
MACROTENDÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO



O CENÁRIO...



Avanço Econômico no Brasil
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Brasil 2022
• População em 2022- 215.353,593

• Taxa de Pobreza - 19.6% da população

recebe menos que    $5.50/dia

• Taxa de desemprego - 12% -14%

TRANSFORMAR 

A EDUCAÇÃO

2022

GDP/Capita

#07 -USA

$63, 416
#18 -Alemanha

$54,076 
#24 -Canadá

$48,720
#42 -Portugal

$34,043
#85 -Brasil

$14,916

O que será necessário para 

melhorar o padrão de vida no 

Brasil?

www.iolenelima.com.br
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POR QUÊ?

Somos melhores 
que isso!

QUE TRAGÉDIA!

POR QUÊ as coisas não mudaram?
Governo

Economia
Professores

Pais

Nós estamos aqui 
porque acreditamos
que podemos fazer a 

diferença!



Como 
chegamos
até aqui?

www.iolenelima.com.br



futuro ≠ passadofuturo = passado

segurança











QUESTÕES...

Alto desempenho acadêmico 

para muitos!

Quais são as habilidades para os

deixarem prontos para o futuro?
Desenvolvendo habilidades para o mundo de amanhã

Inovação
Mentalidade de transformação 

EXCELÊNCIA ACADÊMICA

Domínio

Aprendizagem baseada apenas no 

cognitivo 

A curva de alcance

Posse e empoderamento para todos  
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No Child Left Behind 

- $110B Failure



Fundação Bill Gates: 

Fracasso de $3 Bilhões

• “A experiência tem sido preocupante. É

difícil melhorar a educação pública, mais

recursos não é a resposta: os esforços das 

fundações Ford, Carnegie e Rockefeller, 

dentre outras, aumentaram os

investimentos, mas os esforços fizeram

pouca diferença no alcance do objetivo.”

It is FOOLISHNESS to try and 

improve an OBSOLETE SYSTEM 

–Tom Rudmik



Se o sistema está “quebrado”, nós necessitamos 

que o sistema seja melhorado.

Quebrado Pronto

Melhoria ?



Se o sistema está obsoleto, então 

precisamos de uma transformação no 

sistema. 
Obsoleto Novo sistema

Não é 

melhoria!

NOVO 

SISTEMA!





1894: Modelo Benz "Velo"

Líderes de Transformação criam OBSOLESCÊNCIA

Inventores

Líderes de

Transformação
CRIANDO 

OBSOLESCÊNCIA



Criando Obsolescência

Transformação

L
id

e
ra

n
ç
a
 

in
o

v
a
d

o
ra

CRIANDO 

OBSOLESCÊNCIA



Trasnformation
leaders



TRANSFORMAÇÃO 

ECODIGITAL Ecossistema Educacional

para Transformação

VERDADEIRA do Sistema

SER HUMANO 

INTEGRAL

Desenvolvimento

Profissional

Aprendizagem do

Aluno

Estratégias de

Crescimento/

Perenidade/Gestão



“Os alunos que estão mais bem 

preparados para o futuro são 

agentes de mudança. Eles podem 

ter um impacto positivo no 

ambiente em torno deles e 

podem influenciar o futuro.

COMO?
Aprendendo do Futuro



Os nossos formandos serão capazes de ir atrás
de suas visões pessoais sem limitação, 

alcançando um alto nível de EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA e se TORNANDO LÍDERES DE 

TRANSFORMAÇÃO

Perfil do Formando



www.iolenelima.com.br

ONDAS DE 
INOVAÇÃO





Qual é a peça FALTANDO para…

A 

TRANSFORMAÇÃO?
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eletrônica

software

rede

sistemas 

em rede



Personalizing Learning



Industry 5.0

Mecanização e a 

introdução da 

eletricidade através do 

vapor e da água

Produção em massa 

linhas de montagem 

usando eletricidade

Produção Automatizada 

computadores, 

sistemas de TI e 

robótica

A Smart Factory, 

sistemas 

Autônomos, “IOT”, 

“AI”

1784

1870

1969

Hoje

Tomorrow

A Indústria 5.0 está definida para 
se concentrar no retorno dos 
humanos. A Indústria 5.0 é a 
revolução na qual homem e 
máquina se reconciliam e 
encontram formas de trabalhar 
juntos para melhorar os meios e 
a eficiência da produção.

Customização em massa e sistemas 
cognitivos físicos cibernéticos



A criatividade sendo testada...

