Currículo Institucional

1989 – 2019

Este currículo institucional inclui a trajetória de trabalho, pesquisa e desenvolvimento de conteúdo de
conhecimento, produtos e soluções para a Educação, concebidos pelo Prof. Dr. Cassiano Zeferino de

1970
Formação técnica em Eletrônica Analógica e Digital
Por circunstâncias familiares, com a perda do pai aos 15 anos, o autor passou a estudar eletrônica
técnica, realizando um curso por correspondência através do Instituto Monitor, com a duração de
2 anos.
A partir do quarto mês do curso iniciou sua carreira como técnico de manutenção de rádio,
equipamentos de áudio e televisão, atuando neste segmento, de forma não contínua, por 22
anos, trabalhando em empresas como Philips do Brasil, Sharp, Philco e oficinas de eletrônica.
O conhecimento teórico e prático auferido pelo autor, por esta habilitação em eletrônica, foi de
fundamental importância na concepção de dispositivos físicos analógicos e digitais que, a partir
de 1978, comporiam um conjunto de invenções (patenteadas pelo INPI) dedicadas a criar
processos experimentais para ensino-aprendizagem em Física.

1978
Licenciatura em Física
O autor ingressa, por vestibular, no curso de Física da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, momento em que inicia a criação dos primeiros dispositivos experimentais dedicados ao
ensino-aprendizagem de Física.
Os processos educacionais levados a efeito durante a realização do curso de Física, embora
contassem com um percentual discreto de ações voltadas a integrar teoria e prática,
apresentavam de forma intensiva e frequente abordagens andragógicas estrita e excessivamente
teóricas o que acaba por produzir algumas consequências tais como o abandono do curso por
praticamente metade dos alunos ingressantes, já no primeiro ano! Outros aspectos que no
decorrer do curso foram se revelando insatisfatórios deveu-se à falta de um preparo efetivo para
a docência, ainda que as disciplinas oferecidas pelo Centro de Educação daquela universidade
fossem tratadas de forma muito qualificada.
Pelo exposto, os aspectos didático-pedagógicos que deveriam se constituir em um objetivo central
para a formação docente praticamente não foram contemplados, principalmente quando se trata
de considerar a práxis do professor. Este e outros aspectos foram geradores de uma profunda
crise de identidade do autor em relação ao papel da universidade para a formação de um futuro
profissional que atuaria na educação.
Logo no ano seguinte, 1979, o autor ingressou como professor de uma escola que oferecia cursos
noturnos (no então supletivo), atuando como docente de Física. As primeiras condutas,
relembradas de forma crítica hoje, revelam que havia um modus operandi docente que,
praticamente, reproduzia os aspectos centrais formativos que foram vivenciados pelo autor ao
longo de sua trajetória como estudante da educação básica e como aluno iniciante na educação
superior. Este cenário causou um profundo desconforto quando era percebido, de forma crítica,
o papel do conhecimento da Física para estudantes que trabalhavam durante o dia, no comércio,
em bancos, em residências ou que eram ‘donas de casa’. O desconforto gerou uma crise a qual
propiciou as condições para disparo de um enfrentamento da situação que culminou no início da
criação de mídias experimentais para o ensino de Física e, inicialmente, a busca empírica por
abordagens metodológicas que pudessem suplantar os quadros de mera reprodução cultural e
oferecer aos alunos e alunas a oportunidade de construírem conhecimentos significativos para
sua vida pessoal e profissional, a partir dos cursos de Física oferecidos pelo autor. Assim se
iniciaria o percurso de inovação continuada, em educação, com uma forte ênfase em Didática.
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1979
INÍCIO FORMAL DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO
Início das pesquisas que culminaram na criação dos Bancos para Pesquisa em Física1, conjunto de
dispositivos amparados por proposta educacional-instrucional que propicia a criação de um ‘Laboratório
de Física’ na própria sala de aula. A invenção dos Bancos para Pesquisa em Física decorreu da necessidade
de educacional de reunir teoria e prática,

por uma estratégia inovadora contextualizada,

problematizadora, interativa e colaborativa, a partir de uma revisão crítica das abordagens didáticas
tradicionais nas quais a experimentação era frequentemente utilizada para ‘confirmação de teorias físicas’.
Da impossibilidade de utilização frequente de laboratórios convencionais, ou da sua inexistência, foram
criadas estas mídias durante o período de dez anos, durante processos didático-pedagógicos realizados
pelo autor em escolas onde atuou como docente de Física, na Educação Básica. Em 1989 este conjunto
de produtos propiciou a fundação da Laborciencia Produtos Educacionais e Editora, na cidade de São
Paulo, atuando no âmbito editorial até o presente. O processo de autoria levou exatos 10 anos, e foi
construído dentro das salas de aula em que atuava o autor, o que propiciava contar com um ‘laboratório
didático vivo’, para os experimentos educacionais que estavam sendo realizados, em parte com uma
abordagem empírica, mas que foi se estruturando no decorrer do tempo, a partir do avanço da maturidade
oferecida por visões epistemológicas e com fundamentação teórico-tecnológica mais abrangente,

1
Primeiros Protótipos:
feitos em madeira balsa
(1978)

2
Primeira Versão Experimental: 1985

1

3
Versão manufaturada
(1992)

5
Industrialização: modelos em
acrílico, com software e ISO
9002
Produção: (CIDEPE)
(2004)

1

CARVALHO NETO, C. Z. Bancos para pesquisa em Física. São Paulo: Laborciencia editora, 1989 – 2018.
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1985
Ingresso no curso de Economia, da Universidade Mackenzie
Havia uma busca incessante pela ampliação da visão e dos referenciais teóricos e tecnológicos conhecidos
durante o percurso na Física, os quais ainda que oferecessem uma visão humanista da educação traziam
um viés tecnicista expressivo, principalmente quanto à compreensão dos processos sociais, políticos e
econômicos. Este cenário promoveu o interesse do autor em ingressar num curso de Economia, do qual
participou por três anos (o curso tinha a duração de 4 anos), chegando a completar 80% do curso. No
entanto, por motivos em parte familiares e em parte profissionais (já que o autor se dedicava ao
magistério, como professor de Física), houve a escolha para uma dedicação exclusiva à educação com a
formalização de um vínculo com uma escola privada que funcionava em outro município, distante da
cidade de São Paulo, o que levou à decisão de trancar a matrícula no curso de Economia.
No entanto, em três anos de percurso, houve uma significativa ampliação da visão de mundo, da
economia, da política e das estruturas que sustentam os estados nacionais, algo que viria a ser
contributivo no percurso profissional do autor e, inclusive, propiciando conhecimento de base que serviria
para fundação de sua primeira empresa dedicada à educação, a Laborciencia.
1989
LANÇAMENTO DOS BANCOS PARA PESQUISA EM FÍSICA E FUNDAÇÃO DA LABORCIENCIA
Lançamento público dos Bancos para Pesquisa em Física 2 e fundação da
empresa Laborciencia Comércio de Kits Educacionais Ltda. Em 1993 foi
fundada a Laborciencia editora, presente no mercado editorial brasileiro até os
dias atuais. Ao longo de aproximadamente 30 anos, desde sua criação, estimase a fabricação de aproximadamente 15.000 (quinze mil) unidades dos Bancos para Pesquisa em Física e o
atendimento de aproximadamente 3.200 escolas (públicas e privadas) que fizeram ou fazem uso desse conjunto de
recursos experimentais, para o ensino de Física. Foram realizadas mais de mil intervenções presenciais e também de
caráter remoto, dedicadas a promover competências e habilidades dos docentes de Física para o trato de abordagens
didático-pedagógicas que reúnem teoria e prática de forma inseparável. Em 18 anos de atividades específicas nesta
área estima-se que em torno de 60 mil professores participaram de ações formativas conduzidas pelo autor e
promovidas pela Laborciencia editora.

2

CARVALHO NETO, C. Z. Bancos para pesquisa em Física. São Paulo, LABORCIENCIA EDITORA, 1978. Patente obtida
junto ao INPI.

editora@laborciencia.com
www.laborciencia.com

4

Metrologia e Mecânica

Termologia e Hidrostática

Óptica

Eletricidade e Eletromagnetismo

Versões atuais dos Bancos para Pesquisa em Física, licenciados pela Laborciencia editora para produção pela empresa
ECOEducacional (2017 – atual).

1990 – 1993
PROGRAMA VESTIBULANDO
A convite do Curso e Colégio Universitário o autor se dedicou ao
desenvolvimento de programas de televisão voltados ao ensino de Física,
utilizando os recursos oferecidos pelos ‘Bancos para Pesquisa em Física’,
inovando a apresentação do Programa Vestibulando, veiculado pela TV
CULTURA – Fundação Padre Anchieta, São Paulo. Posteriormente, o autor
foi convidado, pela mesma emissora, para apresentar o programa “Revistinha” que ia ao ar todas as
semanas, ao vivo, trazendo temas relacionados ao conhecimento físico e tecnológico contemplando sua
divulgação para o público jovem. Os programas (de Óptica) produzidos e gravados em estúdio foram
empregados para promover ‘Educação a Distância’ de professores de Física. Deve-se destacar que se está
aqui referindo ao início da década de 1980, o que confere uma ação de inovação dedicada à formação
docente.
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1991 – 1995
Projeto RENAF – Rede Nacional de Aperfeiçoamento em Física
Participação

no

Socioeducacional

Programa
RENAF

–

de

Responsabilidade

Rede

Nacional

de

Aperfeiçoamento em Física, patrocinado por VITAE e
coordenado
Aeronáutica

pelo

Instituto
(ITA).

