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Têm sido muito úteis os relatórios sobre riscos globais do Fórum Econômico 
Mundial, lançados sempre em janeiro, há quinze anos. Mesmo restritos aos 
juízos e palpites da nata das mais altas esferas dirigentes, fornecem 
incomparável sensor das grandes incertezas discerníveis nos anteriores meses 
de setembro e outubro. Bimestres em que o questionário GRPS (Global Risks 
Perception Survey) é respondido por centenas de membros do Fórum (650, em 
2020). Resultam bons instantâneos dos piores temores vigentes, em choque com 
esperanças ingênuas. Indispensáveis à formação de quaisquer expectativas 
racionais sobre o processo civilizador. 
 
Como era de se esperar, desta vez a pandemia exigiu grandes alterações na 
própria metodologia do GRPS e, até mesmo, na apresentação do relatório. Além 
de salto do número de riscos considerados - passando de 23 para 35 - nove dos 
estreantes, ditos “de fronteira”, só apareceram em mera listagem, relegada a 
um estranho posfácio. Em forte contraste com o formidável destaque dado a 
fenômeno que sequer aparecia em versões anteriores: a decepção dos jovens 
(“youth disillusioment”). 
 
Na classificação geral dos dez principais “perigos atuais”, ou “riscos de curto 
prazo”, a gravíssima frustração da faixa etária 15-24 só apareceu, de fato, em 
sétimo lugar. Teve pouco mais de um terço do conjunto das respostas ao GPRS. 
Quase o mesmo escore do medo de ataques terroristas ou de uma estagnação 
prolongada. Porém, galgou ao topo nas reações entre os jovens do Fórum, 
participantes da rede ‘Global Shapers Community’. Nestas respostas, houve 
muito mais aversão a fenômenos como a saúde mental, por exemplo. 
 
Ao procurar descrever os problemas enfrentados por uma “geração duplamente 
perdida”, formada por “jovens da oportunidade ausente”, batizados de 
“pandemials”, a 16ª edição do relatório não poderia ter deixado de enfatizar, 
é claro, as implicações da tremenda desigualdade digital na educação. Porém, 
só confirmou, mais uma vez, a perplexidade geral diante da forte inércia de 
práticas pedagógicas já obsoletas no século passado, quando ainda não 
passavam de duvidosas promessas as ferramentas hoje oferecidas pelos avanços 
da computação e da internet, turbinadas por inteligência artificial, realidade 
virtual, ou pela chamada “gamificação”.  
 
É bom lembrar que, bem antes da COVID-19, a imensa maioria dos jovens que 
abandonavam as escolas queixavam-se essencialmente de tédio. 
 
O próprio Fórum já havia explorado o que poderiam ser “modelos de Educação 
4.0”, voltados à chamada “quarta revolução industrial”, em trabalho com o 
título Schools of the Future, publicado há um ano. Para tanto, foram 



 

 

identificadas dezesseis experiências pedagógicas (nenhuma no Brasil) que 
estariam desbravando caminhos na direção correta e deveriam servir de 
inspiração para uma transformação mais holística dos sistemas de educação em 
todo o mundo.  
 
É surpreendente, contudo, a insignificância das conclusões de tão interessante 
white paper. Nada além de advogarem maior colaboração entre ministérios da 
educação, educadores e líderes do setor privado. Ou ainda: “maior alinhamento 
entre os atores na definição e avaliação das habilidades do futuro, na 
preparação da força de trabalho docente para liderar esta transição e na 
melhora da conectividade entre escolas e sistemas escolares”. 
   
O espanto não diminui, infelizmente, quando se consulta recentíssimo 
documento da Unesco sobre os “futuros da educação”, elaborado por dezessete 
dos melhores experts internacionais: Education in a post-COVID world: nine 
ideas for public action. Ao expor uma destas nove ideias, não deixa de 
reconhecer a importância das tecnologias de aprendizagem móvel: 
“Dispositivos digitais leves e portáteis liberaram o aprendizado de ser restrito 
a locais fixos e predeterminados, mudando fundamentalmente as formas como 
o conhecimento circula nas sociedades”. Porém, os parágrafos seguintes só 
defendem a justa aspiração de que a educação pública não se torne dependente 
de plataformas digitais fornecidas por empresas privadas. 
 
O problema é que lá já se foram mais de vinte anos desde a pioneira 
experimentação prática, em favela indiana, que levou o pesquisador Sugata 
Mitra a afirmar que a aquisição de habilidades básicas, por qualquer conjunto 
de jovens, pode ser alcançada por meio de aprendizagem autônoma, desde que 
tenham acesso a uma instalação de computação adequada, com conteúdo 
divertido e motivador e mínima orientação docente. Quase dez anos se 
passaram desde a incrível experiência etíope, liderada por Nicholas 
Negroponte, fundador do Media Lab do MIT. Confirmou que as crianças ensinam 
a si mesmas, enquanto também aprendem a navegar na internet, desde que 
disponham de laptops com bons aplicativos e versáteis jogos educacionais. Mais: 
a partir de 2017, tudo isso foi replicado, com muito êxito, em 167 vilarejos da 
Tanzânia, graças a iniciativa do Global Learning XPRIZE, patrocinado por aliança 
de Elon Musk com o Google. 
 
Por que ainda se aguarda por amplas iniciativas públicas com projetos similares?  
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