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A agenda do Século XXI tem por base três palavras que 
representam objetivos a serem alcançados por todos os 
segmentos sociais, em especial o acadêmico e o 
empresarial:  
 

Sustentabilidade,  

Interdisciplinaridade    & 

 Inovação. 

A agenda do século XXI exige mudanças de atitudes 
significativas no setor empresarial e, especialmente, no 

setor acadêmico, requerendo uma reconfiguração 
ampla do ensino fundamental à formação de pós-

doutores. São, pois, necessárias novas atitudes, novos 
currículos, novas concepções, novas formas de 

instituições educacionais e de instituições de pesquisa 
científica e tecnológica onde a criatividade e a 

coerência intelectual predominem. 





Redesenho Conceitual   

Ambiente 
Vida 

Materiais 

Energia            Matéria 

Causa           Efeito 

Estrutura            Propriedades 



• Há inúmeros indicadores que confirmam a 
necessidade de o Brasil elevar os 
investimentos em educação. A média de 
escolaridade da população brasileira com 15 
anos ou mais é de 4,3 anos, inferior aos 8,8 
anos da Argentina e aos 7,2 anos do México. 
Cerca de metade dos jovens brasileiros tem 
dificuldades de leitura ou não sabe ler. 

Qualificação é chave para o  
desenvolvimento tecnológico 

http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=2020 





• 1. O Brasil precisa de uma revolução na educação 

• A precária escolaridade dos brasileiros, revelada em 
avaliações nacionais e internacionais, ajuda a perpetuar 
a desigualdade social e impõe obstáculos severos ao 
desenvolvimento harmônico do País. Somente um 
empenho consistente, fruto de uma política de Estado 
que dê a devida prioridade às questões educacionais, 
conseguirá reverter essa situação. Uma revolução 
educacional, baseada na qualidade do ensino, precisa 
alcançar toda a população brasileira, respeitar as 
diversidades culturais e ambientais, e ocorrer em todos 
os níveis, incluindo o ensino técnico e as diversas formas 
de educação superior.  



• a. A valorização e a qualificação do professor de 
educação básica são condições fundamentais 
para o desenvolvimento do País.  
 

•  b. O processo de capacitação de professores 
deve ser responsabilidade do Estado brasileiro e 
continuamente avaliado.  
 

• c. A educação pública de qualidade precisa 
iniciar-se já na pré-infância.  



• d. A formação de técnicos de nível médio em todas as 
áreas, qualificados em escolas de alto nível, precisa ser 
estimulada para atender à pesquisa, às indústrias e o 
terceiro setor  
 

• e. A capacitação de recursos humanos para o 
desenvolvimento nacional precisa ser flexibilizada, 
libertando-a das inibições determinadas por 
regulamentações de caráter cartorial.  
 

• f. o Brasil precisa criar mecanismos para atrair jovens 
talentosos para atuarem nesse nível. Remunerar os seus 
professores do ensino básico com salários comparáveis aos 
de outras profissões graduadas e prestigiosas, tendo por 
meta equiparar a remuneração àquelas dos Colégios 
Federais, é parte do complexo caminho para atingir uma 
educação básica compatível com o desenvolvimento 
socialmente justo.  
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Redesenho Conceitual 

Ambiente Vida 

“Bem estar” 

Como as disciplinas se 

relacionam e o que 

significa esta relação! 

Articulação e conjugação de esforços  
para a formação de Pessoal  

em nível de GD e PG em áreas  
 

Emergentes  ou Estratégicas 

Objetivos, Metas e Longevidade 
Bem definidos 

Cultura,  

Arte ... 



Conexões 
Uso de Recursos Naturais & Sustentabilidade 

Formação disciplinar  & Atuação Interdisciplinar 

Profissional & Profissionalizável 

Educação & Ciência 

Educação 

Agenda do Século XXI  

Ciência 

Tecnologia Inovação 

Convergência 



Agenda do Século XXI  

Pensar como Cientista   e  

Agir como Professor ! 

É preciso, pois,  
educar para inovar e inovar para educar! 


