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Abstrair

Este capítulo examina questões-chave no empoderamento de atores menos bem
representados através da escolarização aberta. Explora os componentes dos ecossistemas de
inovação, em período de extrema adversidade para estudantes e educadores, apoiados pela
Educação para a Cidadania Global (GCED) e da Pesquisa e Inovação Responsáveis (RRI) para a
democracia. Apresenta um estudo de caso, com 1.129 participantes de escolas básicas rurais,
urbanas incluindo regiões do campo, indígenas e quilombolas no semiárido Cearense que
possuí 184 municípios. Os principais desafios e incentivos para escolarizacão aberta são
identificados neste período adverso. Essas descobertas apoiam o argumento de que os valores
democráticos devem sustentar estratégias para lidar com as adversidades locais que refletem
questões globais.
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1. Introdução
Um dos principais desafios para a educação em todo o mundo é apoiar o grande número de
atores e territórios menos representados para uma sociedade mais alfabetizada em ciência para o
desenvolvimento sustentável local e global. Este desafio tornou-se ainda mais difícil para os
países afetados pelas adversidades agravadas pela pandemia COVID-19. Uma estratégia
fundamental é o "Ecossistema de Inovação", promovido pela União Europeia (2021-2024), que
visa apoiar países em todo o mundo a criar um mundo sustentável. Essa abordagem utiliza a
educação para conectar os pontos fortes existentes em nível local, regional, nacional e
internacional como forma de promover inovações verdes, digitais e sociais para o crescimento
sustentável alinhados às necessidades sociais (CE, 2021). Argumentamos que os educadores
podem desempenhar um papel fundamental no aprimoramento de ecossistemas inovadores,
capacitando os jovens a assumir um papel ativo por meio de Pesquisa Responsável e Inovação
(RRI) e Educação para Cidadania Global (GCED).
RRI refere-se a um processo transparente e interativo para promover a ciência com e para
a sociedade. Possui seis características: acesso aberto, igualdade de gênero, educação científica,
engajamento público, ética e governança (CE, 2017; Owen, 2014; Von Schomberg, 2013). Os
ecossistemas de inovação sob as lentes da RRI envolvem abordagens participativas de
aprendizagem com cinco representantes da sociedade: comunidades educacionais (escolas e
universidades), centros de pesquisa, indústria, organizações da sociedade civil e o setor de
políticas públicas. Tem, portanto, o potencial de impacto significativo nos ecossistemas de
inovação. Uma forma de melhorar a educação participativa para a cidadania responsável é
através da escolarização aberta (CE, 2015). O objetivo é fomentar a alfabetização científica (o
conhecimento científico de um indivíduo e o uso desse conhecimento nas práticas cotidianas,
ajudando os jovens a desenvolver competências que precisarão para resolver questões
sociocientíficas reais apoiadas por especialistas e suas comunidades) por meio da cooperação
entre estudantes, professores, profissionais e comunidades locais (CE, 2018), ajudando os jovens
a desenvolver competências que precisarão para resolver questões sociocientíficas reais apoiadas
por especialistas e suas comunidades.
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O GCED é a resposta da UNESCO através da educação aos desafios globais, incluindo
violações dos direitos humanos, desigualdade e pobreza, que ameaçam a paz, a democracia e a
sustentabilidade. Utiliza a educação para capacitar alunos de todas as idades a se tornarem
protagonistas ativos de sociedades inclusivas, seguras e sustentáveis de forma colaborativa
(UNESCO, 2018). Os ecossistemas de inovação apoiados pelo GCED promovem valores,
atitudes e comportamentos que apoiam a criatividade e o compromisso com a paz, os direitos
humanos e o desenvolvimento sustentável.
Este capítulo faz parte de um estudo realizado dentro do Projeto CONNECT (um projeto
financiado pela União Europa com países em desenvolvimento localizados na região sul do
globo). CONNECT é um projeto de escolarização aberta inclusiva com ciência envolvente e
orientada para o futuro. Este projeto tem como objetivo criar mais oportunidades no currículo
escolar para que os alunos interajam com cientistas, conversem sobre ciência com suas famílias e
desfrutem de tomar ações científicas para a sustentabilidade. O capítulo investiga, pela primeira
vez, a intersecção entre a escolarização aberta, a GCDE e a RRI (ver Figura 20.1).

Figura 20.1 Ecossistemas de inovação para sustentabilidade.

