
s



IB World School, rede internacional com 5000 escolas de excelência, entre 
outras redes internacionais.

Metodologia transdisciplinar, que através de projetos conectados com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estimula o 
protagonismo dos alunos e desenvolve as inteligências múltiplas.

Imersão na língua inglesa a partir de 1 ano e 4 meses e alfabetização 
bilíngue.

Espanhol a partir do Fundamental II.

Programas de Empreendedorismo, Coding, Música, Artes e Maker.

Clubes: Drama, TED-Ed, Geek, Math e Global Scholars.

Atividades esportivas. Entre outras, a NBA School.

Biblioteca  com maior acervo de língua inglesa do Norte-Nordeste.

Recursos e tecnologias inovadoras para apoiar e estimular o aprendizado: 
ipadLab, MediaLab, 4LifeLab, FabLab, STEM Lab, Studio, Art Gallery e 
Design Lab.

Equipe permanentemente treinada por educadores internacionais.

* O livro Educação Cidadã Global está disponível na livraria Amazon 
   (www.amazon.com.br) em formato e-book.

O propósito da ABA Global School e que orienta 
todas as atividades da escola é a 

FORMAÇÃO DE CIDADÃOS GLOBAIS CONSCIENTES.

Por isso, estamos compartilhando este book com a 
comunidade escolar, que reúne artigos do livro 

Educação Cidadã Global*, de autoria de Eduardo Carvalho 
(Diretor da ABA e Harvard University Fellow), com reflexões 

sobre este tema tão importante para o processo 
de formação educacional.

A ABA Global School oferece um padrão internacional 
de excelência em educação, reunindo um ecossistema 

único que a credencia como um Centro Global.



Formando cidadãos globais conscientes
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N o contexto educacional de um povo, a educação cidadã é a base do 
sistema. Um indivíduo que seja um referencial em educação cidadã 

é capaz de exercer um papel ativo na sociedade. Ele é um cidadão digno, 
bem informado, ponderado, consciente dos seus direitos e deveres. Quem 
tem formação cidadã participa do processo democrático e sempre está apto 
a questionar leis e atos impostos pelos poderes, caso entenda que esses 
prejudicam o povo em benefício de uma minoria que detém o poder de legislar.

Para que uma criança e um jovem tornem-se cidadãos desse nível, o 
aprendizado deve ir além da família, do bairro, da cidade, do estado, da na-
ção, e buscar, para tal, aprender sobre o mundo. O conceito de cidadania 
compreende o conhecimento sobre democracia, nacionalidade, igualdade e 
diversidade. Também considera a construção da identidade cívica, a prática 
de habilidades democráticas e a participação em ações comunitárias.

O modelo concebido com essa visão proporcionará ao jovem fazer es-
colhas democráticas mais sábias. O paradigma requer que professores: (1) 
tornem-se bem informados sobre eventos e problemas atuais; (2) tenham 
visão e valores imparciais às opções partidárias; e (3) aprendam sobre o pro-
cesso decisório e a ação cívica. O intuito é motivar os alunos a serem bem 
informados, pensadores críticos e terem seus pontos de vista bem funda-
mentados para a ação.

Quando os alunos entram numa sala de aula, adentram numa ‘arena 
cívica’. A escola é a primeira experiência em um ‘campo público’; é um ‘labo-
ratório de democracia’. As crianças deverão compartilhar seus materiais, e a 
atenção do professor não será exclusiva. O espaço pertence ao grupo. Esse 
momento é perfeito para ensinar sobre deliberar e pensar em alternativas 
sobre o que “nós” como um grupo devemos fazer. O programa de educação 
cidadã tem de focar na responsabilidade pessoal e forma de participar. Há 
várias estratégias de ensino. Cabe ao professor escolher qual delas é mais 
adequada ao momento e ao grupo, seja através de conceitos ou de perguntas 
como exemplos.

 O ensino da democracia deve compreender o entendimento sobre 
como o governo e as instituições de poder funcionam, uma lei é proposta 
e de que modo é aprovada. Aprender sobre a constituição é fundamental. É 
importante abordar casos reais e, inclusive, promover encontros dos alunos 
com representantes dos poderes. Os sistemas tributários, trabalhista, previ-
denciário, orçamentário e partidário devem ser compreendidos, pois afetam 
diretamente o funcionamento de uma cidade, um estado, uma nação.

