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Expectativa 

 

 

Question 1 

Para Ken Robinson a educação deve focar/ enfatizar competências humanas e sociais. Deve 

permitir que o indivíduo se desenvolva/ tenha êxito e se emancipe em uma socied ade mais 

harmoniosa. A educação deve permitir aos alunos compreender o mundo que os rodeia e 

perceber os talentos que possuem de forma a se tornarem indivíduos abertos/ desenvolvidos/ 

positivos/com êxito e cidadãos ativos e empáticos. Não é mais o caso de se pensar o individuo 

como mão de obra/ objeto de produção, mas pensar no desenvolvimento da pessoa e por 

conseguinte da sociedade.  

 

Question 2 

Transmissão e educação sempre foram concebidas em uma hierarquia descendente : do que 
sabe em direção aos que não sabem, um agindo sobre o outro. A grande mudança proposta é a 
reversão desse modelo. A sala de aula como espaço de formação mútua favorece o 
desenvolvimento das potencialidades dos alunos. Os jovens se organizam em grupos para  
resolver problemáticas ou desenvolver a compreensão do assunto/tema do dia e compartilhar 
suas pesquisas com o resto da classe. O lema é compreender e não mais aprender de cor.  

Question 3 

Sendo a sala de aula espaço de formação mútua, esse novo modelo  permite que o aluno seja 

ator de sua aprendizagem, que ele se envolva em sua aprendizagem. Ele desempenha um papel 

mais ativo no processo, aproveitando os recursos que estão ao seu alcance, que seja os pares, 

aulas, internet ou mesmo o professor. Os alunos aprendem a colaborar, a comuni car, ficam mais 

confiantes. Esse modelo promove uma maior relação entre escola e comunidade, escola e outras 

esferas da sociedade. 

 

Question 4 

O professor se tornou um facilitador. Ele não fica mais em lugar de destaque frente aos alunos. 
Ele evolui com eles, os orienta em suas pesquisas, de acordo com suas solicitações. No caso da 
aula invertida, a hierarquia vertical também fica abalada.  Os professores acompanham os alunos 
em suas atividades, ajudando-os a resolver problemas, a encontrar soluções e esclarecer 
dúvidas/ dar esclarecimentos.  

Question 5 

Em ambientes lúdicos podemos aprender mais facilmente e prazerosamente o que quisermos, 

inclusive conhecimentos fundamentais, revela François Taddei que destaca os jogos por meio de 

atividades e eventos organizados pelo CRI – Centro de Pesquisas interdisciplinares de Paris. 

Brincar permite também experimentar sem risco e integrar o fracasso como etapa do sucesso  

 

 

 