Tecnológico
Foram

de

atendidos

aproximadamente 2.000 docentes dos Estados de SP,
MG, ES, RJ, RS, CE, PE e BA. Cada docente recebeu um
conjunto completo do Banco para Pesquisas em Física e
em diversos programas de formação continuada de

Foto: Professores de Física do Estado do Ceará, em

educadores o autor atuou como docente e organizador

Programa de Educação Continuada na UFCE.

de cursos, com o respectivo fornecimento dos Cadernos

Fortaleza, 1992.

de Física dedicados a dar suporte às ações pedagógicas desenvolvidas durante as atividades. Ao autor
cabia interagir com professores-coordenadores do programa em universidades federais brasileiras, pelas
quais o projeto era levado para execução. Este protocolo propiciava uma aprofundada discussão de base
teórico-tecnológica, revisitando procedimentos didático-pedagógicos que propiciavam a integração teoria
e prática realizada de forma inseparável, a partir de uma abordagem vivencial. As bases desta teorização,
iniciaram-se nestes processos e culminaram com uma defesa teórica por ocasião da construção de Tese
de Doutorado, defendida em 2011, perante o Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina.

1992-1995
SESCIENCIA – Mostra ENERGIA
Em 1992 o SESC – Departamento Nacional
(DN/RJ) solicitou a elaboração de uma Mostra, que
deveria ser itinerante, inspirada no tema Energia. O
Projeto foi desenvolvido, contando com o apoio do
CENDOTEC

–

Centro

Franco-Brasileiro

de

Documentação Técnico-Científica. O SESC providenciou a
itinerância da Mostra - ENERGIA para 30 municípios, em 11
Estados brasileiros, totalizando 550.000 atendimentos, conforme
relatórios oficiais do SESC/DN.

Foto: Educadores de Ciências e suas
Tecnologias, do Estado do Rio de
Janeiro, em Programa de Educação
Continuada no SESC/RJ. Rio de Janeiro,
1993.

Os eventos contavam com um workshop interativo com uma carga horária
de 16 horas, que antecedia a preparação da mostra propriamente dita, e do qual participavam docentes e gestores
educacionais. Durante a realização dos encontros, com foco em formação continuada, eram discutidas essencialmente
aspectos de gestão educacional, concepções e abordagens didáticas com metodologias ativas e discussões de
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natureza epistemológica. Por fim, a equipe cuidava de preparar o ambiente para a mostra que, a partir do terceiro
dia, passava a receber escolas da educação básica e superior. Este projeto propiciou ao autor uma estreita
colaboração com o Centro Franco-Brasileiro de Documentação Técnica e Científica e com centros de Ciência e
Tecnologia franceses, incluindo a curadoria de mostras francesas que, posteriormente, vieram ao Brasil para
itinerância em Museus de Ciência e Tecnologia, Centros Culturais, Universidades e Escolas.

1992 – 1995
CIRANDA DA CIÊNCIA
A convite da Fundação Roberto Marinho, e contando com o patrocínio
de HOESCHT, foi desenvolvido o conceito de Minikits para a Ciranda da
Ciência. Os conjuntos, que reuniam elementos para experimentação direta
e um pequeno livro com foco na História e Tecnologia da Ciência, foram
enviados, durante três anos, a 80.000 clubes infantis de ciências espalhados pelo Brasil,
inspirados pelo projeto Ciranda da Ciência. Ao todo foram atendidas aproximadamente
dois milhões de crianças, que participavam do projeto em todos os estados brasileiros
cobertos pelo programa, com temas como ‘Magnetismo’, ‘Vida, Energia e Meio Ambiente’,
‘Química para a Vida’ e outros. A Laborciencia editora protagonizou a concepção e
produção de 160.000 Minikits e livretos entregues à Fundação Roberto Marinho, cuja
autoria das mídias e publicações ficaram sob a responsabilidade do autor.

1995 - 2001
SALAS INTELIGENTES
Pesquisas iniciadas em 1993 em instituições
públicas e privadas culminariam, no futuro
(vide menção em 2006), com o conceito da

Escola Inteligente. Dentre as instituições, nas
quais

as

pesquisas

tiveram

abordagem

acadêmica (stricto sensu) estão: o Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a partir de
1999, e a Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC, Mestrado PPGECT, a partir de
2005, no processo de formalização das
pesquisas

levadas

a

efeito.

As

Salas

Inteligentes são derivadas da construção do

Foto: Protótipo da Sala Inteligente, do Centro Educacional
da Lagoa (CEL). Rio de Janeiro, 1999.
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conceito de Ciberarquitetura3, criado pelo autor, de modo que a quase totalidade dos espaços físicos e
digitais dedicados à educação, nas escolas da Educação Básica, Superior e outras, são integrados em um
único ‘continuum analógico-digital’. A partir desse conceito e sua implementação, a sala de aula também
é o laboratório de vivências para processos de produção e socialização de conhecimento, estruturados a
partir de uma didática renovada. O ambiente contempla dispositivos multimídia, sala com computadores,
o espaço de artes, a biblioteca digital, ambientes esses todos integrados sob um mesmo espaço-tempo

ciberarquitetônico, por redes tecnológicas e técnicas, contando com mídias locais e/ou remotas.
No período de aproximadamente 6 anos foram realizados em torno de dez projetos-piloto de
pesquisas, em instituições da educação básica e superior, com o objetivo de investigar o potencial de
contributo educacional do modelo elaborado. Esses estudos produziram um volume expressivo de
conhecimento didático-pedagógico, análises curriculares, formatos de interação professor-alunos e
alunos-alunos, interação com mídias digitais e analógicas, o impacto do ambiente (espaços e lugares) na
aprendizagem e outros aspectos que foram objeto de produção de inúmeros artigos de divulgação
científica e tecnológica e de caráter Strictu senso.
1997
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO GALILEO GALILEI PARA A EDUCAÇÃO (IGGE)
Um grupo de educadores, liderados pelo autor, reúne-se em São Paulo, em março
de 1997, para fundar o IGGE – Instituto Galileo Galilei para a Educação, instituição
pública de direito privado do Terceiro Setor (ONG). Dezenas de ações públicas
são levadas a efeito pelo IGGE, desde então, conforme consta em currículo
institucional, das quais a ênfase recai na Educação Continuada de Docentes e em Programas de
Divulgação Científica e Tecnológica. Atualmente o Instituto Galileo Galilei para a Educação mantém suas
atividades, com sede em Santa Catarina/SC, realizando projetos especializados de inteligência educacional
para instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Dentre seus clientes se podem destacar:
Ministério da Educação (MEC); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Governo do Estado
da Bahia (SECBA); Instituto Unibanco; Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); Governo do Estado de
São Paulo (CENP); WORLFUND (USA) e outras instituições. Entre os anos de 2007 a 2010 viria a ter o
projeto ‘Física vivencial, uma aventura do conhecimento’ aprovado para execução pelo Certame
‘CONDIGITAL’ (MEC/MCTI/FNDE), alcançando mais de 2 milhões de acessos entre as plataformas (Portal
do Professor MEC, CAPES e Mediaware própria do projeto, até o presente. Este projeto foi totalmente
estruturado nas concepções que já vinham sendo realizadas desde o início da autoria dos Bancos para
Pesquisa em Física, iniciada em 1978.

3

Dissertação de Mestrado: “Espaços ciberarquitetônicos e a integração de mídias por meio de técnicas

derivadas de tecnologias dedicadas à educação“. Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e
Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2006. Para acessar o documento completo,
clique no link. CARVALHO_NETO_C_Z_Mestrado_Dissertação_UFSC.
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1997
LANÇAMENTO DO LIVRO E AGORA, PROFESSOR?
Como fruto de um processo de pesquisas, principalmente de campo, levadas
a efeito por dez anos pelo autor, em agosto de 1997, na Estação Ciência –
USP, é lançada a obra ‘E agora, Professor? ’, com uma palestra de mesmo
nome.
A obra reflete o percurso realizado pelo autor desde o início de sua carreira
docente, em 1979, apontando para os variados aspectos que configuram uma
visão crítica da educação, o que pode ser revelado pelos capítulos
apresentados no livro: abordando essencialmente: 1 - Um breve olhar histórico
da

Educação;

2

-

Tecnologias

e

Metodologias

para

a

Educação

contemporânea; 3 - O trabalho e a formação continuada do professor e 4 - algo mais sobre o educador e
a arte de educar.
Relido na atualidade, o livro revela dois aspectos centrais: primeiro que, passados mais de 20 anos, a
obra se mostra atual, o que pode indicar que pouco, ou lento, foi o avanço da educação nesse período e
que os seus problemas fundamentais, principalmente os relacionados à Didática, continuam presentes; o
segundo aspecto revela que visões antecipavam o futuro, com abordagens metodológicas que hoje se
revestem, por vezes, de inovadoras, mas que de fato já haviam sido concebidas, aplicadas e avaliadas no
âmbito educacional. O que deveras faltou foi uma disseminação mais ampla da obra o que poderia ter
proporcionado uma discussão social crescente e, portanto, enriquecida.
Ao longo de 10 anos foram realizadas mais de 300 palestras acerca do tema do livro, alcançando milhares
de estudantes universitários, educadores e gestores. A 1ª edição do livro ‘E agora, professor? ’ esgotou
em 1999 (2.500 exemplares) tendo sido reeditada na forma de um CD rom4, em multimídia, em 2004,
contando com a colaboração da Profa. Dra. Maria Taís de Melo. Nesta 2ª edição (digital), ampliada, é
introduzido o conceito de Pedagogia Vivencial e o autor ensaia os referenciais fundamentais de uma Teoria

Vivencial.

