos alunos é complicado. Também é 
difícil definir o que realmente significa 
personalização em termos de Educação. 
Quando solicitados pelo Grupo Atlantis, 
colaboradores especializados ofereceram 
uma variedade de definições diferentes. 
Um afirmou: “Trata-se de criar caminhos 
de aprendizagem personalizados por meio 
de competências.” Outro argumentou 
que a personalização é: “um processo de 
aprendizagem que adapta seus pontos 
fortes”. Um terceiro observou que o 
objetivo da aprendizagem personalizada é 
simplesmente fornecer “a lição certa para 
o”. aluno certo na hora certa." 

Todos os três exemplos podem servir 
como definições de trabalho para os 
desenvolvedores - e para as pessoas que 
usam os produtos. Mas todos também 
falam de ideias diferentes sobre o que é 
personalização. Como um membro do 
Grupo Atlantis refletiu:

“A 'personalização' foi a ideia mais 
frequentemente usada para a aparência 
de um sistema no futuro, mas as pessoas 
pareciam usá-lo para falar sobre 
individualização, enquanto todos nós nesta 
mesa [o Grupo Atlantis] pensamos em 
aprender como um processo social-". 

Mas uma abordagem personalizada 
é promissora. É um princípio bem 
estabelecido que sistemas de ensino eficazes 
devem garantir que o ensino considere o 
nível do aluno. Na prática, no entanto, 
é difícil fazer isso para cada aluno do 
sistema. Em muitos sistemas, apenas uma 
fração dos alunos consegue acompanhar o 
currículo, e muitos outros ficam para trás.29  
A tecnologia de personalização oferece uma 
gama de novas e poderosas ferramentas de 
diagnóstico para ajudar a manter alunos e 
professores no ritmo. Em escala, poderia 
ajudar os Ministros a entenderem como os 
alunos de seus países estão acompanhando 
os currículos.

Essa tecnologia pode ser uma abordagem 
particularmente poderosa para a 
aprendizagem corretiva ou suplementar, 

para ajudar os alunos mais fracos e 
mais desfavorecidos a acompanhar o 
currículo. Mas essa abordagem ainda 
requer a intervenção de um professor 
para garantir que os alunos estejam 
realmente aprendendo, ao invés de passar 
apenas em testes de rotina mal projetados. 
Os formuladores de políticas também 
precisarão trabalhar para garantir que essa 
tecnologia sirva o aluno como um todo, com 
base em um currículo abrangente. Como 
um membro do Grupo Atlantis argumentou:

"O ensino personalizado é bom até 
certo ponto, porque não queremos que 
os alunos aprendam [apenas] o que 
querem; queremos que eles tenham um 
conhecimento básico de linguagem, história 
etc. O conhecimento personalizado deve 
ser uma maneira de ajudar a progredir no 
currículo com alguma flexibilidade”.

29 “Teacher skills and motivation both matter (though many education systems act like they don’t)”, World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, World Bank (2018)
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A aprendizagem 
orientada por dados 
pode ser o futuro da 
educação. Mas a que 
custo para a privacidade 
dos alunos?
Nosso mundo digital é construído sobre dados. 
A big data transformou a maneira como 
fazemos negócios e as formas como o setor 
funciona. O mercado para dados chegará a 
US$ 189 bilhões, este ano, de acordo com uma 
previsão da International Data Corporation. A 
organização prevê que o mercado valerá mais 
de US$ 274 bilhões até 2022.30  

Em todo o mundo, os negócios e a indústria 
estão se movendo para tirar proveito da 
colheita inesperada de informações sobre 
os consumidores. Uma grande pesquisa 
de empregadores realizada pelo Fórum 
Econômico Mundial constatou que 85% 
esperam usar a análise de big data até 2020.31 
A enorme quantidade de dados disponíveis 
agora vai muito além do que a maioria das 
organizações é capaz de processar de maneira 
significativa. Um estudo recente da McKinsey 
Analytics descobriu que muitos líderes de 
negócios e de TI estavam cada vez mais 
sobrecarregados com o volume e a variedade 
de dados.32  

