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É representante no Brasil da World Future Society , e do Projeto 
Milênio rede internacional de pesquisadores que analisa 
prospectivamente o futuro em relação a 15 grandes desafios 
globais, e publica anualmente seu informe State of The Future , 
publicação que, nas palavras do Secretario Geral das Nações 
Unidas Ban Ki-moon : ".. propociona invaluaveis insights sobre o 
futuro das Nações Unidas , seus Estados Membros , e a Sociedade 
Civil " . 

Fundador e diretor do Núcleo de Estudos do Futuro da PUCSP. É 
professor da pós-graduação em Administração da PUCSP. Áreas de 
Interesse atual: Métodos Quantitativos , Estudos do Futuro, 
Inovação e Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Conhecimento 
Valores e Consciência. 

Publicou em co-autoria o livro Da Sociedade do Conhecimento a 
Sociedade da Consciência pela Editora Saraiva; e outros sendo o 
mais recente Educação para a Era da Sustentabilidade.
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SOCIEDADE 5.0
Mundo mais sustentável, criativo e diversificado
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HISTÓRIA
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3.0

Sociedade da Indústria

o surgimento dos motores a vapor 
resultou na revolução industrial, no 
aumento na produção de bens de 
consumo e no Antropoceno (o impacto 
da atividade humana no clima, devido à 
emissão de gases do efeito estufa das 
máquinas).

4.0

Sociedade da Informação

com a aparição dos computadores, 
o mundo ficou digital. Na Era da 
Informação, passou a ser possível 
processar uma grande quantidade 
de dados e se comunicar em 
tempo real com pessoas de 
qualquer canto do planeta.

1.0

Sociedade da Caça

Humanos eram caçadores-coletores. 
Viviam um estilo de vida nômade, 
migrando quando a oferta de alimentos 
do meio em que estavam se tornava 
escassa.

2,0

Sociedade da Agricultura 

desenvolvimento de técnicas de cultivo 
de alimentos foi uma revolução na 
humanidade, pois marcou a transição 
do modo de vida nômade para o 
sedentário e possibilitou uma explosão 
populacional no planeta.



Computadores e a hiperconexão resultando 
em um modo de vida mais inteligente, 

eficiente e sustentável .
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Uma sociedade centrada no 
homem, que equilibra o avanço 
econômico com a resolução de 
problemas sociais por um 
sistema que integra ciberespaço 
e espaço físico como smart
homes, tecnologias vestíveis, 
mobilidade autônoma, 
assistentes digitais, energia 
inteligente etc.
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88

Robos Autônomos

Cibersegurança



OS TRÊS VALORES PRINCIPAIS 
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OS TRÊS 
VALORES 

PRINCIPAIS 

OS TRÊS 
VALORES 

PRINCIPAIS 



OS TRÊS VALORES PRINCIPAIS 

Qualidade de vida Inclusão Sustentabilidade
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QUALIDADE DE VIDA

A meta é que nossas vidas se tornem mais 
confortáveis, independentemente de nossa idade ou 
gênero. 

O trabalho pesado deve ser praticamente eliminado 
graças à automação, permitindo que utilizemos nosso 
tempo para realizar tarefas mais agradáveis e cheias 
de significado.

A saúde avançará com o big data, robôs, biogenética 
e outras tecnologias, permitindo viver com maior 
qualidade de vida até uma idade avançada.

As cidades também serão mais seguras e 
convenientes, muito menos estressantes, perigosas e 
nocivas à saúde do que são atualmente.
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DIA A DIA DEVE SE TORNAR 
MAIS DIVERTIDO E FELIZ



INCLUSÃO

A inclusão é um valor-chave pois, caso 
não fosse, a desigualdade provavelmente 
seria acentuada na sociedade 5.0.

Afinal, nesse cenário, o domínio da 
tecnologia seria cada vez mais uma 
ferramenta para subjugar a população 
das camadas mais pobres.
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CONSTRUIR UM MUNDO MENOS 
EXCLUDENTE 



SUSTENTABILIDADE

A exploração sem controle dos recursos do 
planeta para que a produção e consumo 
continuassem eternamente em crescimento é 
um problema colateral.

O resultado foi a degradação de ecossistemas, 
extinção de espécies, escassez de recursos e 
mudanças climáticas.

A principal faceta desse valor é a expansão das 
energias renováveis e o abandono de 
combustíveis fósseis – a ascensão dos carros 
elétricos, por exemplo, já começou.
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PREMISSA PARA A EVOLUÇÃO 
E ADOÇÃO DAS TECNOLOGIAS.



OBJETIVOS

OBJETIVOS
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▪ A tecnologia centrada na humanidade para nos ajudar a aproveitar a vida da 
melhor maneira possível

OBJETIVOS



DESAFIOS
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Declínio da taxa de natalidade e envelhecimento

Concentração urbana

Desafios ambientais

Desastres e terrorismo

Revitalização regional.