4

CARVALHO NETO, C. Z & MELO, M. T. E agora, Professor? Por uma Pedagogia Vivencial. IFCE – Instituto para a Formação
Continuada
em
Educação:
São
Paulo,
2004.
Disponível
em:
http://www.laborciencia.com/site/wpcontent/uploads/2011/05/E-AGORA-PROFESSOR.pdf. Acesso em 29/09/2018.
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1997
MOSTRA OLHO MÁGICO
A Fuji Filme do Brasil foi a patrocinadora desta iniciativa de responsabilidade social representada por uma Mostra
Interativa, cujo objetivo central centrava-se na divulgação científica e tecnológica dos temas da óptica conceitual e
aplicada, na perspectiva de promoção da cidadania. Montada na sede da empresa em São Paulo, em três meses a
exposição recebeu mais de 50.000 visitantes de escolas públicas e privadas de ensino fundamental da Grande São
Paulo. Posteriormente, seguiu por trajetos itinerantes por algumas cidades brasileiras. O autor foi o responsável pela
concepção educacional, tecnológica e técnica da Mostra OLHO MÁGICO, que contou ainda com o apoio da Sociedade
Brasileira de Ensino de Astronomia (SBEA).

1

4

2

3

5

6

8

9

7
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MOSTRA OLHO MÁGICO
Referências
Acesso ao ambiente cenográfico da Mostra Olho Mágico; São Paulo (prédio da Fuji Film)
Corredor das caixas negras e espelhos grandes esféricos: vivências problematizadas
Observações feitas através de um olho mágico: fenomenologia e descobertas
Participantes de todas as idades se envolvem com as situações experimentais da Óptica
Concepções tecnológicas e técnicas desenvolvidas: viabilizando o processo de interação
Momento de observação: olhando pelo olho mágico e vendo o fenômeno da convergência da luz
Idem: para o fenômeno da divergência de raios de luz passando por uma lente biconvexa
Momento para reflexão: estudantes de uma escola são convidados a pensar e a escrever sobre a Mostra
Sala das cores e câmera fotográfica gigantes: o observador dentro dos limites da caixa negra
Uma câmera lambe-lambe: passado, presente e futuro convivendo na ruptura do tempo
A busca do conhecimento: metáfora a Prometeu e a tocha da luz sagrada
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1998
MOSTRA PORTINARI – UFRJ
Por convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o autor
desenvolveu uma variante da Mostra Olho Mágico tendo por objetivo a
interação entre temas artísticos e científicos. Levada a efeito pela Casa
da Ciência da UFRJ, o evento recebeu milhares de visitantes no
período em que esteve aberto ao público. Posteriormente, com o apoio
da PETROBRÁS, a mostra itinerou para municípios de outros estados brasileiros. Em todas essas iniciativas
a formação continuada de docentes, especialistas e gestores se constituíam em tônica central. Em oficinas
interativas e workshops eram discutidos aspectos fundamentais dos modelos didático-pedagógicos
geralmente utilizados na educação e se discutia e experimentava novos formatos metodológicos.

1999
MOSTRA ITAÚ – CAMINHOS DA LUZ
Por convite da Fundação ITAÚ o autor contribuiu no desenvolvimento de
um conjunto de soluções envolvendo arte e ciência, para uma exposição
interativa que foi levada a efeito no Centro Cultural ITAÚ, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Milhares de visitantes prestigiaram a mostra que contou com pintura, escultura,
objetos de arte, mídias experimentais (desenvolvidas pelo autor) e fotografias
tendo a curadoria de Paulo Herkenhoff e da curadora assistente Valéria Piccoli.
Reuniu 198 obras de 133 artistas, desde a Missão Artística Francesa, passando
pelo

Academismo,

Modernismo,

Concretismo

e

chegando

até

a

contemporaneidade. Completou o evento ações paralelas em literatura, educação,
artes cênicas, música, publicações, ciência, tecnologias da luz, com palestras e eventos na rede
Itaú Cultural.
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1999
PROGRAMA CIÊNCIAS – VIVENCIAL

Como resultado de autoria e pesquisas foi
lançado o Programa Educacional Ciências

– Vivencial. Dezenas de eventos, com foco
na Divulgação Científica e Tecnológica,
foram levados a efeito para docentes e
discentes, com foco nos profissionais da
educação das redes públicas e privadas
(conforme constam em documentação disponível) tendo em vista a realização de palestras,
cursos, oficinas e congressos educacionais, na perspectiva de ações de responsabilidade social.
A Estação Ciência é órgão da Universidade de São Paulo (USP).

Estande do Instituto Galileo Galilei para a Educação, durante o evento realizado na Estação Ciência (USP).
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1999
ESTAÇÕES INTELIGENTES - ITA
Por convite do ITA – Instituto tecnológico de Aeronáutica – foram
desenvolvidas versões avançadas de ‘Estações Inteligentes’ que objetivavam
integrar os recursos dos laboratórios de física aos de informática, contando
ainda com recursos via Internet e Intranet. No entanto o início das primeiras pesquisas, informais,
remonta a 1996. Atualmente os antigos laboratórios do ITA utilizam a concepção das Estações

Inteligentes, integrando mídias analógicas e digitais, além da construção de uma Sala Inteligente

30

(completa) com recursos do Projeto PROMOVE (FINEP), 2008.

ga
ve
ta

s

tas
ve
ga

vista topo

Estação Inteligente (modelo de pesquisa/Laborciencia, 1999)

Estudantes

da

Divisão

de

Ciências

Fundamentais do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica

(ITA),

participando

de

atividades do Laboratório de Física. Pode-se
notar a integração de diversas mídias
durante a execução dos processos didáticopedagógicos. O autor vem colaborando com
o ITA, desde 1991, no que tange a
aprimorar

processos

de

ensino-

aprendizagem nesta instituição.
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1999
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO (IFCE)

Missão Institucional
“Propiciar ações que contribuam para o processo de formação continuada de profissionais em exercício

na Educação tendo em vista a qualificação da gestão e o exercício da docência, na perspectiva de um
diálogo contemporâneo e inovador. ”
Diversos projetos de formação profissional continuada foram concebidos e realizados pelo IFCE, contando
com clientes em vários estados brasileiros, desde escolas da educação básica a instituições de ensino
superior e empresas (com a realização de programas corporativos ISO).
Atualmente o IFCE desenvolve programas de especialização Lato Sensu com Instituições de Ensino
Superior Brasileiras, fundamentados em princípios e práticas da Educação 4.0 (tópico que será
apresentado em 2018).
Parcerias estratégicas vêm permitindo a realização de programas de educação continuada, em diversos
estados brasileiros. Destaca-se, em São Paulo, o SIEEESP e em Santa Catarina o SINEPE/SC. No Estado
do Maranhão o Instituto Federal do Maranhão realiza o Programa Educação 4.0. Outras iniciativas,
incluindo palestras em eventos, vêm sendo continuadamente realizadas tendo por objetivo propiciar
reflexões a respeito de inovações teórico-tecnológicas que vêm sendo responsáveis por responder a
desafios da contemporaneidade.
Atualmente o autor preside o Instituto para a Formação Continuada em Educação, cuja sede foi
transferida do Estado de São Paulo para Santa Catarina, em 2016.

2000
Ingresso no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
Por estar frequentemente envolvido em programas de educação continuada, portanto atuando na
formação de docentes, especialistas e gestores, o autor considerou de fundamental importância retornar
à universidade para cursar Pedagogia (PUCSP). Em 1999 participou do vestibular, ingressando em
primeiro lugar no concurso e iniciando, no ano 2000, suas novas atividades acadêmicas.
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O percurso na Pedagogia foi extremamente rico, pois se tratava de uma oportunidade na qual se integrava
as disciplinas cursadas em Física, inclusive com a formação em educação, a experiência no magistério,
principalmente com a formação de professores.
O curso foi realizado em 4 anos, sendo concluído em 2004, quando o autor já residia no Estado de Santa
Catarina. Durante o curso várias iniciativas foram realizadas, em prol da educação, conforme descreve
este memorial.