O que o aumento da big data significará para a 
educação? Muitos sistemas de ensino em todo o 
mundo ainda lutam para reunir dados básicos 
sobre a qualidade da aprendizagem. Até certo 
ponto, esse é um problema que a comunidade 
internacional já está trabalhando para resolver. 
Em julho de 2019, por exemplo, a UNESCO 
e o Banco Mundial anunciaram uma parceria 
para fortalecer os sistemas de avaliação e 
mensuração da aprendizagem.33  Mas, por 
enquanto, poucos sistemas educacionais têm a 
qualidade e a quantidade de dados necessários 
para proporcionar uma aprendizagem 
realmente orientada por dados. Hoje, os líderes 
de negócios internacionais têm uma variedade 
extraordinária de dados e análises na ponta 
dos dedos. Muitos formuladores de políticas 
nacionais, em comparação, ainda são forçados 
a trabalhar no escuro. 

A Tecnologia Educacional pode eventualmente 
oferecer uma solução. À medida que as 
tecnologias de aprendizagem crescem entre 
os sistemas, eles dão aos formuladores de 

políticas e professores acesso a mais e melhores 
dados sobre seus alunos. A Tecnologia 
Educacional de hoje já oferece um vislumbre 
das possibilidades, do que acontece na sala 
de aula às avaliações nacionais. Mas estes 
ainda são apenas vislumbres. E muitos dos 
dados que a tecnologia de hoje fornece 
não são interoperáveis: eles não podem ser 
compartilhados ou comparados em diferentes 
sistemas de aprendizagem. Para um ministério 
da educação, é um caleidoscópio de dados 
diferentes, e não uma imagem coerente.

FPara os Ministros da Educação de hoje, o 
surgimento da IA e o crescimento de dados 
digitais representam uma oportunidade 
sem precedentes. É também um enorme 
desafio ético e logístico. Desregulado, a 
implantação da IA e a coleta de dados 
trazem um risco enorme. Os programas de 
personalização, por exemplo, funcionam 
coletando os dados de seus usuários. Eles 
podem coletar uma extraordinária riqueza 
de dados sobre os alunos, de suas estatísticas 
vitais, ao desempenho, comportamentos e até 
localização física da aprendizagem. 

À medida que o uso dessa tecnologia 
se expande, ela gera quantidades sem 
precedentes de dados sobre alunos de 
todo o mundo. Os governos e as empresas 
de tecnologia têm uma responsabilidade 
proporcional de garantir que esses dados não 
sejam usados ou extraviados. O crescente 

número de partes interessadas públicas 
e privadas envolvidas na coleta e análise 
de dados dos alunos levanta enormes 
preocupações éticas. Assim como colocar 
a entrega da aprendizagem nas mãos de 
programas com inteligência artificial.

Os ministérios da educação devem, portanto, 
garantir regulamentação e padrões suficientes 
para proteger o direito à privacidade dos alunos 
- em particular crianças e jovens. O direito e as 
normas internacionais estabelecem três testes 
básicos na coleta de dados digitais em massa: 
necessidade, proporcionalidade e legalidade. 
Em outras palavras, a Tecnologia Educacional 
não deve coletar mais dados do que o 
necessário para concluir a tarefa específica 
de aprendizagem para a qual foi projetada. 
A coleta desses dados deve ser proporcional à 
intervenção necessária. E deve estar sujeito a 
salvaguardas processuais e supervisão efetiva e 
independente.34 

Os alunos devem ter a proteção da lei contra 
interferências arbitrárias em sua privacidade. 
No mínimo, isso significa que as empresas de 
tecnologia não podem coletar mais dados do 
que o necessário. Eles não devem ser capazes de 
retê-los além dos limites razoáveis. Eles também 
não devem poder transmitir ou vender esses 
dados para outras empresas ou governos.