O capítulo utiliza as lentes de atores e territórios menos representativos para identificar os
principais componentes da sustentabilidade dentro do ecossistema de inovação. Investiga esses
elementos-chave para os educadores, pois implementam o ensino aberto no semiárido brasileiro
em um contexto de adversidade imposta por uma pandemia. A pesquisa também identifica
catalisadores e barreiras para escolarização aberta nesse contexto com base na teoria/conceito
dos ecossistemas de inovação.
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Esse modelo (Figura 20.1) mostra as conexões da educação da cidadania global, pesquisa
responsável e inovação, e escolarização aberta para destacar a intersecção comum desses três
componentes que resultam nos ecossistemas de inovação para a sustentabilidade.

2.Princípios da escolarização aberta para ecossistemas de inovação
A escolarização aberta é um conceito novo para promover a educação. É apoiado pela RRI para
que os jovens aprendam a identificar problemas e soluções interagindo com pesquisadores e
comunidades locais. Dessa forma, busca aprimorar o alinhamento da pesquisa e da inovação com
as necessidades da sociedade e facilitar a próxima geração de cidadãos responsáveis e
profissionais inovadores, por meio de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores do século
XXI. Utiliza parcerias entre educação, pesquisa, economia e políticas que orientam os alunos a
ter efeitos positivos sobre o meio ambiente, a economia e a sociedade.
A escolarização aberta é uma abordagem participativa para ajudar as escolas a engajar os
alunos a desenvolver projetos de questões do mundo real com vários parceiros – professores,
pesquisadores, famílias, profissionais e formuladores de políticas. Isso cria uma oportunidade
para os alunos aplicarem conhecimento em contextos do mundo real e identificarem questões
sociais e científicas que afetam as comunidades e o mundo. Utiliza a ciência participativa
colaborativa para considerar quatro áreas do GCED: educação em direitos humanos, educação
em paz, educação para o desenvolvimento sustentável e educação para a compreensão global. Os
alunos têm o poder de se tornarem membros ativos de sociedades mais cientificamente
alfabetizadas, capazes de tomar decisões baseadas em evidências e práticas informadas de
pesquisa, aplicando pensamento crítico e criativo e ações reflexivas e colaborativas. A
escolarização aberta está alinhada ao conceito de "educação de desenvolvimento" (Khoo &
McCloskey, 2015) e educação de empoderamento cujos princípios teóricos residem na pedagogia
de Paulo Freire (1972). Esses princípios destacam a educação como um processo socialmente
transformador para capacitar indivíduos e a sociedade. Esse processo transformador, para
aprimorar ecossistemas inovadores com escolarização aberta, baseia-se em capacitar indivíduos,
comunidades e sociedades a "ler" questões sociais e políticas do mundo para "escrever" soluções
práticas baseadas na ciência para um futuro desejável para todos com diversão emancipatória
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(Okada & Sheehy, 2020). Na Educação Emancipatória, a palavra emancipatória representa muito
mais do que seu significado literal, que é "dar às pessoas liberdade social ou política e direitos"
(Dicionário Cambridge, 2021). Visto através das lentes teóricas de Freire, desenvolvidas na
Pedagogia da Opressão (1972), emancipatória significa empoderar as pessoas com "consciência
para práxis". Esta é a capacidade de ler, interpretar e entender questões sociais e políticas para
escrever, intervir e agir de forma responsável para transformar a opressão em "liberdade e
direitos".
O Ensino Aberto Inclusivo, sob as lentes de GCED e RRI, é apoiado por uma pedagogia
centrada na comunidade que se baseia em métodos divertidos de pesquisa de ação participativa.
Isso ajuda os multi-parceiros a abrir oportunidades para estudantes menos representativos se
tornarem protagonistas.
O engajamento crítico é essencial para esse processo. Como Andreotti (2006, p. 40)
afirma, "compreender questões globais muitas vezes exige que estudantes examinem uma
complexa teia de processos e contextos culturais e materiais em níveis locais e globais". Esse
entendimento é facilitado por um processo agradável que possibilita o "desenvolvimento de
habilidades de engajamento crítico e reflexividade: a análise e a crítica das relações entre
perspectivas, linguagem, poder, grupos sociais e práticas sociais pelos alunos" (ibid., p. 49). Em
contrapartida, a educação global suave, sem engajamento crítico, é mais propensa a dizer aos
alunos o que pensar ou fazer, perpetuar mitos e reproduzir "relações de poder" civilizadoras. Isso
inclue o Sul Global (Dados & Connell, 2012) e a pedagogia dos oprimidos (Freire, 1972). De
fato, muitos currículos escolares são focados em conteúdo sem contexto (Braund & Reiss, 2006).
Consequentemente, os alunos estão preparados para exames sem conexões com suas vidas e
futuros. Em contraste, a escolarização aberta oferece uma oportunidade para um aprendizado
significativo com questões da vida real. A diversão emancipatória (Okada & Sheehy, 2020)
provoca a motivação para que aprendizes desenvolvam um ethos de curiosidade, solidariedade,
crítica e responsabilidade compartilhada com iniciativa e confiança. Isso está alinhado com os
objetivos da GCDE UNESCO:
•