2000
PROGRAMA DE PREVENÇÃO A ACIDENTES ELÉTRICOS

Por

convite

da

ELETROPAULO

empresa
o

autor

de
foi

energia
convidado

AES
5

a

desenvolver um conjunto conceitual de mídias
experimentais que pudessem contribuir de forma

ilustrativa e elucidativa em apresentações públicas e
restritas, abordando o tema dos riscos e cuidados
devidos com o uso da energia elétrica. Desde o início do
programa a AES ELETROPAULO estima que mais de

750.000 usuários já tenham participado de eventos que
contaram com os recursos didáticos desenvolvidos pelo autor e produzidos pela Laborciencia, contribuindo
assim para realização de um programa de responsabilidade social levado a efeito por uma empresa
privada, atuando no ramo da energia.
As fotos apresentam, à esquerda, sessão promovida pela AES ELETROPAULO para estudantes do Ensino
Fundamental e, à direita, destaca-se o conjunto (parcial) de equipamentos, desenvolvidos pelo autor,
para servirem de mídia experimental que propiciam a produção de fenômenos elétricos utilizados nos
processos de conscientização do uso inteligente e responsável da energia elétrica.
Os equipamentos foram produzidos pela Laborciencia, a partir do ano 2000, até 2006.

5

O projeto contou com a expertise técnica de Fabio Iegzi de Carvalho, na área de eletricidade e eletrônica aplicadas.
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2001
FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA DE SÃO PAULO (FPHESP)
A convite da FPHESP o autor foi 6 convidado a prestar consultoria
educacional dentro de um amplo projeto de revitalização e
tombamento histórico de centrais elétricas situadas no Estado de SP,
dentre elas a revitalização do Museu de Jundiaí. O projeto também
contou, por esta via, com o apoio do CENDOTEC – Centro FrancoBrasileiro de Documentação Técnico-Científica, com o chamado Barril
ENÈRGIE, o qual está sob os cuidados exclusivos do autor no Brasil.
Anualmente, excursões de escolas e visitantes autônomos visitam os
museus da FPHESP.

Espaços interativos do Museu da Energia de Jundiaí; outros museus são mantidos pela FPHESP e podem ser conhecidos em:
http://www.fphesp.org.br/index_2.shtm

Desde 2001 o Museu da Energia de Jundiaí7 recebe milhares de estudantes, professores e público em
geral, anualmente, os quais participam de oficinas interativas, discutem metodologias para o ensinoaprendizagem para as ciências e interagem com fenomenologia relacionada à Eletricidade e
Eletromagnetismo, incluindo suas aplicações tecnológicas e técnicas.
O autor foi responsável pelo desenvolvimento de oficinas interativas e, em destaque, a chamada ‘Oficina
da Terceira Idade’, a qual se ocupou de preparar acompanhantes voluntários, com mais de 60 anos, que
se disponibilizaram a colaborar com o Museu da Energia de Jundiaí/SP, cuidando de bem receber os
visitantes, de todas as idades.

6

Idem
Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,jundiai-ganha-museu-de-energia,20010306p8789.
Acesso em 29/09/2018.
7
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2001
POR ONDE CAMINHA A EDUCAÇÃO?
Lançado como um Programa de Formação Continuada a Distância, publicado em 12 módulos na revista
ABCeducatio, ‘Por onde caminha a Educação8’ alcançou milhares de estudantes, educadores e gestores
de vários estados brasileiros. A obra se propôs a revisar e discutir, dentre outros tópicos, os modelos
educacionais brasileiros, tecnologias para a educação, gestão educacional, ambientes virtuais de
aprendizagem etc. O Instituto para a Formação Continuada em Educação (IFCE) foi a instituição
responsável pela produção do curso com sua publicação pela editora Criarp de São Paulo.

A publicação cobriu o período de doze meses (12 edições), entregando 4 páginas centrais da revista para
serem destacadas pelo leitor, de modo a construírem um caderno referente ao curso. O autor foi
responsável pela construção de todos os textos veiculados, durante a realização do curso oferecido pelo
Instituto para a Formação Continuada em Educação (instituição certificado, na modalidade de curso livre).
Estima-se que aproximadamente 8 mil leitores realizaram o curso, completamente.

8

CARVALHO NETO, C. Z. Por onde caminha a Educação? IFCE – Instituto para a Formação Continuada em Educação e Criarp
Editora: São Paulo, 2001 – 2003.
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2002
MOSTRA HISTÓRICA - TELEFONIA

Por convite da Fundação TELEFONICA o autor foi convidado a
desenvolver um conjunto de equipamentos interativos que
pudessem permitir aos visitantes de uma Mostra sobre a História
da Telefonia, produzir fenômenos físicos, fazer sua gestão e
experimentação
desenvolvimento

e
das

compreendê-los
tecnologias

no
das

contexto

do

comunicações,

principalmente a partir do final do século XIX, alcançando o século
XX e XXI. A mostra itinerou pelo Estado de SP sendo visitada por milhares de pessoas, em sua maioria
estudantes da Educação Básica e Educadores. A produção dos equipamentos e kits utilizados na Mostra
ficaram sob responsabilidade da Laborciencia. O acervo produzido faz parte do patrimônio da Fundação
Telefônica.
A Mostra propiciava a realização de oficinas didático-pedagógicas das quais participavam professores e
especialistas em educação, oportunizando experimentar novos formatos metodológicos e processos
interativos de produção de conhecimento. Estas oficinas foram concebidas pelo autor, especialmente para
atender ao projeto contratado.

2003 - 2004
UMA NOVA CULTURA DOCENTE
Programa de Formação Continuada 9 , veiculado através da revista ABCeducatio,
contando com a participação de autores especialistas em educação. O autor atuou
como organizador da obra e participou em alguns módulos do curso, escrevendoos. O programa alcançou a alguns milhares de estudantes universitários,
educadores e gestores. Publicado em 10 módulos, com frequência mensal, foi
relançado, em livro, no final de 2007, pela Laborciencia Editora. A publicação do
curso contou com a participação executiva do Instituto para a Formação Continuada em Educação (IFCE).

9

CARVALHO NETO, C. Z., MELO, M. T et all. Uma nova cultura docente. IFCE – Instituto para a Formação Continuada em Educação
e Editora Criarp: São Paulo, 2003-2004.
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2003 – 2005
MOSTRA - UMA VIAGEM ELETRIZANTE

A empresa AES ELETROPAULO, a partir de um amplo programa
de responsabilidade social, convidou o autor para conceber um
projeto de conscientização pública educacional para o uso
responsável da energia elétrica. Além de uma exposição com
mais de 2.000 m2 montada no SESC Itaquera, participaram
aproximadamente 10.000 educadores, em sua maioria da Rede
de Ensino Público do Estado de São Paulo, de eventos presenciais
e de 06 videoconferências realizadas através da CENP –
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria
de Educação do Estado de SP, alcançando mais de 4.500 escolas

públicas e 500 escolas privadas.
A criação do projeto esteve sob responsabilidade do autor o qual
atuou também como docente para as ações formativas
presenciais e a distância, realizada pela Rede do Saber da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A produção de
equipamentos interativos, além de um kit especialmente desenvolvido para o programa, e do qual foram
produzidas 10 mil unidades, esteve sob a responsabilidade da Laborciencia editora.

2004
Realização de especialização em Qualidade da Educação Básica
A trajetória acadêmica se ampliava, agora com a conclusão do curso de Pedagogia, oferecendo novas
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para o autor. Neste contexto surgiu a
oportunidade para realizar um curso oferecido pelo INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA AMÉRICA
(INEAM) – Washington, D. C. (USA)
Título obtido: Especialização
MELHORAMENTO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa de Pós-Graduação da Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA)/UNESCO
Conclusão: 2004
Este curso contribui, principalmente, na ampliação da visão a respeito dos processos de avaliação em
educação além de suscitar outros pontos a serem problematizados na trajetória profissional do autor.
editora@laborciencia.com
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2004
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SP
Por convite da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), da Secretaria de Estado da
Educação - SP, o autor participou da elaboração de um programa presencial e de publicações focadas
no Ensino das Ciências e suas Tecnologias – Ensino Médio. Aproximadamente 2500 escolas da rede de
ensino público de SP foram alcançadas por meio deste programa.

2005
PESPECTIVAS PARA O ENSINO DE FÍSICA
Por convite da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo –
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, o autor participou da
elaboração da obra Perspectivas para o Ensino de Física10 . Através de
videoconferências, mais de 3.500 escolas da rede de ensino do Estado de
SP foram beneficiadas com este programa.

2005
POR UMA ESCOLA INTELIGENTE

Lançamento do Programa POR UMA ESCOLA INTELIGENTE

11

, na

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 24 de agosto
de 2006. Este programa foi acolhido e realizado pelo Instituto Galileo Galilei
para a Educação (IGGE) – SP. Nesta ocasião o autor lançou a obra de
mesmo nome, apresentando os conceitos fundamentais da Escola
Inteligente, contando com o apoio cultural da empresa Intelligent Table de
São Paulo.

