


Olá. 

Eu sou o Tiago.



Que bom estar voltando 

para casa.



Fiquei muito feliz com as palavras. 

E com a generosidade.



Vou acelerar 

para ficar no tempo.



Professor, palestrante 

e consultor.



Estudante: 

Disney Institute.











Fazedor:   
quinze iniciativas.



ESCOLA  
DE ATIVIDADES  
CRIATIVAS.  
RS, SP, RJ.

ESCOLA  
DE ATIVIDADES  
CRIATIVAS.  
BSB, BH, CWT, SF.

CRIATIVIDADE 
INOVAÇÃO
EMPREEDEDORISMO 
GESTÃO
VIDA 
INSPIRAÇÃO

POKER







Meu objetivo é: 
compartilhar o que aprendi.



Meu objetivo é: 
convidar vocês a reflexões.



Meu objetivo é: 
ser o ponto A.



VEM COMIGO.!
E VEM !

COM EMPATIA.



Revoluções semânticas, estruturais e causais: 
os desafios das dinâmicas educacionais  

desde o século XVIII até os tempos atuais.

(51) 8111.7771

Vâmo tocá o terror, porra!

(51) 9992.9807



#VALOR DAS PESSOAS

O MUNDO MUDOU. MAS O QUE MUDOU, AFINAL? 







LINEAR, segmentado, repetitivo e previsÍVEL.















a vida É LINEAR. A CARREIRA É LINEAR.



Maio de 2012. 

“Está tudo bem, não preciso mudar.”



$



$$$



Conhecimento



Muito conhecimento



Respeitado



Muito respeitado



Não-linear, conectado, multitask e exponencialmente imprevisÍVEL.



“Está tudo bem. 

Mas até quando?”



“Como me preparo 

para o futuro que está vindo?”





Positivamente 

um bilhão de pessoas.







































Quero contar um pouco dessa experiência. 

e dividir meus insights sobre aprendizagem.



REFLEXÕES 
SOBRE UM FUTURO EM QUE Nós PRECISamos  !

REAPRENDer



VÂMO TOCá 
o terror, porra!



REFLEXAO#1
-



Fábrica de pessoas.









horário de início e fim 

apito para entrar e sair  

uniforme 

grupo de pessoas numa mesma sala 

sistema hierárquico 

tarefas repetitivas 

áreas desconectadas 

crescimento linear



horário de início e fim 

apito para entrar e sair  

uniforme 

grupo de pessoas numa mesma sala 

sistema hierárquico 

tarefas repetitivas 

áreas desconectadas 

crescimento linear

TODOS aqui 
FORAM EDUCADOS ASSIM.



horário de início e fim 

apito para entrar e sair  

uniforme 

grupo de pessoas numa mesma sala 

sistema hierárquico 

tarefas repetitivas 

áreas desconectadas 

crescimento linear

“parabéns.  
vocÊ ESTá apto 

a realizar tarefas 
lineares, repetitivas, 

segmentadas 
e previsÍVEIS.”



Não-linear, conectado, multitask e exponencialmente imprevisÍVEL.









POR QUE A ESCOLA CONTINUA INDUSTRIAL?



REFLEXAO#2
-



2x 1 minuto para conversar com o coleguinha do lado.



É FÁCIL FAZER UMA ESCOLA MAIS DIGITAL? SIM? NÃO? PQ?



CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO DISTRIBUÍDO



CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO DISTRIBUÍDO







COMO EU FAÇo uma escola COM O MINDSET MAIS digital?



distribuindo.



só não é a única.

O professor não deixou
 de ser uma fonte de conteÚdo.





PROFESSOR

LIVRO



PROFESSOR

LIVRO









CO-CRIAR



CO-GERIR



CO-REFLETIR



Nível mais sutil: 
John Hunter





CONDUZIR MAIS, CONTROLAR MENOS.