incentivar aprendizes a analisar questões da vida real de forma crítica e identificar
possíveis soluções de forma criativa e inovadora;
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•

apoiar aprendizes a revisitar suposições, visões de mundo e relações de poder nos
discursos tradicionais e considerar pessoas/grupos sistematicamente subrepresentados/marginalizados;

•

foco no engajamento na ação individual e coletiva para provocar mudanças
desejadas; e

•

envolvem múltiplas partes interessadas, incluindo aqueles fora do ambiente de
aprendizagem, na comunidade e na sociedade em geral.
(UNESCO, 2014, p. 16)

A maioria da literatura de pesquisa sobre escolarização aberta está focada na Europa, onde a
maioria das iniciativas ocorreram até o momento. Este estudo é original na exploração da visão
dos professores brasileiros sobre três aspectos da escolarização aberta:
•

(Q1) Significado (quais são os problemas mais importantes para iniciar projetos de
escolarização aberta? Quais são as melhores maneiras de aprendizes interagirem com os
cientistas?)

•

(Q2) Necessidades de implementação (quais são as habilidades mais importantes? Quais são
os recursos tecnológicos, estratégias pedagógicas e materiais utilizados durante a pandemia?)

•

(Q3) Problemas (quais são os drivers e barreiras durante o COVID-19?)

3. Explorar um ecossistema de inovação no Brasil
O Brasil foi um dos países mais afetados pela pandemia COVID-19 entre 2020 e 2022. Isso
expôs o país ao aumento das adversidades de saúde, sociais e econômicas, tornando-se o segundo
país do mundo em termos de mortes absolutas relacionadas à pandemia (Banco Mundial, 2021).
Além dessas adversidades, o Brasil também enfrenta muitos desafios em questões educacionais e
ambientais. Segundo a OCDE (2019), mais de 34% dos jovens deixam a escola antes de concluir
o ensino médio e apenas 18% dos adultos no Brasil atingiram o ensino superior. Isso ocorre em
uma sociedade que tem o maior número de homicídios intencionais do mundo (Banco Mundial,
2021). Além disso, em 2020, sua floresta amazônica e o Pantanal, as maiores zonas tropicais do
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mundo, sofreram os piores incêndios em uma década (Reuters, 2021). Por outro lado, o Brasil é
um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais e tornou-se uma das cinco
maiores economias emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que experimentou
um rápido crescimento econômico no período de 2003 a 2013. No entanto, a atual recessão
mergulhou mais 6,3 milhões de pessoas na pobreza. O desfinanciamento em larga escala da
educação pública pelo atual governo tem impactado no papel da educação como catalisador para
tirar as pessoas da pobreza (WEF, 2017), consequentemente reduzindo a mobilidade social e
aumentando a pobreza no Brasil (Monroy, 2019).
Este estudo de caso tem como foco o Ceará, estado do Nordeste brasileiro. O Ceará vem
investindo na educação pública e na formação continuada de professores e, apesar de contrastes e
adversidades socioeconômicas significativas, é um dos estados do Brasil com maior destaque no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb, 2019; HRW, 2020). Foram 731 unidades
de ensino no Ceará em 2020, com 277 escolas de tempo integral, 122 escolas de educação
profissional e 155 escolas de ensino integral (mais de 5 horas de aula) regulares. Em 2020, as
escolas cearenses tiveram uma taxa de aprovação de 98,9 para a educação básica e 97 para o
ensino médio.