10

CARVALHO NETO, C. Z. & PUCCI, L. F. S. (org.). Perspectivas para o Ensino de Física; Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas, da Secretaria de Estado da Educação de SP/Imprensa Oficial: São Paulo, 2005.
11

CARVALHO NETO, C. Z. Por uma escola inteligente. IGGE – Instituto Galileo Galilei para a Educação: São Paulo, 2005.
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2005
CICLO DE PALESTRAS: EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO
Concebido e proposto ao Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino no Estado de Santa Catarina (SINEPE/SC) pelo autor,
o programa EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO consistiu de um
conjunto de 50 palestras realizadas em mais de 60 instituições
de ensino, em 24 municípios do Estado de Santa Catarina, ao longo do ano de 2005. Mais de
3.000 gestores e educadores assistiram presencialmente às palestras. A palestra ‘E agora,
Professor? ’, discutiu aspectos ligados aos modelos educacionais no Brasil, com ênfase na
Educação Científica e Tecnológica. O programa contou com o apoio executivo do Instituto para
a formação Continuada em Educação (IFCE).

2005
Ingresso no Mestrado12 em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de
Santa Catarina (PPGECT/UFSC).
O passo imediatamente seguinte à conclusão da especialização foi buscar por ofertas de cursos de
Mestrado, uma vez que àquela altura da trajetória cada vez mais fazia sentido avançar no âmbito
acadêmico, que tivesse a educação ao centro, e a descoberta da existência do Programa de Pós-graduação
em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, considerando ainda a
formação do autor em conhecimentos de Pedagogia e Física, ‘caiu como uma luva’. Inicialmente como
aluno especial, em Didática das Ciência, o autor ingressou por concurso no Mestrado do PPGECT/UFSC
no final do ano de 2005, obtendo o primeiro lugar no certame.
O percurso no Mestrado foi riquíssimo. O projeto inicial previa abordagem de pesquisa relacionada com a
temática do ensino de Física, envolvendo os Bancos para Pesquisa (citados em 1989). Durante a trajetória,
no entanto, foi preciso acordar com o orientador uma correção profunda de rota, uma vez que pesquisas
e estudos de caso já vinham sendo realizados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), envolvendo
o impacto didático-pedagógico (e andragógico) decorrentes de processos de integração de mídias
analógicas e digitais na educação (científica e tecnológica) e isso envolvia, fortemente, a dimensão dos
ambientes (salas de aula, laboratórios e outros espaços que se constituem em lugares da educação).

12

Dissertação de Mestrado: “Espaços ciberarquitetônicos e a integração de mídias por meio de técnicas derivadas
de tecnologias dedicadas à educação“. Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2006. Para acessar o documento completo,
cliqueno link. CARVALHO_NETO_C_Z_Mestrado_Dissertação_UFSC
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A mudança de rota foi realizada, inclusive com a mudança de orientador, o que propiciou uma ‘decolagem’ rápida e
repleta de inúmeras possibilidades no curso dos estudos e da pesquisa que vinham sendo realizados e que, dentre
outras contribuições, levou o autor à criação inédita do conceito de ‘Ciberarquitetura’, como continuum que integra
pessoas a processos educacionais realizados de forma presencial, híbrida ou remota, em lugares ‘ciberarquitetônicos’,
onde não mais somente prevalecem os aspectos físicos locais arquitetônicos, mas a convergência de mídias analógicas
e digitais que mediam os processos educacionais.

As pesquisas de campo foram realizadas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), durante o final
de 2005 e até 2006, antes da defesa que ocorreu em setembro daquele ano, no PPGECT/UFSC.

2006
LANÇAMENTO DO PROGRAMA ‘POR UMA ESCOLA INTELIGENTE’.13
Contando com os recursos conceituais e tecnológicos decorrentes de pesquisa e desenvolvimento levados
a efeito pela Laborciencia editora e pelo Instituto Galileo Galilei para a Educação são construídas as
chamadas Estações Inteligentes e estas permitem chegar às chamadas Salas Inteligentes, dedicadas a
todos os níveis de ensino da Educação Formal e Corporativa. Com as Salas Inteligentes se configura um
novo modelo de escola, também pautada em pesquisas formais, que passa a se chamar Escola
Inteligente. O Programa é formalmente lançado nacionalmente durante o congresso educacional
SABER/2006 e, logo a seguir, na TECEDUC@TION – 2006, visitando logo a seguir o Estado do Tocantins,
a convite do Governo (Secretaria de Ciência e Tecnologia) e tendo à frente o Instituto Galileo Galilei para
a Educação (IGGE).

2007
LANÇAMENTO DO MODELO ‘UNIVERSIDADE INTELIGENTE’.

Salas
Inteligentes®

Portal Aula Inteligente®

13

Disponível em: http://www.carvalhonetocz.com/escola-inteligente/. Acesso em 29/09/2018.
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Desenvolvido para atender a educação presencial, semipresencial e à distância, no ensino superior e pesquisa, o
Modelo Universidade Inteligente é validado por pesquisas acadêmicas e institucionais realizadas a partir de 1993. Em
2007 o modelo alcança a esfera da educação superior e pós-graduação, viabilizando um maior alcance de
possibilidades oferecidas para as instituições de ensino superior. Atualmente, um dos pilotos de referência está
instalado e em funcionamento no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)14, desde 2010.

2007 a 2011
Realização de Doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina
Ao final de 2006, com a aprovação no Mestrado em Educação Científica e Tecnológica, o autor submeteu
um projeto para participar do certame de ingresso no doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGECG/UFSC). O projeto apresentava sugestão para um
aprofundamento na temática da Ciberarquitetura, desenvolvida por ocasião do mestrado.
A aprovação foi obtida ao final de 2006 e o início do doutorado se deu em 2007, com a participação nas
disciplinas chamadas obrigatórias e outras, facultativas.
Neste mesmo ano o autor escreveu um projeto para participar de um edital público, aberto pelo Ministério
da Educação (MEC) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com recursos do Fundo
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O projeto ‘Física vivencial, uma aventura do conhecimento’,
situava a concepção de um programa de Educação, dedicado à Física, no âmbito do ensino médio
(conforme preconizava o edital) e apresentava uma característica central: todas as mídias produzidas
deveriam, necessariamente, ser de natureza digital (simuladores, audiovisuais, podcast, animadores,
infográficos, etc.). No final de 2007 o projeto foi aprovado para execução completa, compondo um grupo
de 14 projetos selecionados dentre mais de 200 projetos submetidos ao MEC.
Enquanto o doutorado ia sendo realizado o autor se ocupava de realizar a gestão executiva geral do
projeto Condigital, pelo Instituto Galileo Galilei para a Educação, e no percurso de autoria haviam grandes
desafios já que o próprio certame era o primeiro de grande porte em âmbito nacional, preconizando a
produção de mídias digitais para a educação. Neste contexto e como fruto de longos estudos a respeito
do problema fundamental da educação (sob a ótica do autor), a respeito de ‘Como as pessoas aprendem?’,
foi concebido um conceito inovador de hipermídia digital ao qual foi dado o nome de Complexmedia.
Este contexto ocorria no âmbito da inovação mais tecnológica e menos teórica e tal contexto suscitou ao
autor, no início de 2010 (portanto já na fase final do doutorado), uma alteração de rota cujo objetivo de
pesquisa se voltava não mais para as questões ciberarquitetônicas, mas agora àquelas relacionadas às
mídias do conhecimento e, num âmbito mais geral, à Engenharia e Gestão do Conhecimento.

14

RBS (Globo/RS): http://www.clicrbs.com.br/pdf/3127748.pdf
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA): http://www.ief.ita.br/portal/?q=node/114
Rede Globo (RBS/RS): http://www.youtube.com/watch?v=TUOd5549-Ek
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A mudança de foco foi negociada com a orientadora que, deixando claro o tamanho do novo desafio (em
função do tempo), cumpriu aceitar a solicitação que o autor lhe dirigiu. Desse modo, um novo percurso
era iniciado e a tese começava agora a ganhar contornos de uma construção teórica que sustentava a
concepção do conceito de Complexmedia e sua aplicação no âmbito da Educação. Desse modo, e tendo
por pano de fundo de estudos o projeto em desenvolvimento para o MEC, o qual tinha por core academics
uma defesa teórica, mas que apresentava uma aplicação de natureza tecnológica que se irradiava por
mais de 3 mil mídias digitais, sustentadas pelo conceito desenvolvido. A tese, assim construída,
fundamentava-se em princípios de Engenharia e Gestão do Conhecimento, aplicava-se em mídias (digitais)
para o conhecimento e retratava, como pano de fundo da pesquisa, um percurso cujo eixo se situava na
Educação Científica e Tecnológica e, mais especificamente, no ensino de Física.
Tese de Doutoramento15: “Educação Digital: paradigmas, tecnologias e complexmedia dedicada
à gestão do conhecimento“. Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento,
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2011.