Falta de mão de obra
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MOMENTO DE TRANSIÇÃO

Sociedade do 
Conhecimento

Sociedade da 
Consciência
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“O pleno desenvolvimento do 
espírito envolve sua própria 

capacidade de ser reflexivo para a 
passagens de vários tipos de 

consciência.”

Arnoldo Hoyos Guevara



21Participação
social

Própria
identidade

Habilidades e 
procedimentos 

técnicos

Aspectos
cognitivos

APRENDER A 
CONHECER

APRENDER A 
FAZER

APRENDER A 
SER

APRENDER A 
VIVER EM 

CONJUNTO

APRENDIZAGENS FUNDAMENTAIS

TRANSCENDER



MODELO SISTÊMICO

Avaliação que as 
instituições devem 

fazer do cenário 
atual, onde 

pretendem chegar e 
qual estratégia será 
usada na elaboração 

de um plano de 
inovação efetivo.

MUDANÇA DO 
SENSO COMUM

Busca por 
referenciais 

teóricos baseados 
em uma educação 

científica 
tecnológica

ENGENHARIA E 
GESTÃO DO 

CONHECIMENTO

Estudo das 
competências e 
habilidades dos 

alunos
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PILARES

MODELO DE 
EDUCAÇÃO 

CONTINUADA

Qual os interesses 
dos estudantes são 

levados em 
consideração e 
guiam as suas 

trilhas de 
aprendizado
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FUTURO DA EDUCAÇÃO

• Também chamado de Educação 4.0,
• Conceito de Learning by doing, ou seja aprender 

fazendo. 
• Aprender coisas diferentes e de maneiras 

diferentes
• Experiências, projetos, testes e muita ‘’mão na 

massa’’
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ESTÍMULOS NA EDUCAÇÃO

Saber lidar com pessoas de forma colaborativa

Desenvolvimento de competências sócio-emocionais
criativas

Participação em projetos interdisciplinares

Uso da empatia com inteligência



▪ criação de ambientes inovadores 
propícios para o desenvolvimento 
de projetos que aproximem os 
alunos dessa nova realidade.

▪ nova cultura voltada para a
inovação, a invenção, a resolução 
de problemas, a programação, a 
colaboração e a cultura maker.
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PROMOVER A INOVAÇÃO



▪ A realidade é um banco de idéias

▪ Permite que conteúdos que você 
daria de forma convencional 
sejam ensinados e aplicados na 
prática.

▪ Utiliza as disciplinas como 
ferramentas para compreender 
detalhes 26

INTERDISCIPLINARIDADE



▪ Para alcançar harmonia entre 
o coração e a mente
▫ Mente serena, limpa e aberta
▫ Livre de Julgamentos
▫ Desapegado de padrões 

limitadores
▫ Livre de ego
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CONEXÃO MENTE CORAÇÃO



1. Desenvolver uma sociedade 
“antenada” e capacitada em Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e 
Matemática.

2. Formar alunos e professores que 
sejam capazes de desenvolver as 
competências do século XXI dentro 
de um ambiente escolar integrado.

3. Gerar uma força de pesquisa e 
desenvolvimento em STEM voltada 
para inovação.
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STEM



VANTAGENS

Usabilidade
conhecimento é diretamente 
aplicado e os seus resultados 
são facilmente mensuráveis.

Tempo
ganha-se tempo e qualidade

Competência
aprendizagem por 
competências é direcionada 
mais às habilidades práticas do 
que teóricas

Participação
maior participação dos alunos 
com aulas práticas. Alunos, por 
sua vez, acessam as 
ferramentas com as quais já 
estão acostumados a lidar em 
casa

Interesse
interesse da criança e do jovem 

pela escola, é estimulado. 
aprendem com atividades 
lúdicas e games eletrônicos
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46,8%
escolas públicas de ensino médio dispõem de 
laboratório de informática

53,5%
Internet é por banda larga

95,1%
têm acesso à internet 
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DESAFIOS NO BRASIL

Fonte: Portal INEP (2018)



77%
Concordam que passaram a se comunicar com alunos com maior facilidade
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DESAFIOS NO BRASIL

Fonte: pesquisa TIC Educação

PERCEPÇÃO DOS EDUCADORES – USO DA TECNOLOGIA

85%
Concordam em adotar novos métodos de ensino

94%
Passaram a ter acesso a materiais mais diversificados ou de melhor qualidade



CASES DE 
SUCESSO
CASES DE 
SUCESSO
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188 milhões de chineses nas salas de aulas e 

14 milhões de professores

Em 2017, a China já fazia prospecções de corrigir testes com um “superprofessor”

Fatores de Sucesso: 

• os incentivos fiscais para as empresas de AI, 

• o acirramento da concorrência acadêmica do país e 

• o refinamento de dados e de algoritmos formatados pelos “rastros digitais”

IA NA EDUCAÇÃO DA CHINA
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