4.A conferência de consenso
Este estudo foi aprovado por comitês de ética na Europa e no Brasil. Adotou o método de
conferência de consenso criado dentro do projeto CONNECT para que os alunos experimentem a
escolarização aberta através da cooperação entre cidadãos, pesquisadores, consultores e
formuladores de políticas para discutir questões da vida real (Nerhaus & Bedsted, 2021). Este
método democrático deliberativo e participativo para aprimorar a aprendizagem participativa
divertida (Figura 20.2) foi informado pelo quadro CARE KNOW DO (Okada & Sherborne,
2018). Essa abordagem tem como alvo três componentes da alfabetização científica estudantil –
motivação, valores (IMPORTAR-SE / CUIDAR), conhecimento (CONHECER /SABER ),
habilidades e atitude ( AGIR / FAZER) – para preparar os alunos para se envolverem com
questões em torno de tecnologias emergentes e necessidades sociais. Esse quadro (Figura 20.2)
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foi concebido para informar e ajudar os professores a planejar como os conceitos de
aprendizagem podem ser definidos dentro de seu contexto social.
A Figura 20.2 refere-se ao Método de Conferência Consenso do CONNECT para
escolarização aberta com oito categorias: atores, passos, procedimentos, instrumentos,
tecnologia, ações emancipadoras e divertidas, – resultados esperados e dados gerados em
conjunto. Essas categorias são utilizadas para fornecer detalhes de três etapas: CARE-KNOWDO - IMPORTAR-SE / CUIDAR; CONHECER /SABER; AGIR / FAZER) . Seu objetivo é
fornecer um método de apoio ao estudo sobre escolarização aberta no Ceará.
Estrutura
Atoresparticipantes

Passos
Procedimentos

Instrumentos

IMPORTAR/CUIDAR
1 consultor
1 pesquisador
1 formulador de
políticas
1 professor
2 alunos
Planejar
Perguntar
Definir a
Identificar
Agenda,
perguntas
tarefas e
e
guiar
problemas
Diálogo oral, textual e
de língua de sinais

Tecnologia

Encontro do Google

DIVERSÃO
Emancipatória:
ações

Discutir questões da
vida real, selecionar
práticas atuais, opinar
sobre novas
experiências
Desenvolver
identidade de grupo
curiosidade/
criatividade
alegria/diversão
Transcrição do
encontro do Google
usado para refinar
questionário

DIVERSÃO
Emancipatória:
resultados
esperados
Dados gerados
em conjunto

CONHECER/SABER
1129 professores-entrevistados
716 professores-participantes
369 professores-colaboradores
7771 professores em
desenvolvimento profissional

AGIR/FAZER
2 autores-atores
3 autores externos
10 atores
representativos

Conhecer
Deliberar
Investigação
Discussão
Levantamento Cocriação
Análise do
consenso
Painel
Análise de pesquisas-respostas
Slides de alto-falantes
RRI, GCED Relatórios
Qualtrics
Google Meet
MindMeister
Reflita sobre e sobre a ação
Propor intervenções,
Identifique o catalisador de
desafios

Recomendar
Post no blog
Rea
Artigo científico

Apoiar o vínculo social
consciência crítica
alegria/diversão

Conectar/transformar
pesquisa/descoberta
alegria/diversão

Dados qualitativos para
expandir indicadores e dados
quantitativos para sequenciálos

Resumo da política

Análise de impacto
Recomendações
Novos Recursos
YouTube
Moodle
CONNECT site
Comprometa-se com
a auto/cotransformação
Práticas e políticas