2008 – 2010
INSTITUTO UNIBANCO – PROJETO JOVEM CIENTISTA16
O Projeto Jovem Cientista foi uma ação inovadora do Instituto Unibanco para desenvolver competências
e habilidades de jovens estudantes do Ensino Médio, de escolas da rede pública brasileira. Com foco nas
áreas de Física, Bio/Química, Matemática e Língua Portuguesa, buscou revelar novos talentos e
desenvolver a prática de pesquisas científicas. Para colocar à disposição dos alunos as melhores
tecnologias e ferramentas de ensino, o Instituto Unibanco preparou Salas de Aula Inteligentes,
implementadas pelo Instituto Galileo Galilei para a Educação (IGGE), a partir de um Projeto EducacionalTecnológico especialmente desenvolvido para esse fim pela Laborciencia editora. Em espaços multimídia,
equipados com computadores, material de laboratório de ciências, de arte e lousa digital interativa, os
jovens tiveram ao seu alcance os recursos necessários para que pudessem desenvolver seu potencial
humano, na perspectiva de serem capazes de identificar problemas em sua comunidade, a partir de um
olhar científico e tecnológico, buscando soluções consistentes e possíveis para os mesmos.

15

Disponível em: http://www.carvalhonetocz.com/wp-content/uploads/downloads/2011/08/A5__TESE_CARVALHO_NETO_CZ.pdf.
Acesso em 30/09/2018.
16
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J3O47PrrOZk. Acesso em 29/09/2018.
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Jovens participantes do Programa Jovem
Cientista

17

desenvolvendo

modelos

moleculares durante encontro de Bioquímica,
na Sala Inteligente do Instituto Unibanco. Os
processos

envolvem

contextualização,

problematização, interação e socialização com
uso intensivo de mídias analógicas e digitais,
com o objetivo de produção de conhecimento
tácito (competências e habilidades), pelos
estudantes.

Informações Complementares:
Reportagem Revista Época:
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI12447-15254,00-A+SALA+DE+AULA+DO+FUTURO.html. Acesso em 29/09/2018.

17

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI12447-15254,00-A+SALA+DE+AULA+DO+FUTURO.html.
Acesso em 29/09/2018.
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2007 - 2010
PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA O BANCO INTERNACIONAL DE OBJETOS
EDUCACIONAIS – MEC/MCT/FNDE

O projeto Física Vivencial: Uma Aventura do Conhecimento foi concebido pelo autor e
aprovado em certame público, em novembro de 2007, objetivando a produção de mídias digitais
(TV, Rádio, Software e Experimentos Educacionais), com ênfase no ensino de Física. A obra
compreende 208 (duzentos e oito) Objetos Educacionais (digitais) (Complexmedia) publicados no
Banco

Internacional

de

Objetos

Educacionais (BIOE) e disponíveis na

Mediaware www.fisicavivencial.pro.br.
O público-alvo potencial dessas mídias
são estudantes, professores e outros
interessados, alcançando as escolas
públicas e privadas brasileiras, além de
cidadãos de países lusófonos. Para a
criação

dos

referidos

objetos

educacionais o autor desenvolveu um
conceito

inovador

de

mídia

educacional, em formato digital, que
passou a ser chamada de Complexmedia tendo sido registrada no INPI, em agosto de 2009.
As investigações e autoria que levaram à criação e fundamentação teórico-tecnológica de

Complexmedia encontram-se em tese de doutoramento18 do autor.

Acesso público e gratuito: www.fisicavivencial.pro.br
Créditos: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério da Educação (MEC), Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Instituto Galileo Galilei para a Educação (IGGE), executor do projeto.

18

Tese de Doutoramento: “Educação Digital: paradigmas, tecnologias e complexmedia dedicada à gestão
do conhecimento“. Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2011. Disponível em: http://www.carvalhonetocz.com/publicacao-academica/
Acesso em 29/09/2018.
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2011 - 2012
DIGITAL EDUCATION (1º Sistema 100% digital dedicado para o Ensino Médio)

Sistema de Gestão do Conhecimento, dedicado ao Ensino Médio, 100% digital. Contempla 1048 (mil e
quarenta e oito) Módulos Digitais Educacionais dedicados às áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Física,
Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Educação Física, Inglês e Espanhol, organizadas sob três
Grandes Áreas do Conhecimento. Integram aproximadamente 3.000 (três mil) objetos educacionais digitais,
públicos e/ou reservados, vinculados aos Módulos Digitais,
disponíveis em Midiateca própria. Inclui as seguintes categorias de
mídias do conhecimento: Simuladores e Animadores, Experimentos
Educacionais, Audiovisuais, Áudio, Mapas, Imagens e outras.
Disponibiliza Currículo Flexível: cada instituição de ensino escolhe os temas, conteúdos e títulos que
comporão o currículo escolar, a partir da matriz global de Módulos Digitais Educacionais.

Respeita

referências nacionais (2014) aos eixos da Cultura, Ciência e Trabalho conforme recomendações do Conselho
Federal de Educação (CFE), presentes nos Módulos Digitais Educacionais. Utiliza um Sistema de Gestão da
Informação e Conhecimento

(KLMS©) 19 com design próprio, derivado de pesquisas educacionais e

científicas (Media: Ambiente de Gestão a Informação e Conhecimento – MAGIC). Disponibilizada o
PROJEDUC: Sistema de Gestão e Autoria de Projetos Educacionais (horizontais, verticais e transversais), por
escolha e integração de Módulos Digitais Educacionais. Conta com a ACADE – Academia de Educadores:
Educação Digital dedicada a Gestores, Especialistas e Educadores clientes da DIGITAL EDUCATION,
realizada com Programas de Formação Profissional Continuada, via MAGIC. Agrega Ecossistema Digital
contando com Sistemas de Gestão Organizacional, Escolar, Comercial, Operacional e Financeiro. Atualmente
a Digital Education prepara-se para servir a estudantes brasileiros que não concluíram o ensino médio. O
projeto editorial e tecnológico foi concebido pela Laborciencia, contando com a colaboração da Brasil
Educação e investimentos da VB Invest.

19

CARVALHO NETO, C. Z. Knowledge Learning Management System (KLMS). Sistema de engenharia e gestão do

conhecimento dedicado à educação. Laborciencia editora/Thot Digital Systems and Solutions. São Paulo, 2015.
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2011 a 2012
Realização de Pós-doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
A convite do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) o autor ingressou em um estágio pósdoutoral, realizado entre junho de 2011 e maio de 2012.
A cooperação com o ITA, conforme descrito neste memorial, já vinha sendo realizada desde 1992,
com a participação do autor em diversos projetos institucionais. Aspectos ligados a desafios de
inovação em educação científica e tecnológica já vinham sendo sentidos na instituição e, mais
especificamente, por alguns docentes que promoviam iniciativas de melhorias em processos
didáticos de ensino-aprendizagem, porém nem sempre contando com uma base teóricotecnológica que permitisse uma sustentação mais ampla e segura e que permitisse a realização
de pesquisa sistêmica.
Foi neste contexto que o convite foi formulado, ao autor, de modo que procedesse a uma análise
de um modelo didático-andragógico que já vinha sendo aplicado, porém que carecia de uma
investigação educacional mais profunda.
Desse modo os estudos foram realizados, no decurso de um ano, e culminaram na produção de
um documento como decorrência do referido estágio pós-doutoral, o qual apresenta o seguinte
título:
Estudos de Pós-Doutoramento 20 : “Aprendizagem e Autoria em Ensino de Física: análise de um
modelo de engenharia e gestão do conhecimento, aplicado no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA). ”

Há uma ênfase em analisar aspectos situados no contexto da Educação Digital, já que o modelo
empregado no ITA se estruturava em uma plataforma digital que servia à disciplina objeto de
investigação e estudos, além de outros procedimentos metodológicos e recursos que integravam
o modelo de ensino-aprendizagem posto em ação.
Os estudos pós-doutorais se revelaram muito ricos pois, pela primeira vez, permitiam lançar um
olhar investigativo de forma mais completa a respeito dos processos de ensino-aprendizagem
levados a efeito. Ali estavam comtemplados praticamente todos os segmentos que vinham sendo
estudados pelo autor, desde o início de sua trajetória acadêmica, e que incluíam o ensino de
Física (pois a disciplina estudada no posdoc situava-se no âmbito da Física – Mecânica), as
questões relacionadas à Didática e modelos de ensino-aprendizagem (Pedagogia), incluindo
cuidadoso olhar sobre as questões metodológicas, os aspectos que envolviam o ambiente, a
ciberarquitetura (mestrado) e a convergência de mídias, pois as aulas eram realizadas na
chamada ‘Sala Inteligente’ do ITA e, por fim, com o intensivo uso de mídias digitais nos processos
educacionais levados a efeito, inclusive com o uso de plataforma digital, se preconizava um estudo
que contemplou questões teóricas e tecnológicas relacionadas à mídia e engenharia e gestão do
conhecimento (doutorado).

Disponível em: http://www.carvalhonetocz.com/wp-content/uploads/2011/08/ITA_PosDoc_CNCZ_final.pdf. Acesso
em 30/09/2018.
20
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2012

Fábrica de objetos educacionais digitais

Atendendo a convite da SM editora o autor realiza a coordenação da autoria e gestão de produção
de 72 objetos educacionais digitais para atender ao Programa Nacional do Livro Didático – 201421,
produzidos pela Laborciencia editora.

O ano de 2012 foi o primeiro na história do PNLD que integrou mídias analógicas (livros) e digitais
(plataforma e CDs) (optativas, para as editoras), iniciando formalmente o ciclo dos processos
editorais digitais.
A expertise desenvolvida no projeto realizado para o MEC contribuiu sobremaneira para viabilizar
estes produtos que, estima-se, tenha alcançado a aproximadamente 400 mil estudantes de
escolas públicas brasileiras, matriculados no Ensino Fundamental II.