30 IIDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions Will Reach $189.1 Billion This Year with Double-Digit Annual Growth Through 2022, International Data 
Corporation (2019)
31 The Future of Jobs Report 2018, Centre for the New Economy and Society, World Economic Forum (2018)
32 Analytics comes of age, McKinsey Analytics (2018)
33 UIS and World Bank Join Forces to Help Countries Measure Student Learning, UNESCO UIS (2019)
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Big data deve significar 
uma melhor tomada 
de decisão - e uma 
mudança mais ágil
Pode levar muito tempo para que uma 
reforma educacional chegue à sala de aula 
a partir do gabinete. Na prática, no entanto, 
a maioria dos Ministros da Educação tem 
pouca ideia do que essas reformas realmente 
realizam. Os países da OCDE adotaram nada 
menos que 450 reformas educacionais entre 
2008 e 2014. Apenas 10% foram avaliadas 
quanto ao seu impacto.35  

Muitos Ministros da Educação entram no 
cargo com grandes mudanças em mente. 
Mas eles têm pouca informação sobre como 
suas estratégias estão sendo implementadas 
diariamente nas salas de aula em todo o país. 
No momento em que esses dados sistemáticos 
sobre os resultados da aprendizagem se 
tornam disponíveis, como por meio de 
exames nacionais, muitas vezes é tarde para 
mudar alguma coisa. Como um especialista 
da Tecnologia Educacional disse ao Grupo 
Atlantis:

"Toda vez que um sistema educacional tenta 
redesenhar seu currículo, eles assumem que é 
uma solução a longo prazo. Mas, na realidade, 
as coisas estão mudando rapidamente. 
Precisamos tornar os currículos adaptáveis.”

Nova tecnologia educacional pode oferecer 
uma solução. Os produtos personalizados de 
aprendizagem, por exemplo, podem permitir 
que os Ministros entendam como os alunos 
de todo o sistema estão acompanhando os 
currículos nacionais. As avaliações digitais 
podem ajudar os Ministros a entenderem 
como os alunos se comportam sob condições 
de teste e se os testes em si são lançados no 
nível certo para a maioria dos alunos. Esses 
dados podem lançar nova luz sobre os moivos 
pelos quais os alunos fracassam. Como disse 
um especialista em sistemas de avaliação 
digital: "O tempo gasto apenas procurando 
o que resolver se torna uma proporção 
assustadora do tempo de teste".

No futuro, muitos Ministros da Educação 
terão acesso a melhores dados sobre seus 
alunos. As autoridades educacionais serão 
capazes de entender melhor o que os alunos 
sabem sobre suas disciplinas. Eles entenderão 
como os alunos se comportam sob pressão. 
E eles verão o que os alunos fazem quando 
sentem que estão ficando atrás da curva. Isso, 

por sua vez, deve ajudar a informar melhor 
a política educacional. A digitalização da 
Educação, embora limitada no que pode 
ser alcançado na melhoria dos resultados da 
aprendizagem, também pode ajudar a abordar 
questões sistêmicas com mais facilidade: os 
livros didáticos podem ser corrigidos da noite 
para o dia, em vez de levar meses. Uma 
atualização de software, ao invés de um novo 
sistema operacional.

Os currículos verdadeiramente adaptativos, 
juntamente com a aprendizagem sistêmica 
orientada por dados, ainda estão a muitos 

anos de distância. Eles estão muito além 
do que a adoção fragmentada de hoje da 
tecnologia educacional pode oferecer. Mas 
eles representam a Tecnologia Educacional 
em todo o seu potencial. E os Ministros da 
Educação de hoje podem fazer mais para 
aprender com a tecnologia do que o que 
já está sendo usado em seus sistemas. Uma 
maneira seria convidar empresas de tecnologia 
a criar ambiências de aprendizagens 
importantes como parte de consultas em torno 
de novos currículos nacionais.