Figura 20.2 Método de Conferência de Consenso do CONNECT Escolarização aberta para o CEARÁ
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A conferência de consenso online foi transmitida ao vivo no dia 11 de novembro de 2020,
com tradução em língua de sinais (Libras) no canal da Secretaria de Educação do Ceará no
YouTube como parte de seu curso "Projetos de Intervenção e Competências Digitais para
professores". A questão-problema da vida real (como tornar a educação mais inclusiva durante a
pandemia COVID-19) trouxe a oportunidade de refletir sobre novas estratégias educacionais
usando uma abordagem de ensino aberto para explorar seus componentes, catalisadores e
barreiras para apoiar um ecossistema de inovação sustentável.
Princípios de diversão emancipatória foram usados para projetar a conferência de
consenso online através de três etapas.
1.Uma reunião online focada no plano de conferência de consenso liderado por um painel multiator: um formulador de políticas que atuou como moderador, um empreendedor educacional,
dois estudantes secundários, um professor secundário, um pesquisador educacional que atuou
como consultor e sugeriu a agenda, práticas, princípios, perspectivas e perguntas iniciais. O
resultado esperado foi desenvolver a identidade do grupo com práticas criativas para engajar
um grande grupo de educadores com curiosidade, conscientização e alegria/diversão.
2.Uma conferência de consenso online foi conduzida pelo painel e envolveu 1.129 educadores
que refletiram e discutiram os componentes, barreiras e catalisadores para a escolarização
aberta com base nos exemplos do painel. O evento foi projetado para apoiar o vínculo social
com a consciência coletiva mediada pelas questões/intervenções da vida real do painel durante
o COVID-19 com alegria/diversão.
3.Coprodução de um post de blog no formato de OER (recurso educacional aberto) e um artigo
científico. Essas produções, incluindo um resumo de políticas, foram projetadas para conectar e
transformar práticas, pesquisar/descobrir descobertas, conectar e transformar práticas,
aumentando a capacitação e a troca de conhecimento com alegria/diversão.
Os dados qualitativos e quantitativos foram gerados por meio de questionário semi-estruturado.
Isso permitiu a geração de opiniões dos participantes relacionadas aos seus desafios,
necessidades, prioridades, parcerias e recursos globais e locais, bem como visões sobre valores,
princípios e atividades de escolarização aberta e sua participação na conferência web de
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consenso. O questionário foi respondido por 1.129 participantes: 716 deles foram respondidos
por participantes que participaram da conferência web de forma sincronizada e forneceram dados
qualitativos no chat. Mais de 7.700 participantes acessaram a conferência de consenso de forma
assíncrona. A transcrição de áudio da conferência e os dados do chat foram extraídos para
identificar e analisar catalisadores e barreiras à escolarização aberta. Os resultados preliminares
do questionário e as principais questões levantadas pelos participantes do bate-papo foram
discutidos na conferência web com o painel e os participantes.

4.1 Participantes
Foram 1.129 educadores participantes de diversas escolas estaduais de 184 municípios
diferentes, o que representa todo o estado do Ceará. A amostra foi composta por 63,98% do sexo
feminino e 35,84% do sexo masculino. A maioria dos participantes trabalhou como professores
(87,21%). Outros afirmaram trabalhar como coordenadores (7,60%), como diretores ou gestores
(2,50%) ou estudantes (0,18%). Vinte e um participantes relataram ter uma ocupação diferente
(1,88%).
A maioria dos participantes trabalhou no ensino médio: 18,76% no primeiro ano, 9,52%
no segundo ano e 33,21% no terceiro ano. Além disso, 429 participantes (38,51%) trabalharam
em diferentes áreas educacionais, como ensino fundamental, todos os anos do ensino médio,
educação de adultos, ensino superior (cursos de graduação e pós-graduação), ensino técnico,
gestão escolar ou administração. Vale ressaltar que, devido aos baixos salários dos professores
no Brasil, muitos professores têm que trabalhar em mais de uma escola ou ter uma segunda
ocupação para aumentar sua renda.
A maioria dos participantes trabalhou em escolas estaduais, incluindo diversos tipos de
escolas, grupos-alvo e sistemas educacionais, como indígenas, quilombolas (afro-brasileiros
residentes de quilombos – assentamentos estabelecidos pela primeira vez por escravos fugitivos
no Brasil), rurais, técnicos, remotos, jovens-adultos, profissionais, estaduais e federais. Os
participantes relataram estar interessados em projetos de intervenção em diferentes áreas, como
ciências humanas (33,01%), ciências (20,96%) e ciências exatas (17,93%). Cerca de 27%
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declararam estar interessados em outras áreas e 0,80% afirmaram não saber. Entre outras áreas
citadas, o maior interesse foi em linguagens e tecnologia.

4.2. Principais componentes dos ecossistemas de inovação
Com base na conferência web de consenso e no questionário semiestruso, foram obtidos insights
sobre as três questões de pesquisa.

(Q1) O significado da escolarização aberta
Os problemas mais importantes no Brasil que poderiam atrair estudantes de várias regiões e
países para pesquisas com cientistas foram as mudanças climáticas e economias sustentáveis,
seguidos pela seca, incêndio, destruição ambiental, riscos, proteção ambiental, fome, produção
de alimentos, pragas biológicas e infecciosas, extinção de espécies, saneamento,
reaproveitamento de água, horticultura e piscicultura. Outras questões incluem desigualdades
sociais, preconceito de gênero e raça, precariedade e valorização da educação, violência e abuso,
empregabilidade, desenvolvimento sustentável, saúde e uso de tecnologias digitais. As melhores
formas de os alunos interagirem com cientistas foram consideradas debates online entre
cientistas e jovens, projetos colaborativos de coleta de dados com estudantes e cientistas, eventos
online com cientistas e prêmios para jovens, entrevistas em vídeo organizadas por jovens e
cientistas e produção científica avaliada por cientistas.