A educação cidadã também pressupõe zelar pelo espaço e dinheiro 
públicos e respeitar o meio ambiente e os pares humanos. Vários atos ir-
responsáveis cometidos pelos gestores públicos e cidadãos (jogar lixo nas 
ruas e calçadas, buzinar, desrespeitar a fila, falar alto em celular, praticar 
corrupção, ignorar a existência de ruas com calçadas inadequadas ou sem 



calçadas etc) precisam ser expostos aos professores e alunos para o proces-
so educacional acontecer. As decisões econômicas adequadas representam 
outro saber fundamental no exercício da cidadania: gastar menos do que se 
ganha, poupar, analisar alternativas de compra com base em custo/benefício 
e não ser movido por impulsos de consumo.

O século atual apresenta as oportunidades e os desafios que requerem 
uma nova abordagem para a educação. Segundo a The Economist Intelli-
gence Unit, a quantidade de empresas multinacionais cresceu de 3 mil, em 
1990, para mais de 100 mil, em 2020, com um faturamento da ordem de 58 
trilhões de dólares. Esse número tende a crescer nos próximos anos porque 
muitas empresas de países desenvolvidos sinalizam a intenção de ampliar 
a atuação nos mercados emergentes com a aquisição de empresas locais. 

Para atender ao cenário vislumbrado, o sistema educacional precisa 
estar apto a preparar as crianças e os jovens para viver e trabalhar numa so-
ciedade global. A abordagem do ensino deve ser transdisciplinar e compre-
ender a educação dos direitos humanos, a educação para a paz e a educação 
para o desenvolvimento sustentável e para a compreensão internacional. A 
formação do cidadão global deve abranger o aprendizado sobre o mundo 
globalizado, através das redes e dos contextos globais. É fundamental que o 
processo ocorra desde criança, conscientizando-a sobre o senso dos direitos 
e das responsabilidades nas comunidades local, nacional e global, com o 
propósito de realizar o bem comum.

O cidadão global é o indivíduo consciente de que faz parte de um mundo 
maior do que a comunidade onde vive; que respeita os valores e a diversida-
de; compreende como o mundo funciona; protesta pacificamente; participa 
de grupos sociais e profissionais; e é comprometido em encontrar soluções 
para os problemas locais e globais. Ele quer fazer a diferença no mundo; 
almeja um mundo sempre melhor; é comprometido com a justiça socioe-
conômica; e trabalha de modo colaborativo para tornar o mundo mais igual 
e sustentável. O cidadão global está preparado para viver e trabalhar em 
qualquer lugar do mundo.
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A cidadania global está associada às habilidades de observar a si 
próprio e o mundo, fazer comparações e enxergar as relações de poder e 
compreendê-las, de modo sistêmico. O cidadão global é autocrítico, criativo, 
proativo, empático, ponderado, com bons princípios, possui mente aberta, é 
questionador, fluente em Inglês e um contínuo aprendiz.

A pedagogia da formação do cidadão global deve ser centrada no apren-
diz. Ela compreende o estímulo ao diálogo; ao desenvolvimento da resiliência 
e da competência para ação; ao estabelecimento das conexões com o mundo 
real; e ao pensamento e aprendizado global, com ações locais. Essas ações 
envolvem a preservação do meio ambiente, a colaboração para solucionar os 
problemas comunitários e a conscientização do povo sobre a importância da 
democracia e do voto responsável.

O cidadão global pode se tornar um líder global, função bastante de-
mandada no mundo. Para colaborar com o desenvolvimento de profissionais 
com esse perfil, a Wharton Business School e a Thunderbird School of Global 
Management definiram um conjunto de critérios, após entrevistarem cente-
nas de executivos globais. 

Esse estudo classifica os critérios em quatro categorias de liderança: 
pensamento (julgamento, pensamento estratégico, perspectiva global); re-
sultado (habilidade de executar planos com foco no cliente); pessoas (habi-
lidade de influenciar e motivar, construir relações e desenvolver talentos); e 
pessoal (adaptabilidade e habilidade de conquistar confiança). O processo 
se baseia nas dimensões: intelectual (cosmopolita), psicológica (curiosidade 
para aprender sobre diferentes culturas) e social (empatia intercultural e 
habilidade diplomática).