34 The right to privacy in the digital age, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/27/37, 2014)
35 OECD, Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen (2015)

Fonte:  
OCDE Education Policy Out-
look (2015)
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A maioria das reformas educacionais não é avaliada
% de reformas educacionais avaliadas nos países da OCDE, 2008-2014



Uma visão para o futuro
Prever o futuro é notoriamente difícil; se 
preparar para o mesmo é duas vezes mais 
difícil. Mas os Ministros da Educação 
também devem reconhecer que o mundo 
está girando e as coisas não podem 
continuar como estão. As escolas e as 
salas de aula podem permanecer fechadas 
à tecnologia educacional e às TIC, mas 
não aos professores e alunos. Eles já 
estão usando a tecnologia em suas vidas 
cotidianas para se conectar, conversar – e 
aprender. A tecnologia é um fato de nossas 
vidas cotidianas. Como um membro do 
Grupo Atlantis refletiu:

“Como humanidade, estamos acumulando 
um enorme potencial de poder. Como 
essa próxima geração usa esse poder? 
Esta é uma questão de valores - algo que 
precisamos imbuir muito mais na escola.”

É evidente que os governos não podem 
manter seus sistemas educacionais fechados 
para a tecnologia para sempre. Esse gênio 
não pode ser colocado de volta na garrafa. 
Em vez disso, os Ministros da Educação 
têm a oportunidade de aproveitar o 
potencial da tecnologia. A alternativa é não 
fazer nada enquanto a tecnologia continua 
a atrapalhar a educação, com pouco 
benefício para alunos ou professores.

A resposta está em uma melhor política, 
não em mais hardware. Governos de 
todo o mundo inundaram escolas com 
computadores e outras tecnologias. Mas, 
na maioria das vezes, eles não prepararam 
professores ou alunos para usá-los. Eles 
forneceram o equipamento, mas não o 
manual de operação.

É difícil fazer uma política coerente em 
torno da Tecnologia Educacional. Mas 
há quatro princípios orientadores que os 
Ministros devem ter em mente: evidências, 
professores, mercados e visão. A política 

eficaz da Tecnologia Educacional prioriza 
evidências independentes sobre o que 
funciona. Ele integra a tecnologia ao ensino 
e aprendizagem. Garante que os produtos 
certos estejam chegando ao mercado. E - 
crucialmente - estabelece uma visão para a 
Tecnologia Educacional em todo o sistema 
educacional. 

A longo prazo, é necessária uma mudança 
de cultura dentro dos próprios governos. 
São necessários passos incrementais pelos 
Ministros da Educação para levar os 
sistemas educacionais à aprendizagem 
orientada por dados. Os formuladores de 
políticas nacionais devem trabalhar para 
criar capacidade dentro de seu sistema 
educacional de experimentar e inovar, 
para entender melhor como o ensino e a 
aprendizagem na sala de aula podem ser 
transformados. Esse modelo precisaria 
colocar as tecnologias de aprendizagem no 
centro da aprendizagem, e não na periferia.

Uma mudança tão fundamental não pode 
acontecer da noite para o dia. Mas há uma 

série de coisas práticas que os Ministros 
da Educação podem fazer enquanto isso 
para começarem a preparar seus sistemas 
para realizar o potencial das tecnologias de 
aprendizagem.

Conclusão
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Quatro testes para 
Ministros da Educação
Como é a boa política de Tecnologia 
Educacional? Hoje existem poucos 
padrões internacionais para orientar os 
Ministros da Educação. O documento 
a seguir, adotado pelo Grupo Atlantis, 
oferece alguns princípios básicos a serem 
considerados pelos Ministros.

Em termos gerais, uma política eficaz em 
torno da tecnologia educacional deve passar 
por quatro testes básicos: os produtos estão 
melhorando a aprendizagem? Os professores 
estão preparados para usá-los? Os melhores e 
mais adequados produtos estão chegando ao 
mercado? E os produtos se encaixam em uma 
estratégia educacional mais ampla?

O Grupo Atlantis convida os atuais Ministros 
da Educação a testar a implementação da 
tecnologia educacional em seu país contra as 
quatro perguntas a seguir. Também faz várias 
recomendações importantes para os governos 
sobre como formular políticas eficazes em 
torno da Tecnologia Educacional.