(Q2) Necessidades de implementação (habilidades, recursos e pedagogia)
As habilidades mais importantes durante a pandemia foram identificadas como saber usar a
pesquisa para fazer escolhas e decisões, usar o conteúdo escolar para identificar problemas da
comunidade, desenvolver soluções com especialistas na escola e interagir com estudantes de
outros estados e países para discutir questões 'glocal' - locais e globais - . A maioria dos
participantes usou diversos conteúdos digitais como seus principais meios de ensino e
aprendizagem, como vídeos e arquivos de áudio em dispositivos móveis, programas de TV ou
rádio educativos e ferramentas de videoconferência e plataformas de mensagens instantâneas,
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incluindo WhatsApp, Google Meet e Google Classroom. Alguns educadores também
mencionaram o uso de materiais impressos devido à dificuldade de acesso a dispositivos digitais
e conexão com a internet. O ambiente virtual mais utilizado para ensino e aprendizagem durante
a pandemia foi o Google Meet, como foi recomendado pela Secretaria de Educação do Ceará.
Outras ferramentas utilizadas pelos educadores foram o WhatsApp, YouTube e Facebook.
A estratégia pedagógica que os participantes mais sentiram falta (durante a pandemia) foi
a interação presencial entre professores e alunos para solucionar dúvidas, projetos em grupo para
desenvolver habilidades, interação com especialistas para desenvolver competências, materiais
para adquirir conhecimento e atividades atuais para aumentar o interesse dos alunos em carreiras
futuras. As principais necessidades de ensino e aprendizagem para as aulas durante a pandemia
estavam relacionadas ao apoio, interação, motivação, habilidades e bem-estar. Outros fatores
como gestão do tempo, criação de tempo suficiente para desenvolvimento profissional contínuo,
equidade de acesso a ambientes virtuais e ferramentas tecnológicas, entre outros, também foram
mencionados. Os materiais utilizados pela maioria dos educadores foram descritos como
materiais envolventes cujo objetivo era aprimorar habilidades e barreiras e materiais
colaborativos que possibilitem o compartilhamento e comentários. Havia também materiais
"informativos" para estimular a reflexão e a autoavaliação e materiais de pesquisa para
identificar e resolver problemas.

(Q3) Problemas (barreiras e catalisadores)
A análise temática foi utilizada para analisar os discursos durante a conferência dos participantes
com o dispositivo de bate-papo do YouTube. A discussão apoiada com "a reflexão-na-ação, a
reflexão-sobre-a-ação e a reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação " (Schön, 2009) nos permitiu
identificar as barreiras da pandemia e os principais catalisadores para escolarização aberta no
contexto do Ceará. As quatro barreiras mencionados pelos participantes foram (1) questões de
igualdade e diversidade; (2) exclusão digital; (3) falta de apoio educacional; e (4) analfabetismo
científico. As vozes dos participantes foram adicionadas à descrição para ilustrar cada barreiras.
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A primeira barreira, "Questões de igualdade e diversidade", incluía dois componentes
"Necessidades de sobrevivência humana" no semiárido, como falta de água, e "Preconceito com
violência". A opinião dos participantes sobre essas questões pode ser notada em:
As pessoas não têm água, que é um direito humano (Professor);
Pessoas LGBT sendo assassinadas, violência contra mulheres, abuso
infantil, racismo
(Pesquisador Educacional)

A segundo barreira, "exclusão digital", inclui diferentes tipos de exclusão, como a falta dos
alunos ou o acesso limitado à tecnologia (dispositivos digitais ou conexão com a internet). Este
desafio pode ser observado nos seguintes extratos:
"Temos feito atividades impressas nas casas dos alunos" (Professor);
"A maioria dos alunos não pode assistir a aulas síncronias" devido à
"falta de conexão com a internet" (Professor);
"Considero vital discutir a falta de recursos e equipamentos para os
alunos" (Professor);
"Há uma divisão digital. Essa realidade é limitante."
(Pesquisador Educacional)