Vamos preparar as nossas crianças e os nossos jovens para serem 
cidadãos globais e, assim, poderemos ter a esperança de construir um 
mundo digno.
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Ética e cidadania

A ética compreende os princípios morais que orientam e influenciam 
o comportamento e as decisões do indivíduo.  A moral descreve 

um conjunto de princípios que usamos para julgar um comportamento como 
certo ou errado, o caráter bom ou mal ou a atitude justa ou injusta de uma 
pessoa. São os nossos princípios morais que orientam o comportamento 
que desenvolvemos para formar uma opinião sobre as próprias atitudes e 
as das outras pessoas. Não importa a sua cultura, você possui um conjunto 
de valores morais.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo professor de Educação da 
Harvard University, Lawrence Kohlberg, o processo de desenvolvimento dos 
princípios morais ocorre ao longo da vida, desde a fase infantil. No primei-
ro estágio, as crianças assimilam regras culturais do ‘certo ou errado’ por 
perceberem a conexão entre o comportamento e a satisfação ou dor física. 
A criança procura evitar a punição ao respeitar a autoridade. Ela também 
aprende que as suas necessidades podem ser satisfeitas através do compor-
tamento aprovado pelos adultos. 

No segundo estágio, a criança aprende como agir, de acordo com as 
regras da família e de outros grupos sociais. Ao entrar na adolescência, per-
cebe a importância de se preocupar com o que é bom para os outros. Mesmo 
ainda pequeno, o indivíduo tem uma boa noção de se ver como um membro 
da sociedade, que possui regras. No terceiro estágio, ele começa a avaliar os 
valores morais e os princípios de autoridades dos grupos. 

O estágio mais avançado ocorre quando se conclui que a escolha de-
mocrática realizada pode não ser a melhor para a sociedade. As viagens pas-
sam a ser de aprendizado, há uma busca por referências melhores para a 
comunidade onde se vive. O indivíduo começa a comparar modelos globais 
dos vários sistemas que influenciam o funcionamento de uma comunidade, 
de um país.

Como resultado desse processo, contínuo, o cidadão passa a atuar de 
várias formas, na comunidade. O propósito é colaborar para que ela se de-
senvolva, fundamentada em valores éticos, e seja exemplar nos vários siste-
mas sociais e econômicos.

O processo de desenvolvimento dos 
princípios morais ocorre ao longo da 

vida, desde a fase infantil”
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O que é global education

G lobal Education é o ensino e o aprendizado com perspectiva e 
consciência globais, que requer as estratégias para aprender sobre 

as novas culturas, compreender e respeitar as questões globais e nelas 
atuar. Na prática, significa trabalhar para que o aluno seja capaz de interagir 
eficazmente como um líder, cultivando uma visão construtiva de vida, de 
mundo, inclusive, sob a perspectiva do outro.

Para que o aluno possa exercer bem essas atividades, ele precisa desen-
volver as competências do século 21, e, dessa forma, questionar atitudes, pos-
sibilitando transformar a cultura do individualismo, geralmente associada ao 
poder dominante, em cultura da parceria baseada no diálogo e na cooperação. 

A busca pelas melhores práticas e referências, fundamental nesse pro-
cesso, dá-se por meio das opções tecnológicas adequadas que possibilitem 
um network global. Há diversas instituições que criam os projetos colabo-
rativos. Basta identificar as redes globais de conhecimento, ter uma banda 
larga de internet e dominar o idioma Inglês.

Programas como o Global Understanding são a porta de embarque 
para os estudantes universitários trocarem informações e experiências cul-
turais com os colegas da China, Índia, do Líbano, México, Bangladesh etc., 
sem sair da sala de aula. Eles discutem, por exemplo, aspectos socioeconô-
micos, políticos e culturais, no contexto global, e aprendem com alunos de 
países que são ilhas de excelência educacional.