1. Qual a eficácia dos 
produtos?
Há pouca evidência independente sobre o que 
a Tecnologia Educacional trabalha em escala. 
O resultado é que é difícil para escolas, distritos 
e governos comprarem produtos eficazes. 
Um estudo do Banco Mundial, por exemplo, 
descreveu os investimentos em tecnologia 
educacional em muitos países como "iniciativas 

baseadas na fé".36 Os Ministros da Educação

3. Kit de ferramentas de políticas

36 Trucano, M., SABER-ICT Framework Paper for Policy Analysis: Documenting national educational technology policies around the world and their evolution over time. World Bank 
Education, Technology & Innovation: SABER-ICT Technical Paper Series (#01). The World Bank (2016)
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podem ajudar a promover uma cultura de 
coleta de evidências em torno da Tecnologia 
Educacional. Isso, por sua vez, ajudará a 
garantir que as escolas e outros compradores 
comprem tecnologia eficaz.

O Grupo Atlantis urge os Ministros da 
Educação a: 

• Reunir evidências sobre eficácia. Facilitar 
programas piloto de produtos mais promissores 
e Tecnologia Educacional nos níveis regional 
e nacional e encomendar avaliaçõesrigorosas 
e independiente de sua eficácia, com base 
em conhecimentos internacionais, quando 
necessário.

• Estabelecer escolas piloto. Configurar 
uma rede de escolas piloto para testar produtos 
e serviços, que usam processos de design 
participativo para envolver alunos e professores 
no design do produto. Tai pilotos deven estar 
sujeitos a um mandato e a um limite de tempo 
claro.

• Mapear a infraestrutura. Solicitar uma 
revisão abrangente da infraestrutura digital 
das escolas por região e diponibilizar 
os resultados ao público, incluido, por 
exemplo, accesso a redes elétricas, Internet 
de alta velocidade e sem fio e software e 
hardware eletrônicos de uso mais comum.

• Establecer comunidades de partes 
interessadas. Establecer comunidades de 
partes interressadas da Tecnologia Educacional 
em diferentes regiões. Tais comunidades devem 
servir para aprimorar o diálogo entre governo, 
educador, evidências e startups. Eles também 
deven ajudar a establecer evidências de impacto 
das escolas piloto.

2. Como a Tecnologia 
Educacional apoia os 
professores?
Os professores precisam ter voz na 
tecnologia que usam nas salas de aula. Eles 
também precisam de treinamento adequado 
para usar o Tecnologia Educacional, 
incluindo experiência prática em sala de 
aula. Os Ministros da Educação podem 
ajudar consultando os professores sobre 
suas necessidades e desenvolvendo sua 
capacidade em cada estágio de formacão de 
professores.

O grupo Atlantis urge os Ministros da 
Educação a :

• Garantir que as tecnologias de 
aprendizagem e seu uso na sala de 
aula sejam integrados à formação de 
professores e ao desenvolvimento 
profissional. Trabalhar com instituições e 
organizações de formação de professores para 
garantir que a tecnologia seja considerada 
no treinamento do professor antes que ele 
comece a ensinar na sala de aula. Desenvolver a 
perspicácia de um professor e sua capacidade de 
integrar a tecnologia na pedagogia e suas práticas 
de ensino como parte de sua formação inicial, 
bem como em programas de desenvolvimento 
profissional.

• Entender as necessidades dos 
professores. Encomendar um levantamento 
nacional das necessidades de professores e 
líderes escolares em relação à tecnologia 
educacional. Essa avaliação deve identificar 
os níveis de prontidão da força de trabalho 
dos professores para usar a tecnologia 
educacional, as demandas pedagógicas 
específicas dessa tecnologia e onde a 
tecnologia pode ajudar os
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professores em suas tarefas administrativas 
que não são de ensino.