A terceira barreira, "Falta de apoio educacional", inclui dois tipos: "Falta de apoio para os alunos
das famílias em casa" e "Falta de apoio para os alunos dos professores". Isso pode ser notado em:
"O que podemos fazer para alcançar os alunos que não têm tecnologias
nem apoio familiar"? (Professor);
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"Como podemos garantir que os alunos estejam aprendendo quando
entregamos atividades impressas sem (nosso) apoio docente?"
(Professor).
A quarta barreira, o "analfabetismo científico", foi considerada tão relevante quanto os outros
desafios, mas não tão visíveis/explícitos quanto os anteriores. Quatro razões foram identificadas:
1. "Desvalorização das ciências pelos formuladores de políticas", percebida em
"Qual é o papel das Ciências Humanas neste delicado cenário políticoideológico?" (Professor).
"com cortes orçamentários em Humanidades" (Pesquisador
educacional).
2. "Depreciação científica com aumento das desigualdades educacionais e sociais" como
citado:
"Estamos em um país em que a ciência é desvalorizada, em um sistema
desigual" (Estudante).
3. "Falta de capacidades e conscientização crítica", como complementado:
"As pessoas não sabem usar tecnologias em benefício próprio ou em
benefício dos outros" (Professor).
4. "Ameaça de analfabetismo em massa", como acrescentou:
"O analfabetismo funcional é um grande problema para os alunos quando
chegam à universidade" (Formulador de Políticas).

Por outro lado, os participantes também identificaram quatro catalisadores que poderiam
diminuir as barreiras acima mencionadas, que são: (D1) desenvolver projetos com parcerias para
a sustentabilidade; (D2) novas abordagens para capacitar os alunos; (D3) cooperação com todos
os atores sociais; e (D4) escolarização aberta.
Para o primeiro catalisador, "Desenvolvimento de projetos com parcerias para sustentabilidade";
professores, alunos e formuladores de políticas indicaram que "Projetos educacionais para a
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sustentabilidade são importantes para a educação". Uma razão é que cria "Coragem para
compartilhar questões e parceria científica para intervir efetivamente". Professores e
pesquisadores educacionais afirmaram: "precisamos de coragem para compartilhar os
problemas".
O segundo catalisador, "Novas abordagens para capacitar os alunos", inclui quatro categorias:
1. "Solidariedade, apoio e solução": participantes comentaram que durante a pandemia
"Gestos solidários foram distribuição de microchips, reciclagem de
smartphones, ciclistas para distribuição de texto" (Professor).
2. "Resiliência, transformação e novas soluções digitais: os alunos mencionaram uma
solução offline com celulares, por exemplo,
"Revisamos Matemática e Ciências Naturais com o uso de podcasts"
(Estudante).
3. "Governança, aprendizagem baseada em competências, aprender a aprender": destaque
dos participantes
"Devemos discutir como desenvolver competências e habilidades"
(Professor).
4. "Estudantes Interativos como protagonistas": os participantes acrescentaram
"Alunos protagonistas constroem conhecimento através de parcerias"
(Professor).

O terceiro catalisador, "Cooperação de todos os atores da sociedade", inclui "professores da RRI
Partnerships". Os participantes destacaram que
"São necessárias parcerias entre professores, alunos, pesquisadores,
gestores e consultores" (Professor).
Além disso, são necessárias "Estratégias Pedagógicas e Tecnológicas", conforme
complementado:
"O governador do Estado do Ceará lançou um programa de apoio aos
alunos para a compra de microchips." (Formulador de políticas).
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Para o quarto catalisador, "Escolarização aberta" para promover o pensamento científico dos
alunos com cientistas e comunidades, estudantes, professores e pesquisadores, foram destacados
três fatores:
1. "A ciência social é tão relevante quanto a ciência natural", isso significa
"A ciência social é vital para o pensamento crítico/criativo útil na
sociologia e filosofia das ciências naturais, estes são fundamentais para
ensinar os alunos a ver com alma humana" (Professor);
2. "Alunos protagonistas criam oportunidades para reduzir desigualdades e ampliar a
alfabetização científica", complementam os participantes
"Parabéns aos alunos protagonistas com o compromisso de reduzir as
desigualdades" (Professor);
3. "Capital científico para ajudar os alunos a ir além" sugeriram os participantes
"Capital da ciência vai ajudar muito o aluno" (Professor).