Para esse processo ganhar uma dimensão ainda mais global, o aluno 
pode estudar no exterior. Há várias oportunidades de bolsas para viabilizar 
esse sonho. Nos EUA, o indicador de nativos de outros países cresceu de 
9,7% para 28,4%, no período de 1960 a 2000, mudando a população, predo-
minantemente europeia, para asiática e latina. Anualmente, cerca de dois 
milhões de chineses são matriculados nas melhores universidades do mun-
do, sobretudo nas americanas. Aliás, nos EUA estão situadas sete das dez 
melhores universidades do mundo.

As habilidades desenvolvidas pelos alunos que participam de atividades 
de intercâmbio são fundamentais para criar uma compreensão sobre o mundo, 
estimulando o network global e tornando esses jovens preparados para atuar 
em ambientes cada vez mais globalizados, interdependentes e competitivos.

Avaliando o caso do Brasil, as salas de aula são monoculturais e mo-
nolinguísticas.  Estima-se que apenas 3%  da população brasileira comuni- 
cam-se em Inglês, fluentemente. Ou seja, apenas essa pequena parcela de 
brasileiros teria a competência para atuar profissionalmente em multina-
cionais e ser admitida em boas universidades de outros países.  

A grande maioria dos brasileiros não tem conhecimento para discutir 
os temas de contexto global. Tem havido até um crescente número de pes-
soas viajando para outros países, mas retornam apenas com fotos de pontos 

07



turísticos e a bagagem carregada com produtos que não temos acesso no 
Brasil e/ou cujos os preços são exorbitantes.

Lamentavelmente, os planos e as políticas são elaborados por diversas 
instituições públicas e privadas que ignoram a influência global e as melho-
res práticas e experiências desenvolvidas por outras nações. Entre as 200 
melhores universidades do mundo, o “gigante” Brasil não tem nenhuma, e 
entre as 500, nosso país possui apenas três, segundo recente pesquisa da 
Times Higher Education, do Reino Unido. Talvez por desconhecerem esses 
dados, os milhares de alunos brasileiros competem acirradamente para con-
seguir uma vaga em universidades públicas, e que oferecem baixa qualidade 
de ensino, se comparadas com as de muitos países.

Outro dado é que a grande maioria das universidades brasileiras está 
desconectada do mundo empresarial. Os ex-alunos dessas universidades que 
se tornaram empresários não fazem qualquer doação e não apoiam qualquer 
projeto. Elas são  gratuitas e concentram uma fatia elevada do orçamento pú-
blico para esse fim, enquanto o ensino fundamental e médio mantêm-se de-
sastrosos. A inovação no Brasil, em escala mundial, é coisa rara. O resultado? 
Nenhum Prêmio Nobel e custos altíssimos com royalties de patentes criadas 
em outros países, que afetam toda a cadeia produtiva do Brasil. 

Na recente avaliação do PISA/OECD, o Brasil classificou-se na 58ª po-
sição, do total de 65 países pesquisados. A avaliação considera o desempe-
nho dos alunos em leitura, matemática e ciências. Como nos resultados 
anteriores, nem a nossa elite se salvou: os 25% dos alunos brasileiros mais 
ricos tiveram desempenhos piores do que os 25% estudantes mais pobres 
dos países desenvolvidos. 

Como mudar este cenário brasileiro? Precisamos de um plano sistê-
mico que ofereça um conjunto de serviços com alto padrão para preparar 
as crianças, os jovens e os adultos para o mundo competitivo. O conjunto 
de serviços representaria a criação de comunidades de cidadãos globais, 
líderes e empreendedores. As comunidades seriam implantadas de forma 
planejada, por todo o país. Um projeto de longo prazo, e sustentável, tendo 
a educação globalizada como fundamento, tornaria o Brasil uma grande na-
ção, digna dos brasileiros.

São eleitoreiras as alternativas que não vislumbrem essa visão inte-
grada, sistêmica e com alto padrão; apenas enganam a maioria da popu-
lação, que fica feliz em se liberar do filho por um tempo, e que ele tenha 
alguma alimentação.