• Aumentar a capacidade dos professores. 
Como parte de uma abordagem holística 
para o desenvolvimento do professor, 
garantir que o letramento digital e a 
proficiência nas plataformas de hardware e 
software mais usadas sejam parte integrante 
dos programas de Formação Inicial de 
Professores e FormaçãoContinuada, e 
priorize a práctica em sala de aula.

• Avaliar o uso da Tecnologia Educacional 
como parte de análises de desempenho 
e programas de incentivo.  Incluir o uso 
de tecnologias de aprendizagem e outras 
Tecnologias Educacionais nas análises 
de desempenho dos professores e nos 
programas de incentivo, para garantir que a 
tecnologia esteja sendo usada com eficiência 
e que as necessidades dos professores sejam 
atendidas.

3. Os produtos certos 
estão chegando ao 
mercado?
Compradores e vendedores geralmente 
acham difícil fazer negócios de forma 
efetiva. Os Ministros da Educação podem 
ajudar, estabelecendo diretrizes para quais 
produtos são necessários e onde. Eles 
também podem ajudar a facilitar as formas 
de fazer negócios, através de hubs de 
compras e eventos regionais.

O Grupo Atlantis urge os Ministros da 
Educação a:

• Tornar a compra da Tecnologia 
Educacional mais econômica. Certifique-
se da que os compradores da Tecnologias 
Educacionais, em todos os níveis, sejam 
obrigados a concluir uma rigorosa análise 
de custo-efetividade antes de comprar novos 
produtos. No nível mais básico, essa análise 
deve identificar o nível educacional desejado 
e comparar o custo.
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da intervenção proposta da Tecnologia 
Educacional ao de uma abordagem 
convencional.

• Ajudar os compradores a entender o 
mercado. Publicar diretrizes claras para 
compradores, com uma lista de verificação 
para eficácia, sustentabilidade e custo-
benefício. Sempre que possível, fazer 
referência a exemplos de tipos de produtos 
existentes que as escolas adotaram com 
sucesso.

• Facilitar oportunidades para 
compradores encontrarem vendedores. 
Facilitar oportunidades para compradores 
encontrarem vendedores. incluindo, por 
exemplo, a realização ou patrocínio de 
eventos e competições regionais.

• Ajudar os vendedores a vender com 
eficiência e em escala.Experimente 
centros de compra em diferentes regiões, nas 
quais os vendedores podem apresentar seus 
produtos a grupos de escolas.

• Ajudar os desenvolvedores a garantir 
que seus productos funcionem e sejam 
relevantes no contexto nacional. Facilitar 
oportunidades para os desenvolvedores 
se encontrarem com professores, líderes 
escolares e autoridades relevantes para 
desenvolver novos produtos dentro do 
ecossistema nacional e testá-los de forma 
limitada. Mais amplamente, estabeleça um 
diálogo entre o governo e os desenvolvedores 
da Tecnologia Educacional.

• Trabalhar com o setor privado para 
superar silo de dados. Experimentar novos 
modelos de negócios entre os setores público 
e privado para facilitar uma colaboração 
mais aberta e transparente. Esses modelos 
devem se concentrar em superar os desafios 
atuais dos silos de dados e a falta de 
interoperabilidade.

4. Como a Tecnologia 
Educacional se encaixa 
na estratégia educacional 
mais ampla?
A maioria das políticas de Tecnologia 
Educacional é fragmentada e de escopo 
limitado. Os Ministros precisam estabelecer 

uma visão clara de como a tecnologia

pode melhorar e informar os sistemas 
educacionais em cada nível. Essa estratégia 
também deve incluir as principais partes 
interessadas de diferentes setores, incluindo 
representantes de professores, pesquisadores 
e empresas. De maneira mais ampla, 
também deve ser guiada pelas mudanças 
educacionais que os governos desejam ver 
na sala de aula.