21

Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/4661-guia-pnld-2014. Acesso em
17.06.2015.
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2013 - 2014

Sistema gerador de avaliações online

Concebido pelo autor para as Edições SM, e desenvolvido pela
Laborciencia editora, o Gerador de Avaliações é um recurso
fundamentado em gestão do conhecimento e proto – Inteligência
Artificial que possibilita aos estudantes realizar avaliações situadas no
âmbito do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O sistema avalia
o desempenho do estudante, de forma individualizada, e propõe
trilhas adaptativas de aprendizagem, com abordagem suportada por
textos (dos livros da editora), mídias digitais e outros recursos
recorrentes.
O autor concebeu o sistema EDGC, apoiado por especialistas em
software e outros profissionais de design e inteligência artificial.

2013 - 2015

Projeto Cidepe Digital

O Projeto Cidepe Digital se constitui em um sistema de engenharia e gestão do conhecimento
dedicado a ampliar a experiência da empresa com seus clientes, colaboradores e fornecedores.
Os produtos da empresa Cidepe, todos dedicados à Educação Científica e Tecnológica e passando
de 500 variantes (Física, Matemática, Biologia, Química e Engenharias), propiciam situações
experimentais que favoreçam processos de ensino-aprendizagem que propiciem mais
francamente a correlação didática teoria e prática. No entanto, dada sua complexidade e a
expressiva falta de experiência docente para tratar desse tipo de abordagem experimental faz-se
necessário à empresa promover programas de sensibilização e capacitação de professores. Como
a empresa atua em todo o território nacional e, inclusive, em outros países, a complexidade
editora@laborciencia.com
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logística de suporte, os custos envolvidos e as dificuldades específicas da formação praticamente
inviabilizam iniciativas unicamente centradas em programas presenciais.
Pelos motivos expostos o autor concebeu um sistema de engenharia e gestão do conhecimento,
ao qual se denominou ‘Cidepe Digital’, que permite à empresa prestar um serviço altamente
qualificado de formação on-line. Cada equipamento, contando com mídia audiovisual digital, é
apresentado em seus componentes físicos, aos usuários (principalmente, professores). A seguir
são apresentados, por audiovisual, os passos da montagem de um determinado experimento (são
centenas deles!) e, por fim, evidencia-se, também por audiovisual, sugestões para a criação de
um determinado experimento relacionado a componentes curriculares da área das Ciências e
suas tecnologias. O autor gravou, pessoalmente, 95% dos audiovisuais disponíveis hoje na
plataforma Cidepe Digital.
Quanto à plataforma digital, a mesma foi estruturada e desenvolvida a partir dos sistemas de
KLMS (Knowledge Learning Management System) concebidos pelo autor.

2015
Projeto SINEPE/SC Digital

Hotsite do Projeto SINEPE/SC Digital: acesso http://laborciencia.com/sinepedigital/acesso/

Em que consiste o Programa Sinepe/SC Digital
A iniciativa é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Santa Catarina e a
Laborciencia Editora e visa prover as escolas associadas e convidadas com um sistema de Gestão
do Conhecimento dedicado a oferecer apoio a programas de formação continuada, operando
totalmente em base digital, pela Internet.

A quem se destina
O projeto está voltado ao atendimento de gestores, especialistas, professores e técnicos que
atuam em escolas de Educação Básica, responsáveis ou interessados em aprofundar seus
conhecimentos no âmbito da Educação Digital.
editora@laborciencia.com
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2016
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE

Projeto de startup, criado pelo autor e submetido ao CECOMPI, Parque Tecnológico de São José
dos Campos (SP), tendo sido aprovado para execução a partir de julho de 2016. Em dezembro
de 2017 a startup se graduou, passando à categoria de empresa com atuação específica no
mercado da educação e saúde. Para conhecer o IFCS, acessar: www.ifcs.com.br
O IFCS tem por missão a criação e a promoção de programas de educação continuada para
médicos e profissionais da saúde, colaborando em projetos de formação profissional. O autor tem
colaborado com a criação de soluções para atender aos públicos que buscam atualização em suas
áreas de atuação.
O IFCS vem cooperando com o Laboratório de Bioengenharia do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, prestando consultoria sob demanda.
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2016

Lançamento do livro

‘Educação Profissional Continuada: incerteza, equívoco e sucesso em programas de
formação de professores, especialistas e gestores. ’

Publicado por: Laborciencia editora

Este livro marca um amadurecimento da trajetória do autor atuando como formador de docentes,
especialistas e gestores, desde 1989. Pela primeira vez é apresentado o Modelo Sistêmico de
educação (MSE), o qual será utilizado como referencial teórico-tecnológico para fundamentar o
estudo de três casos emblemáticos os quais oferecem uma instigante reflexão acerca da
incerteza, dos equívocos, mas também de sucessos em programas de formação de professores,
especialistas e gestores. O livro foi lançado em outubro de 2016, na Divisão de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, onde está instalado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A
primeira edição esgotou em 2017 e, neste momento, a editora planeja lançar uma segunda edição
ampliada.
O autor aponta no livro os principais fatores que podem convergir para comprometer os
resultados esperados em um programa de educação continuada profissional e apresenta
recomendações, embasadas em pesquisa, que possam contribuir para o aumento da
probabilidade de sucesso em iniciativas dessa natureza.
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2014 - 2017

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
Concepção e fundação do Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica
(LPECT/ITA)22
A concepção do Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica (LPECT) é uma iniciativa que
foi confiada ao autor, atuando como pesquisador convidado do Programa de Pós-Graduação da Física no
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), objetivando levar a efeito pesquisas e oferecer apoio interno
institucional em acordo com os seguintes eixos:

Eixo I – Ciberarquitetura e Educação Digital [CED]
Concepção e investigação de modelos de ensino-aprendizagem que ocorrem em ambientes
ciberarquitetônicos que apresentam convergência local-remota de mídias analógicas e digitais (‘Salas
Inteligentes’).
Eixo II – Educação por Projetos Tecnológicos [EPT]
Investigação da resposta dos estudantes cursando ciências fundamentais, a modelos de ensinoaprendizagem voltado a educação por projetos tecnológicos (PLL) e a metodologias por PBL (Problem Basic
Learning), Flipped Classroom (FC) e Aprendizagem Adaptativa.
Eixo III – Ambientes digitais dedicados à Educação [ADE]
Concepção de modelos de ambientes digitais dedicados à educação e sua investigação no âmbito docentediscente-institucional, com destaque para análise de processos didáticos avançados.
Eixo IV – Laboratórios experimentais com gestão remota por Internet [LEI]
Concepção de tecnologias que permitem a criação e utilização por docentes e discentes de laboratórios
experimentais, com gestão remota por Internet.

O Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica foi aprovado e passou a fazer
parte do conjunto dos laboratórios de pesquisa do ITA em 17 de fevereiro de 201723.
Durante o período de consolidação do LPECT/ITA o autor se dedicou a várias ações relacionadas
à educação, dentre elas se destacando:
1 - PROJETO ‘PORTAS PARA A UNIVERSIDADE’.
Tendo por beneficiária a Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, por meio da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, o
Instituto Galileo Galilei para a Educação como executor e o
Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica (LPECT
– ITA) como suporte à pesquisa, celebrou-se termo de cooperação
no contexto do ‘Portas para a Universidade’. Do programa
participaram professores de Física e Ciências da Rede de Escolas Públicas de São José dos
Campos/SP.

22

Disponível em: www.lpect.pro.br (provisório). Acesso em 30/09/2018. Endereço definitivo institucional,
em construção: www.lpect.ita.br. Acesso em 30/09/2018.
23
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2 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NO USO DE TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Programa de pós-graduação (extensão), oferecido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica para
a Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos.
O autor foi responsável pela concepção geral do programa e atuou como docente dedicado à
formação de gestores e professores de 40 escolas públicas municipais da rede de São José dos
Campos/SP.
Ao final do programa o autor recebeu condecoração outorgada pela equipe de gestores que
participou do curso, no âmbito do programa de pós-graduação do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA).
Período de realização: agosto a dezembro de 2016.

3 - Programa de Educação Profissional Continuada em EDUCAÇÃO DIGITAL
Cliente: Escola de Educação Infantil Casimiro Montenegro Filho
Curso experimental, elaborado pelo autor, que atuou também como docente, contemplando a
realização de 5 (cinco) encontros, entre agosto e dezembro de 2015, envolvendo professores de
Educação Infantil da escola Casimiro Montenegro Filho, instalada no DCTA.

Professores da Educação Básica, da Rede
Estadual de Educação, atuando no município de
São José dos Campos/SP.
Este programa utilizou, amplamente, processos
didático-pedagógicos avançados, reunindo de
forma contextualizada e problematizadora
vivências que tinham por objetivo propiciar os
professores
o
desenvolvimento
de
conhecimento
tácito
(competências
e
habilidades) e conhecimento explícito (teórico,
incluindo a produção de mídia) com fins de
aprimoramento profissional.