5. Implicações para o ecossistema de inovação para a
sustentabilidade
Este estudo identificou componentes-chave dos ecossistemas de inovação para a sustentabilidade
apoiados pela RRI, GCED e escolarização aberta. A Figura 20.3 apresenta o modelo com esses
componentes para ajudar os educadores a planejar, implementar e melhorar a educação
transformadora. Apresenta quatro categorias: atores, artefatos, ações e ensino aberto. Contém dez
componentes: parceiros, recursos, tecnologias, materiais, desafios, necessidades e catalisadores e
barreiras, atividades, princípios e valores. Seu objetivo é mostrar os elementos do ecossistema de
inovação.
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Figura 20.3 Ecossistema de inovação para modelo de sustentabilidade

O modelo fornece aos professores componentes-chave para iniciar a escolarização aberta
para que possam implementar práticas pedagógicas considerando desafios globais, necessidades
locais, barreiras e catalisadores para capacitar os alunos. Para os formuladores de políticas em
educação responsáveis pelos programas de formação dos professores, o modelo fornece
princípios teóricos e empíricos do GCED e do RRI para apoiar o desenvolvimento de novas
práticas pedagógicas. Para pesquisadores educacionais, o modelo oferece o método de consenso
com instrumentos de geração de dados, estruturas teóricas e ferramentas analíticas para informar
atores visando intervenções baseadas em pesquisa. Para os alunos, o modelo pode ajudar a
entender os componentes do ecossistema de inovação para apoiar suas reflexões críticas,
discussões, cocriação de recursos de aprendizagem e projetos de co-empreendedorismo para a
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sustentabilidade. O modelo pode auxiliar outros participantes na conscientização de seus papéis
para apoiar novas iniciativas de ensino aberto entre escolas de diferentes municípios. Este
método pode ser usado para co-criar novos modelos em outras regiões e em outros contextos de
adversidade além do COVID-19. Outros estudos serão necessários para investigar como o
modelo pode aprimorar parcerias e práticas.
Um aspecto importante para a compreensão dos ecossistemas de inovação para a
sustentabilidade (Figura 20.3) é compreender as relações dinâmicas e cíclicas entre três
componentes principais: atores, ações, artefatos, que ocorrem dentro de um contexto/sociedade;
bem como os fatores (adversidades) que os ameaçam e requerem transformação/evolução.
Segundo Vygotsky (1978), os artefatos podem transformar a forma como
experimentamos a construção do conhecimento através da linguagem no contexto social e agir
em processos psicológicos internos, mudando nosso comportamento e melhorando atitudes
através da consciência. Segundo Freire (1969), a conscientização com alegria ocorre no processo
de alcançar resultados e também vivenciar a busca com ensino-aprendizagem. A conferência de
consenso online ajudou os atores a identificar a alegria na "diversão emancipatória" que emergiu
de seus discursos indicando engajamento e satisfação com "coragem", "solidariedade",
"protagonismo dos alunos" presente no "aprendizado com os olhos da alma", com "persistência e
dedicação" e "parcerias" apoiadas por artefatos que viabilizaram este estudo.

6. Conclusões
Inspirados na dinâmica dos ecossistemas naturais/biológicos, onde as espécies competem com
recursos limitados e buscam a substituição quando algumas delas se tornam escassas, Granstrand
e Holgersson (2020) também reforçaram o conceito de evolução das espécies para melhor
compreensão das relações componentes nos ecossistemas de inovação. Além disso, Engeström
(1987) enfatiza a importância das contradições na compreensão de como um sistema de atividade
funciona e evolui, pois ajuda a identificar ameaças externas para transformar as condições do
ambiente externo.
O ecossistema de inovação descrito aqui considerou contradições e adversidades baseadas nas
condições de vida e aprendizagem dos diversos sujeitos, pontos de vista, interesses e posições
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dentro e fora de seu ecossistema. Por isso, é importante focar nos desafios globais, nas
necessidades locais e nas prioridades apontadas pelos participantes do ecossistema de inovação
em estudo. Essas questões podem ser superadas por meio de ações que combinam valores,
princípios e atividades apoiadas por artefatos que incluem recursos, tecnologias e materiais.
Consequentemente, os ecossistemas de inovação baseados no RRI e no GCED com
escolarização aberta podem contribuir para uma maior agência de estudantes e professores para a
democracia, diversidade, igualdade/equidade e inclusão, que são aspectos críticos para
transformar uma sociedade desigual como o Brasil.
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