O Grupo Atlantis urge os Ministros da 
Educação a:

• Desenvolver uma estratégia nacional 
para a Tecnologia Educacional. 
Desenvolva uma estratégia abrangente 
para a Tecnologia Educacional e seu 
papel nos planos de ação e currículos 
nacionais de educação, em consulta com 
o setor educacional. Essa estratégia deve 
se concentrar nas mudanças educacionais 
desejadas nas salas de aula e nas escolas e



em como a tecnologia pode promovê-las. 
Garantir que essa estratégia se baseie nas 
necessidades dos professores, da liderança 
da escola e dos alunos, e não nas dos 
consultores de TI.

• Consultar todas as partes interessadas. 
Ao definir estratégias de Tecnologia nas 
Escolas, verificar se existe um processo 
de consultoria com as partes interessadas, 
conduzido por especialistas em educação e 
apoiado por tecnicos e especialistas em TI. 

•Adaptar estratégia e currículo. 
Estabelecer uma revisão periódica das 
principais aprendizagens obtidas com a 
implementação das tecnologias da educação 
para informar o desenvolvimento de planos 
e currículos nacionais de ação.

• Compartilhar aprendizagens. Configurar 
oportunidades de aprendizagem entre pares 
para as escolas aprenderem umas com as 
outras sobre a implementação de Tecnologia 
Educacionais. Isso pode incluir, por 
exemplo, "escolas de demonstração" para 
demostrar as melhores práticas.

• Criar uma força-tarefa intersetorial. 
Estabelecer uma comissão intersetorial 
independente com um mandato para 
informar a estratégia de tecnologia 
educacional do governo. Os membros dessa 
comissão devem incluir representantes do 
setor educacional, empresas e acadêmicos 
relevantes, incluindo especialistas em 
ciências e pedagogia - e devem ter poderes 
para recorrer a especialistas internacionais, 
quando necessário. Essa força-tarefa 
deve aprimorar o diálogo entre governo, 
educador, evidências e startup. 

• Proteger a privacidade.  
Estabelecer padrões claros para a coleta, 
armazenamento, retenção e disseminação 
de dados pessoais de alunos e professores. 
Limitar estritamente os poderes das 
empresas de tecnologia de vender ou 
transmitir esses dados a terceiros. Garantir 
que todos os alunos tenham a proteção da 
lei contra interferências arbitrárias no seu 
direito à privacidade.

• Garantir que o uso da IA seja 
transparente, imparcial e responsável. 
Estabelecer cadeias claras de 
responsabilidade dentro do ministério da 
educação para a implantação de inteligência 
artificial na educação pública. Desenvolver 
verificações de qualidade para algoritmos 
de aprendizagem profundo e seu uso na 
educação pública, focados na eliminação do 
viés da IA e na experiência internacional, 
sempre que necessário.

28   Falha no sistema: Por que a Tecnologia Educacional precisa de uma atualização crítica



  Falha no sistema: Por que a Tecnologia Educacional precisa de uma atualização crítica 29



Especialistas Contribuintes: 
 
Aditi Advasthi 
Fundador e CEO, Embibe

Ronit Avni 
Fundador e CEO, Localized

John Ingram 
CEO, Pamoja

Kaja Jasinska 
Professor Assistente, Universidade de 
Delaware

John Jong-Hyun Kim 
Palestrante Sênior, Business School, 
Universidade de Harvard

Paul Kim 
Reitor Assistente e Diretor do Escritório 
de Tecnologia, Escola de Graduação em 
Educação, Universidade de Stanford 

Simon Lebus 
Presidente Não-Executivo, Pamoja

Leah Lommel 
Vice-presidente assistente e diretor de 
operações, EdPlus, Universidade Arizona 
State

Ross MacLean 
Diretor do Escritório Digital do Grupo, 
GEMS Education

Amy Ogan 
Professor Assistente, Universidade Carnegie 
Mellon 

Vijita Patel 
Diretor, Escola Swiss Cottage 

Ana Gabriela Pessoa 
Vice-Presidente Parcerias Estratégicas, 
Pearson

Philip Regier 
CEO, EdPlus e Reitor da Universidade para 
Iniciativas Educacionais, Universidade de 
Arizona State 