4 - Publicação de artigo científico no COBENGE – 2016
COBENGE 2016 XLIV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 27 a 30 de
setembro de 2016 UFRN / ABENGE

Knowledge Learning Management System (KLMS): pesquisa, desenvolvimento e aplicação de um
sistema de engenharia e gestão do conhecimento dedicado aos setores empresarial e
educacional.
Divisão de Ciências Fundamentais
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) Praça Marechal do Ar Eduardo
Gomes, n° 50 – Vila das Acácias CEP: 12228-901 – São José dos Campos – SP
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Resumo: A educação básica, superior, profissional e profissional continuada, concebida e
realizada com amplo suporte digital, apresenta na atualidade um complexo conjunto de redes
sociotecnológicas, contando com interface hipermidiática múltipla e multifacetada, com
possibilidades de gestão da interação por comunicação presencial, remota e híbrida. A este
paradigma se pode chamar de Educação Digital. Sustentado no referencial teórico-tecnológico
acima citado, e contando com estudos complementares a respeito dos chamados sistemas de
Knowledge Learning Management System (KLMS), este artigo visa relatar o processo de
contextualização do problema gerador que inspirou e propiciou pesquisa e desenvolvimento de
uma plataforma digital, fundamentada em engenharia e gestão do conhecimento, operando em
nuvem, por Internet, ou em Intranet por servidores locais, que integra ao LMS subsistemas
complementares dedicados à gestão editorial baseada em Complexmedia, com entrega seletiva
de conteúdo de conhecimento. A esta solução tecnológica se registrou como plataforma
Knowledge Learning Management System (KLMS) a qual é destacada no presente artigo,
incluindo relato de casos na perspectiva evolutiva da plataforma e suas aplicações na educação
institucional e empresarial do país.
Palavras-chave: Engenharia, Gestão do Conhecimento, Knowledge Learning Management
System (KLMS), Educação, Educação Profissional.
Acesse o artigo completo: carvalhonetocz_et_all_cobenge_2016

5 – Participação em capítulo do livro ‘A experimentação e as TIC no Ensino das
Ciências Exatas
A Convergência de Mídia Analógico-digital e sua Contribuição para a Educação Científica, Tecnológica e o
Ensino de Física.

Participação em autoria de capítulo:
Prof. Dr. Cassiano Zeferino de Carvalho Neto (LPECT-ITA)
Prof. Dr. José Silvério Edmundo Germano (ITA)
Prof. M.Sc. Jerônimo Freire (UNINASSAU)
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6 - Sala Inteligente
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto1, José Silvério Edmundo Germano1
1

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e
Tecnológica
(LPECT)
São José dos Campos – SP

Sala inteligente: tecnologias da ciberarquitetura.

Sala Inteligente deriva de um conjunto de pesquisas levadas a efeito a partir de 1991. O problema
inicial que deu origem às pesquisas dizia respeito a conhecer, historicamente, como evoluíram os
ambientes arquitetônicos educacionais, em função das concepções pedagógicas expressas ao
longo do tempo e quais suas características e impactos para o ensino e aprendizagem
contemporâneos.
Ao longo dos séculos as práticas pedagógicas, mais francamente discursivas, tiveram papel de
destaque nas formas de comunicação docente-discente, nos processos de ensino-aprendizagem,
sendo posteriormente diferenciadas, com a introdução paulatina da mídia analógica do quadronegro, marcando a transição do Auditorium para a Sala de Aula. Este processo pode ser mais
notadamente percebido a partir de meados do século XIX, alcançando o século XX e firmando
um tipo de arquitetura escolar como até hoje é utilizada tendo por local de eventos frequentes,
a sala de aula. A Sala Inteligente apresenta uma convergência de mídias analógicas e digitais
dedicadas a prestar suporte aos processos didáticos de ensino-aprendizagem, conforme é
apresentado e discutido no artigo.

7 - Promoção do Sucesso na Aprendizagem em Física: proposta de um Ecossistema
Digital para a Gestão do Conhecimento [EDGC]
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† Instituto Politécnico da Guarda (IPG) Centro de Física Computacional (CFC) - Portugal
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Resumo
A unidade curricular de Física faz parte integrante da generalidade dos currículos das licenciaturas
em engenharias, sendo habitualmente leccionada nos primeiros anos dos cursos, por se tratar de
uma disciplina subsidiária de outras nucleares das licenciaturas. Por uma multiplicidade de
fatores, que convergem para uma divergência abismal entre as expetativas que os sistemas
educativos têm sobre a aprendizagem que os alunos deveriam ter realizado e aquela que
efetivamente demonstram ter realizado, é muito baixo o aproveitamento escolar em Física.
É do maior interesse de ambas as partes (alunos e instituições) encontrar estratégias que ajudem
a superar este problema. Apresentamos uma proposta tecnológica, centrada no aluno, para o
aluno e adequada às reais necessidades do aluno, capacitada para a resolução deste tipo de
problemas e testada em larga escala no meio educacional brasileiro e que se encontra em fase
final de implementação para a sua validação no contexto do ensino superior nacional.
Palavras-Chave: Física, aprendizagem, Ecossistema Digital para a Gestão do Conhecimento,
Aprendizagem Adaptativa; Aprendizagem Personalizada.
Para acessar o artigo: artigo_edgc_brasil_portugal
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Para acessar o LPECT/ITA: www.lpect.pro.br

2017 - 2019
PROJETO INOVA ITA – INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA

Em agosto de 2016 o autor submeteu ao edital do Convênio
CAPES/ITA o projeto ‘Inova ITA – Inovação na Educação em
Engenharia’, obtendo aprovação para execução no período de junho
de 2019 a maio de 2019.

Pós-doutorado

O projeto Inova ITA contempla um conjunto de ações inseridas em um
plano de execução de pós-doutorado, realizado pelo autor no ITA,
objetivando colaborar para a criação de massa-crítica de pesquisadores
com formação em Educação 4.0 tendo por finalidade proporcionar a
implementação de uma política de inovação continuada para a educação
em Engenharia no Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
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Plataforma experimental dedicada ao Projeto Inova ITA: acesso por www.inova-ita.org

Dentre as ações planejadas para o projeto Inova ITA encontra-se a criação, pelo autor, de um
programa de formação continuada interna (ForCon ITA), dedicado a atender a professores do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica por meio de um curso de pós-graduação oferecido na
modalidade de aperfeiçoamento profissional, com carga horária de 180 horas (2018 a 2019). O
curso tem por título ‘Educação 4.0: princípios e práticas de inovação na Educação em Engenharia’.
Outras iniciativas do projeto incluem pesquisa aplicada dedicada à educação em engenharia, para
o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

2017
CRIAÇÃO DA 4EDUCA

Em julho de 2017 o autor se dedicou a conceber e estruturar a iniciativa ‘4educa’, uma bandeira
certificadora de soluções para a Educação 4.0. A 4educa identifica e certifica produtos e soluções
que contribuam na implementação de processos de inovação em escolas da educação básica,
superior e no âmbito educacional corporativo. A plataforma pode ser acessada em:
www.4educa.com.br.
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2018 (4ª edição/2019)
Lançamento do livro

‘EDUCAÇÃO 4.0: PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE INOVAÇÃO EM GESTÃO E DOCÊNCIA’.

Em março de 2018 é lançado o livro ‘Educação 4.0: princípios e práticas
de inovação em gestão e docência’ pela Laborciencia editora.
Apresentação: por Ozires Silva, Dr.
Como título deste livro o Autor propõe a EDUCAÇÃO 4.0. Acredito que não seja
difícil, aos analistas e pesquisadores, aceitar que o conceito 4.0, criado para a
Indústria, possa ser estendido para outros campos do conhecimento, como o da
Educação. Também entendemos que a Educação seja o piso fundamental da
vida competente e dos grandes conhecimentos essenciais para o êxito no mundo
moderno.
Dentro dessa intenção e com base no que a revolução digital tornou possível, o
Autor procura analisar os processos e metodologias inovadoras para aumentar
a capacidade socioemocional, cognitiva, científica e tecnológica dos empreendedores e colaboradores na
formação
de
capital
humano
de
vanguarda.
Nossos maiores atrasos em Educação vêm do nível insuficiente das bases de ensino e formação dos recursos
humanos para o sucesso dos investimentos nas novas oportunidades ensejadas pelo novo tipo de sociedade
que se apresenta, substancialmente diferente das do passado e que, mais e mais, depende da qualidade
das ações profissionais que precisam existir e estar disponíveis no mercado.
Educação 4.0 se constitui em um piso firme e promissor para sustentar processos de inovação continuada
nas escolas de ensino básico e superior, permitindo a gestores e docentes realizar, com criatividade e
segurança, as transformações tão necessárias para a formação dos jovens que viverão em um mundo de
perfil exponencial.
Desejo sucesso aos leitores e o Autor, pelos seus esforços para trazer tantos novos conhecimentos ao acesso
de todos!
Ozires Silva, Dr.
Presidente de Conselho Estratégico do Grupo Ânima de Educação e Cultura
Reitor do Centro Universitário São Judas – Campus Unimonte
Fundador da EMBRAER
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