
 

Atualmente, sob a gestão do Laboratório de Educação, o projeto Toda Criança Pode 

Aprender nasceu em 2010 de um compromisso da Comunidade Educativa CEDAC junto à 

Clinton Global Initiative, com base na proposta  inicial gerada por Beatriz Cardoso e Maria 

Cristina Ribeiro Perreira. Trata-se de uma campanha de sensibilização junto a diferentes 

públicos para mudar a representação da aprendizagem no imaginário da sociedade 

brasileira. Assim, pretendemos qualificar o debate sobre a educação, introduzindo a noção 

de aprendizagem como uma capacidade inerente a toda e qualquer criança, 

independentemente de gênero, classe, contexto familiar, de fatores socioculturais ou de 

qualquer outra natureza. O ato de aprender é algo inseparável do ser humano, e não à toa 

se recorre à imagem da criança “como uma esponja”, um ser que absorve. 

Junto dessa noção, queremos romper com a ideia de que qualquer tipo de aprendizado é 

bom, chamando atenção para a responsabilidade dos adultos como modelos para as 

crianças. É o somatório de pequenos movimentos que gera uma onda forte, para o bem 

ou para o mal. Pretendemos criar um espaço compartilhado para subsidiar diferentes 

públicos com idéias, reflexões e práticas de como criar condições favoráveis à 

aprendizagem da criança, além de passar do plano da imaginação para o plano da 

realidade um país onde todas as crianças aprendem.  

Zelar pela saúde cognitiva dos indivíduos leva a um país mais saudável, com maior 

possibilidade de liberdade, igualdade e democracia, além de gerar saúde econômica. Um 

país com alto nível de aprendizagem não só deixa de perder dinheiro, como gera pessoas 

mais preparadas, com maior capacidade de análise e discernimento e provavelmente com 

maior renda. É como uma bola de neve: quanto mais investimento em educação, mais se 

amplia o conhecimento e o aprendizado, resultando em cidadãos mais autônomos, em 

melhores profissionais em todos os setores e em chances de gerar mais igualdade e 

possibilidade de escolha; menos dinheiro será gasto com repetências em escolas públicas, 

criando mais condições de investimento nos salários dos professores e na estrutura 

escolar, e por aí vai. Ou seja, quanto maior o investimento na qualidade da formação dos 

cidadãos, mais o país economizará em diferentes setores, já que as pessoas terão melhor 

orientação e informação. 

http://labedu.org.br/


Para concretizar nossa ideia, vamos fazer uma mobilização por meio de redes sociais, 

promovendo debates e chamando a atenção para a questão da aprendizagem e seu 

impacto na construção de uma sociedade mais justa. Acreditamos que a comunicação, a 

troca de conhecimentos e o intercâmbio entre as pessoas pode dar lugar à construção de 

uma nova representação da aprendizagem. 

O objetivo aqui é fomentar a discussão e não a prescrição. Visamos inspirar que as 

pessoas pensem, comentem, debatam e se engajem. Queremos tornar visível que as 

crianças são sabidas, inteligentes e que pensam. Ou seja, que sempre aprendem. 

E para levar adiante nosso objetivo e campanha, importa considerarmos como manter 

este projeto. O blog e a página do Facebook são elaborados por uma equipe de 

profissionais que se dividem entre as funções de coordenar, realizar pesquisas, selecionar 

conteúdos, elaborar e revisar os textos, postar os materiais, e lidar com as demandas 

técnicas de manutenção de um site. 