Martin Siltberg 
Desenvolvimento de Negócios, SANA Labs

Charles Wiles 
Fundador e CEO, Zzish  

Barbara Zielonka 
Professora de Inglês, Escola de Ensino 

Médio Nannestad, Noruega (Finalista do 
Prêmio Professor Global 2018 - Global 
Teacher Prize 2018)

Membros do Grupo Atlantis 
 
Rosalía Arteaga 
Presidente e Vice-Presidente do Equador 
[1996-1998]

Esteban Bullrich 
Ministro da Educação e Esportes da 
Argentina [2015-2017] e Ministro da 
Educação de Buenos Aires [2010-2015]

David Coltart 
Ministro da Educação, Esporte, Arte e 
Cultura do Zimbabwe [2009-2013]

Claudia Costin 
Secretária de Educação do Rio de Janeiro 
[2009-2014]

Nuno Crato 
Ministro da Educação e Ciência Portugal 
[2011-2015]

Jorge Ferrão 
Ministro da Educação e Desenvolvimento 
Humano do Moçambique [2015- 2016]

Luis Garcia de Brigard 
Vice-Ministro da Educação de Colômbia 
[2014-2015]

Stefania Giannini 
Ministro da Educação, Universidades e 
Pesquisa da Itália [2014-2016]

Justine Greening 
Secretary of  State for Education of  the UK 
[2016-2018]

Zlatko Lagumdžija 
Presidente do Conselho de Ministros da 
Bósnia e Herzegovina [2001- 2002]

Ju-Ho Lee 
Ministro da Educação, Ciência e Tecnologia 
da Coréia do Sul [2010-2013]

Brother Armin Luistro 
Ministro da Educação, Ciência e Tecnologia 
das Filipinas [2010- 2016]

Silas Lwakabamba 
Ministro da Educação de Ruanda [2014-
2015] 
Bálint Magyar 

Ministro da Educação da Hungria [1996-
1998; 2002-2006]

Steve Maharey  
Ministro da Educação da Nova Zelândia 
[2005-2007]

George Papandreou 
Primeiro Ministro da Grécia [2009-2011]; 
Ministro da Educação e Assuntos Religiosos 
da Grécia [1994-1996]

Hekia Parata 
Ministro da Educação da Nova Zelândia 
[2011-2017]

Remus Pricopie 
Ministro da Educação e Pesquisa da 
Romênia [2012-2014] e Secretário de 
Estado do Ensino Superior e Pesquisa da 
Romênia [2007-2008]

Jo Ritzen 
Ministro da Educação e Ciência e da 
Educação, Cultura e Ciência dos Países 
Baixos [1989-1998]

Jamie Saavedra 
Ministro da Educação do Peru [2013-2016] 
Diretor Global de Educação, Grupo do 
Banco Mundial [função atual]

Sabri Saidam 
Ministro da Educação e Ensino Superior da 
Palestina [2015-2019]

Najat Vallaud-Belkacem 
Ministro da Educação, Ensino Superior e 
Pesquisa da França [2014-2017]

Androulla Vassiliou 
Comissário Europeu para a Educação, 
Cultura, Multilinguismo e Juventude [2010-
2014]

Josefina Vázquez Mota 
Secretário de Educação Pública do México 
[2006-2009]

Srdjan Verbić 
Ministro da Educação, Ciência e 
Desenvolvimento Tecnológico da Sérvia 
[2014-2016]

George K. Werner 
Ministro da Educação da Libéria [2015-
2018]

Anexo
30   Falha no sistema: Por que a Tecnologia Educacional precisa de uma atualização crítica



  Falha no sistema: Por que a Tecnologia Educacional precisa de uma atualização crítica 31



32    Falha no sistema: Por que a Tecnologia Educacional precisa de uma atualização crítica



 ““ É HORA DE QUEBRAR 

O CICLO DE FRACASSO 

POLÍTICO EM TORNO 

DA TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL

 Falha no sistema: Por que a Tecnologia Educacional precisa de uma atualização crítica 33



Tradução para o português:


