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II. Objetivo

 Entender o processo de transformação sistêmica na educação em contextos 

variados para identiicar os elementos comuns que podem ser sitentizados para transformar 

a educação Brasileira com o propósito de fortalecimento da eqüidade e excelência 

III. Contexto e Justificativa

 Apesar de existirem organizações competentes em áreas específicas da Educação 

Brasileira, há forte carência na troca de conhecimento e no engajamento de cidadãos, 

servidores públicos e experts. Há demanda urgente para que os mesmos possam colaborar 

num coletivo de ações e uma agenda de reforma estrutural na Educação do País que ocorra 

tanto pelo seu empreendedorismo como por meio de pressão pública. 

 Desde a primeira infância até o final do ensino fundamental, municípios preparam 

precariamente suas crianças e, junto às pressões por ganhos econômicos, existe uma 

evasão em torno de 45% dos alunos na transição destes para o Ensino Médio. 

 Como demonstrado pelo último IDHM o Brasil evoluiu bastante no últimos 20 anos 

entretanto teve como pior desempenho qualitativo os resultados da Educação. O desafio 

após colocar todas as crianças na escola (FHC) e mantê-las no ensino fundamental (Bolsa 

Família // Lula) é a complexa missão de elevar a qualidade da gestão, do ensino e dos 

processos de engajamento da comunidade com a escola. Isso demanda coalizões técnicas, 

sociais e políticas e é ao serviço da formação, interação e desempenho dessas coalizões a 

que esse projeto se propõe.

I. Tema: Transformação sistêmica na educação



(Fonte: Folha de São Paulo, 2013: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1318441-
uma-em-cada-tres-cidades-do-brasil-tem-indice-de-desenvolvimento-alto-diz-estudo.shtml)

 Diante dos recentes protestos e a demanda por mudanças no país, além da 

aproximação das eleições federal e estaduais, alinha-se o momento oportuno e único para 

a realização de propostas concretas de mudança que sejam capazes de pautar os debates, 

a decisão pública e a responsabilização dos gestores para fazer acontecer. Mais importante 

para realização e empoderamento dessas coalizões com urgência é a tendência demográfica 

Brasileira. Esta mostra que se não educarmos as próximas 2 gerações teremos uma mão de 

obra desqualificada para sustentar a maior carga previdenciária de nossa história em meio a 

era do conhecimento, onde a educação é mais importante do que nunca. 

Este projeto é justificado pelo seu propósito, impacto sistêmico, podendo servir de 
processo base para ações similares, e necessidade econômica para o país. 



IV. Problema[s]

[1] Baixa performance educacional e;

[2] Alta evasão escolar na transição do ensino fundamental para o médio associadas com; 

[3] Baixa integração de pais, educadores, e experts na escola e nos sistemas educacionais.  

V. Perguntas de Pesquisa 
associadas aos problemas [1], [2] e [3]

 + Quais sao as principais iniciativas educacionais inovadoras na rede publica brasileira 

 e mundial?

 + Quais foram seus resultados mais expressivos?

 + Que elementos podem ser adaptados e difundidos dentro do sistema educacional 

 municipal e estadual Brasileiros?

 + Quais foram as estrategias de transformacao dos sistemas estudados e seus 

 resultados?

 + Como estes sistemas trabalharam e trabalham a integracao de Educacao, Tecnologia 

 e Espaço nos seus processos educacionais e nas suas tentativas de transformação?   

 Quais estrategias foram implementadas na construcao das experienciais dos usuarios  

 nessas iniciativas?  

VI. Metodologia

Estudos de caso desenvolvidos como resultado da integração de 

[1] Pesquisa literária

+
[2] Pesquisa de campo  
 [2.1] Qualitativa e [2.2] Quantitativa [2.3] Benchmarking;  
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VIII. Amostra + Datas de Pesquisa de Campo 

Escopo 1 //Brasil + NY

Macaiba, RN

Nova Iorque, EUA

Rio de Janeiro, RJ
São Paulo, SP

 Nossa amostra de pesquisa foca na escala municipal devido a  uma estratégia de 

fluxo de capital humano (target na primeira infância e alfabetização + o mandato constitucional 

dos municípios Brasileiros)  e em razão da importância da contextualização da educação 

na realidade urbana, principalmente das áreas mais desprivilegiadas das cidades. Tendo 

em conta que sistemas são decididos de baixo para cima nosso foco central será em [1}

Áreas urbanas de baixa performance educional de favela e/ou baixa renda e [2] Inovações 

no processo educacional que apresentem evidência sobre o processo de transformação 

sistêmica da educação.



Benchmarks de pesquisa de eqüidade, excelência e inovação: 

+ ESCOLA GENTE

+ GINÁSIO EXPERIMENTAL CARIOCA

+ ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

+ ESCOLAS DO AMANHÃ

+ CIEP GLAUBER ROCHA

Rio de Janeiro, RJ [Nov/Dez de 2013 e Fev 2014]



São Paulo, SP 

Macaiba,  RN

New York,  NY EUA

+ CEUs

New Classrooms

[jan/fev de 2014]

[fev de 2014]

[dez de 2013 e fev 2014]



X. Produto Final 

Continuação do projeto Eqüidade com Excelência da Fundação Lemann na forma de:

Relatório Brasil21 
// Analise comparativa e estudos de caso sobre:

 Eqüidade, excelência e inovação na transfornação de sistemas educacionais em 

 relação ao Brasil 

[20 de abril de 2014]
 



Caroline Shannon de Cristo, Harvard Graduate School of Design Appleton Fellow é uma 

arquiteta de conceito e espaço focada em alavancar o design por impacto social no +D // 

Design com Propósito Studio. Seu trabalho inclui uma série de publicações de pesquisa e 

projetos de design relacionados a educação, saúde, e infraestrutura nos Estados Unidos 

e América Latina. Ela é a atual premiada da Julia Amory Appleton Fellowship da Harvard 

Graduate School of Design (GSD), conduzindo pesquisa sobre respostas formais nas 

cidades informais da América Latina. Ela é também a vencedora da AIA Henry Adams Medal 

por ter sido a valedictorian na turma de arquitetura GSD 2013, da competição AE Com Urban 

SOS no World Architecture Festival de 2010 pelo projeto Campus Catalyst (Port-au-Prince, 

Haiti), e do Harvard University President’s Fund for Innovation Grant em Janeiro de 2013 por 

projeto em visualização de dados. Caroline tem um diploma de gradução com honras pelo 

Amherst College em Artes e Estética.  

XI.  Perfil dos proponentes: 
 
Pedro Henrique de Cristo, Lemann Fellow e Bolsista da Fundação Estudar é um arquiteto 

de conceito, políticas públicas, tecnologia e espaço no +D // Design com Propósito Studio. 

Seu trabalho foca na integração de pesquisa, design e desenvolvimento [P&D2] sobre as 

interações entre pessoas, conhecimento // tecnologia e espaço nas áreas de Educação, 

Design e Sustentabilidade Urbana, especialmente em áreas informais do mundo em 

desenvolvimento. Arquiteto de conceito do projeto Harvard University Escola do Ano 2030@

Rio de Janeiro, do Legado Educacional dos Jogos Olímpicos Rio 2016, do Parque Sitiê@

Vidigal e fundador do movimento social Cidade Unida e do programa de sustentabilidade 

urbana Operação Respeito, ambos premiados pela ONU. Pedro é do estado da Paraíba, 

Brasil, graduado do Mestrado de Políticas Públicas na Harvard Kennedy School of 

Government e acredita que escolas públicas de alta performance são o caminho para uma 

democracia realizada. 