•

Adults

2%

15 Years

12%

10 Years

30%
5 Years

98%

Pesquisa, conduzida pelos cientistas George Land e Beth Jarman
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Criatividade



Os nossos formandos serão capazes de ir atrás
de suas visões pessoais sem limitação, 

alcançando um alto nível de EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA e se TORNANDO LÍDERES DE 

TRANSFORMAÇÃO

Perfil do Formando
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Criatividade

IMAGINAÇÃO REALIZAÇÃO
20 de Julho, 196912 de Setembro, 1962



“GESTORES” como

Profetas ou Videntes

“Ser um professor é ser um profeta. 

Nós não estamos educando alunos

para o mundo em que crescemos, 

nem mesmo o mundo que existe

hoje, mas para o futuro em que eles

vão viver, o que nós mal 

conseguimos imaginar.

–Gordon Brown, former Dean of the Engineering School at MIT

FUTURIST



Pensamento FUTURISTA/ IMAGINAL

Desafio Ousado 2ª EM

Big 
why?

3. 
Aprendendo 

com o 
presente

4.Vendo o 
futuro

5. 
Aprendendo 

do futuro

6. Definindo 
foco 

estratégico

7. Criando o 
futuro 

1. 
Condições

2. 
Aprendendo 
do passado

Cultura/pesquisa/ambiente

Líderes históricos/estabilidade

Análise de tendências

previsão/cenários

Projetando o futuro

Foco/objetivos/quem estamos nos tornando?

Oportunidades/projetos de inovação/pitts Tornando-se Imaginal, Tom Rudmik

DISRUPÇÃO 

PEDAGÓGICA



Baseado nos slides de Profº Eyal Benjamin – Tel Aviv University / Coller School of Management

3 desafios para a transformação 

Nível pessoal Nível executivo Nível corporativo

• Como eu posso mudar o 
mundo?

• Como eu posso liderar a mudança 
dentro de uma organização?

• Como sustentar a nossa 
capacidade de inovação na 
organização?

influência cultura

CNPJ
CPF

COLETIVO



PERSONALIZAÇÃO FUTURO do 

TRABALHO
INOVAÇÃOAPRENDIZADO 

ONIPRESENTE

Futuro da Educação
2032



INOVAÇÃO

Futuro da 
Educação

2032



PERSONALIZAÇÃO

Futuro da 
Educação

2032



APRENDIZAGEM 

ONIPRESENTE

Futuro da 
Educação 

2032





FUTURO do TRABALHO

Futuro da 
Educação 

2032



Esses TRABALHOS estão desaparecendo!



A Realidade de Hoje



Qual é a peça FALTANDO para…

TRANSFORMAR a Educação?

O que significa 

ser HUMANO?





Nós não somos seres

humanos tendo uma 

experiência espiritual. 

Somos seres espirituais

tendo uma experiência

humana.
–Pierre Teilhard de Chardin

Educação: Corpo, Alma e Espírito
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Espiritualidade no Brasil

97% acreditam em Deus

2% tem dúvidas

1% são ateus

84% são Católicos ou 

Protestantes



…venha o teu reino, seja feita a tua
vontade, assim na terra como no céu…

– Mat 6:9-10

Oração



Qual é a peça FALTANDO para…

TRANSFORMAR a Educação?

O que Deus 

QUER?
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BRASIL

O que Deus quer = O que o BRASIL precisa

Erradicação da CORRUPÇÃO

Tirando o país da POBREZA

Educação baseada na criação de bom caráter

Criatividade É nossa Identidade Espiritual

Sucesso para MUITOS e não POUCOS 



CRAZY ONES!



Concluindo…
MACROTENDÊNCIAS

InovaçãoAcolhimento Excelência
Nossa missão

Nossa essência

Nossa cosmovisão

No contexto: o que é para uma 

criança que nasceu na pandemia

aprender a falar sem ver a boca?

1. No Planejamento estratégico

buscamos ser mais exclusivos e 

menos “linha de produção”.

2. O que fazemos não é para nós.

3. O Ensino só acontece depois

que o aluno aprende!

Digitalização da “Pedagogia”:

1. Estudantes no mundo digital

2. Aprendizagem mais

colaborativa e ativa

3. Professores como mentores

4. Aprendizagem como uma 

atividade, não um lugar!



“Coopetição é um conceito de criação recente, formado 
pela junção das palavras competição e cooperação. 
Significa trabalhar em conjunto com os concorrentes de 
forma a beneficiar das suas capacidades e características 
distintivas nos domínios da investigação & 
desenvolvimento, produção, distribuição, entre outras.”

Autores: Adam Brandenburger e Barry Nalebuff (1996)
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“A mente intuitiva é um dom sagrado,
a mente racional é um instrumento,
mas nós criamos uma sociedade

que honra o instrumento
e esquece o dom.”

(A. Einstein)





CONCLUINDO...
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