
 

1a VIAGEM CATALISADORA 
 California, Outubro, 2017 

Instituto Catalisador organiza viagem com um grupo de educadores para  
explorar iniciativas transformadoras nos EUA 

 
Tudo começou quando Rita Junqueira de Camargo, Paola Salmona Ricci e Simone Kubric Lederman 
tiveram um trabalho aceito para integrar uma mesa redonda no Fab Learn, congresso na Faculdade 
de Educação de Stanford que discute tecnologia e propostas mão na massa dentro da escola. 
 
Com o intuito de trocar experiências e agregar interessados, as catalisadoras resolveram organizar 
uma viagem que contasse com a participação de mais educadores! Com um roteiro diverso, 
buscaram conhecer escolas públicas, particulares, universidades e museus em São Francisco e Palo 
Alto.  
 

 
Noise Bridge: Um hackerspace, laboratório de produção coletiva que tem como princípio 
democratizar a informação, trabalhar em coletivo para utilizar a tecnologia a favor do ser humano. 
Lá encontraram com o J., um cientista da computação que desde de pequeno curtia circuitos 
elétricos e uma boa gambiarra. J. começou a frequentar o Noisebridge quando foi morar em São 
Francisco e quando se deu conta estava dando várias oficinas, frequentadas por adultos, crianças, 
profissionais da área e curiosos. As crianças se envolviam muito com as aulas e os projetos 
propostos; os professores dessas crianças ficaram curiosos para saber o que acontecia ali, passaram 
a frequentar também as aulas e quando J. se deu conta já estava dentro de algumas escolas públicas 
da região de Oakland, hackeando a grade curricular. Com o lema de que para ser um bom educador 
é preciso estar movido a paixão e ser honesto consigo mesmo, J. vai transformando a vida das 
pessoas que passam por ele. O encontro no Noise Bridge proporcionou uma conversa sobre 
vivências, cultura maker e ética hacker na educação. Ficaram todos encantados ao ver J. como um 
educador apaixonado e perceber os 4 Ps da Aprendizagem Criativa tão presente na sua fala: 
Projetos, Parcerias, Paixão e Pensar Brincando.  
 

Singularity University: Dentro do complexo da NASA Research Park no Vale do Silício. A visita 
rendeu uma apresentação sobre tecnologias inovadoras e pensamento exponencial.  
 
 



 

Alt School: Localizada em Yerba Buena, a escola é parte de uma rede de “escolas laboratório” que 
visa o desenvolvimento integral dos estudantes. A Alt School iniciou suas atividades há quatro anos 
com uma aplicação de capital inicial de fundo investimentos voltados para educação. Com um 
objetivo final de desenvolverem uma plataforma para um acompanhamento personalizado de cada 
aluno, um portfólio de projetos e avaliações continuadas que são alimentadas pelos próprios 
educandos e educadores, e compartilhadas com as famílias. Para aprimorarem a plataforma 
existem, atualmente, sete escolas piloto nos EUA.  

Tinkering Studio: Espaço de brincadeiras e invenções dentro do Exploratorium Museum em 
São Francisco, perfeito para desenvolver a criatividade e o espírito coletivo das crianças, jovens e 
adultos. O que começou com uma pequena mesa de atividades no museu há 10 anos atrás, hoje é o 
coração do lugar, com publicações próprias, capítulos de livros, cursos para educadores mundo a 
fora, compartilhando a potência do tinkering,  esse pensar com os dedos que eles vêem acontecer 
diariamente e que traz tanto aprendizado.  
 

D school: Departamento dentro da Universidade de Stanford que reúne alunos de diferentes 
áreas e  tem o objetivo de ensinar o Design Thinking para solucionar problemas reais. Dentro do 
departamento existe o K-12 Lab Network que é um grupo de consultoria que usa o design thinking 
para resolver problemas reais da educação. O grupo participou ativamente das discussões acerca da 
mudança de estruturas educacionais. 
 



 

     
Lighthouse Community School:  Escola pública localizada em Oakland, cidade na periferia 
de São Francisco, surpreendeu a todos. Com participação ativa da comunidade de pais, a escola 
transforma a vida de seus alunos. Sentiram a cultura maker impregnada em toda a escola, não 
apenas no seu incrível Creativity Lab, mas em cada sala de aula e nos próprios corredores da escola. 
Essa combinação: comprometimento dos educadores + engajamento dos alunos + participação das 
famílias no dia a dia da escola refletiu em números, atualmente 95% dos alunos, muitos hispânicos, 
passam nas universidade assim que saem da escola, contrastando com a média de 18% das outras 
escolas públicas do município de Oakland. Lá puderam entender um pouco melhor sobre as Charters 
Schools, essa polêmica parceria público/privada que é tão presente e questionada nos EUA. Com 
verba do governo, Associações Civis podem ter a gestão de escolas com autonomia financeira, 
pedagógica e ideológica. Na Lighthouse tiveram a oportunidade de ver um exemplo de sucesso de 
uma Charter School, o que nem sempre é uma realidade.  
 

Institute of the Future: Mike Zukerman recebeu o grupo e contou sobre seu trabalho de 
implantar espaços makers em campos de refugiados, a fim de incentivar a reconstrução das vidas, 
casas e espaços. Toda a conversa serviu de incentivo e reflexão a respeito do movimento maker. 
 

 



 

 

Fab Learn Conference, Stanford University: Palestras, discussões e relatos instigantes 
sobre o uso de tecnologia e de projetos mão na massa no mundo da educação. No domingo chegou 
o momento de compartilhamento das catalisadoras em mesa temática sobre “parceria”. Elas 
apresentaram sua experiência com o projeto “Aprendizagem Criativa Mão na Massa por uma Cidade 
Educadora”, projeto financiado pela 1ª Chamada Pública do Instituto MRV, na qual desenvolveram 
uma parceria com escolas municipais próximas a três Fab Labs Livres da cidade de São Paulo. 
 

 
 
A viagem catalisadora foi uma experiência incrível devido à participação ativa do grupo de 
educadores engajados e comprometidos com a educação no Brasil, e reuniu uma diversidade de 
experiências transformadoras.  
 

Saiba mais: 
 
 https://www.altschool.com 
 

 https://tinkering.exploratorium.edu 
 
 https://www.exploratorium.edu 
 
 https://www.noisebridge.net 
 
 https://dschool.stanford.edu/programs/k12-lab-network 

 
 http://stanford2017.fablearn.org 
 
 

 
 