REFLEXAO#3
-



2034



2034

Designer de carros voadores



Mesmo exercício  
com jovens profissionais: 

!
• Hacker • Coolhunter 
• Piloto de drones 

• Engenheiro de nuvens 
• Designer de 3d printing objects. 
• Paramédico para gravidade zero 

• Minerador de asteróide



Há quinze anos, não havia: 
!

• Blogueiro profissional 
• Desenvolvedor de aplicativos 

• Estrategista de SEO 
• Especialista em Social Media 
• Gerente de Sustentabilidade 

• Economista ambiental 
• Analista de reciclagem 

• Arquiteto de realidade aumentada



MAS SE EU QUISER UMA ESCOLA literalmente mais DIGITAL?



smart 

glasses







VIDEO 

glasses









celular 

imersivo









robOTICA/ 

PROGRAMACAO

-

-

-







uma escola pode ser mais digital sendo mais tecnolÓGICA.



pode ser mais digital sENDO TOTALMENTE ANALógica



Eu não entendi.



Modernidade Líquida



Família



Pai, mãe e filhos.



Open relationships. 
Casal gay. 

Produção independente.



Religião



Igreja. 
Rezar. 
Terço.



Não ir à igreja. 
Mudar de religião. 

Não ter nome.



Tribos



Surfista. 
Pagodeiro. 

Mauricinho.



Hipercomplexidade.



Sucesso



Loiras. 
Iate. 

Champagne.



Loiras. 
Iate. 

Champagne.



Ter propósito. 
Deixar legado. 

Ser feliz.



Educação



Professor ensina 
dentro de uma escola.



Qualquer experiência  
em que se aprende.







Be water, my friend.



O QUE é uma escola?











O QUE é professor?











ESCOLA, PROFESSOR E ALUNO: FLUIDO.



Eu ainda não entendi.





"Por mais de um século, reclamamos  
do jeito que as escolas são conduzidas,  

mas apenas nos últimos trinta anos  
fizemos algum esforço para resolver isso.  

E qual é o resultado? Escolas continuam iguais.”  
!
 !
 



"Por mais de um século, reclamamos  
do jeito que as escolas são conduzidas,  

mas apenas nos últimos trinta anos  
fizemos algum esforço para resolver isso.  

E qual é o resultado? Escolas continuam iguais.”  
!

! Comenius, considerado o fundador da didática moderna!
 



"Por mais de um século, reclamamos  
do jeito que as escolas são conduzidas,  

mas apenas nos últimos trinta anos  
fizemos algum esforço para resolver isso.  

E qual é o resultado? Escolas continuam iguais.”  
!

! Comenius, considerado o fundador da didática moderna!
no ano de 1.623





Não me enrola.



OITO TENDÊNCIAS EM APRENDIZAGEM.



PERSONALIZAÇÃO





DISTRIBUIÇÃO





STORYTELLING





GAMEFICAÇÃO





ESCOLA 
RIZAÇÃO

DES





ESCOLA + VIDA





TECNOLOGIA





EXPERIÊNCIA



Revoluções semânticas, estruturais e causais: 
os desafios das dinâmicas educacionais  

desde o século XVIII até os tempos atuais.

(51) 8111.7771

Vâmo tocá o terror, porra!

(51) 9992.9807



QUAL É A VENCEDORA?



BOA EM PELO MENOS UM.



Eu ainda não entendi.



5x
vai trocar 
de carreira

um estudante que, hoje, está no ensino médio

Randall S. Hansen, Ph. D., CEO



do trabalho 
dos médicos

até o ano de 2020, a tecnologia vai ser responsável por parte

KHOSLA, Vinod

80%



da sua vida 
será gamificada

até o ano de 2020, segundo o IEEE.

Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos

85%



ainda não 
existem

das 500 maiores empresas (S&P) no ano 2020

STUART HART, Cornell 

75%



















APRENDER 
DESAPRENDER 
REAPRENDER



follow me: 
facebook.com/tiago.mattos



APRENDER COM TODOS.