As habilidades desenvolvidas pelos 
alunos que participam de atividades de 

intercâmbio são fundamentais para criar 
uma compreensão sobre o mundo”
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Mindsets de crescimento e fixo

M indsets (mentalidades) representam a maneira como encaramos 
a vida e reagimos ao fracasso. Algumas pessoas acreditam que 

nascem com limitação de talento, enquanto outras pensam que são capazes 
de desenvolver habilidades ao longo da vida. As pessoas com ‘mindset de 
crescimento’ são conscientes que o esforço é o caminho para a maestria. 
Baseiam-se na crença que as qualidades básicas podem ser cultivadas 
através de empenho, estratégias e da colaboração de outras pessoas. 

O ‘mindset de crescimento’ permite às pessoas enfrentarem os desa-
fios, acreditar que as próprias qualidades podem ser desenvolvidas e criar 
uma paixão por aprendizado. Os atletas, CEOs, músicos e todos que amam 
o que fazem têm esse mindset. Carol Dweck, autora do livro Mindset, entre-
vistou cerca de 1.400 funcionários de diversas organizações e descobriu que 
o mindset dos gestores determina o mindset das empresas. Um líder com 
mindset de crescimento acredita no próprio potencial de desenvolvimento 
humano e no dos outros. 

As organizações com mindset de crescimento criam uma cultura cola-
borativa e de desenvolvimento. Nessas organizações, as pessoas têm muito 
mais confiança na empresa e um senso muito maior de empoderamento e 
comprometimento. As organizações com mentalidade fixa são hierárquicas, 
acreditam menos no desenvolvimento das pessoas e não priorizam a inovação. 

O professor com mindset de crescimento cria uma atmosfera de con-
fiança, enquanto o professor com mindset fixo cria uma atmosfera de julga-
mento. O professor com mindset de crescimento oferece aos seus alunos os 
meios para superar as dificuldades e solucionar problemas. Ele dá feedback 
e reconhece o esforço dos alunos. Assim, os estudantes aprendem que errar 
faz parte da vida, e não como algo que prejudicará o seu progresso. A prática 
os fará melhores. 

Os alunos com o mindset de crescimento acreditam que próprios ta-
lentos e habilidades podem ser desenvolvidos pela dedicação e resiliência 
para alcançar as metas. Com um mindset fixo, os alunos acreditam que os 
próprios talentos, inteligência e habilidades são limitados. A autora do livro 
Mindset recomenda que os professores esclareçam a diferença entre mind-
set fixo e de crescimento. Aos pais, sugere ensinar aos filhos a gostarem de 
desafios, aprender com os erros, buscar novas estratégias e manter-se um 
aprendiz permanente.

 Elogiar a inteligência de uma criança pode levá-la a um mindset fixo. 
Entretanto, quando o esforço, o estudo e a estratégia da criança são elogia-
dos, ela será orientada para um mindset de crescimento. Frases como “você 
é muito inteligente” têm um efeito negativo. Não rotule seus filhos. Crie um 
ambiente que eduque para o mindset de crescimento. As habilidades e rea-
lizações vêm por meio de comprometimento e esforço. Você destrói a auto-
confiança do seu filho quando você o protege do fracasso, porque você não 
está sendo sincero, culpa os outros, ensina-o a desvalorizar algo. Não tente 
fazer do seu filho uma cópia dos seus sonhos.
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Educação de classe mundial

T homas Friedman descreve que o mundo plano significa que estamos 
mais próximos um do outro pelas conexões de internet. A ironia, 

todavia, é que, apesar dessa proximidade, estamos longe da consciência 
cidadã-global. Para a evolução dessa consciência, precisa-se de uma escola 
global interconectada com outras escolas, nos vários continentes, que 
desenvolva projetos colaborativos e que estimule os alunos, com capacidade 
de pensar criativa e criticamente, a discutir problemas globais. 

Os professores e alunos envolvidos nesse processo precisam ser ca-
pazes de compreender como o mundo funciona, respeitar as diversas cul-
turas e agir colaborativamente em atividades que criem um mundo local 
melhor, com repercussão no mundo global. Esses indivíduos têm de ser 
verdadeiros World Changers, ou seja, agentes de mudança mundial. Para 
exercer bem esse papel, precisam tornar-se globally competent (compe-
tentes globalmente).

O secretário geral da Organização das Nações Unidas, ONU, Ban Ki-
-moon, sustenta que a educação é o maior alavancador do desenvolvimento 
humano. Ela abre portas para o mercado de trabalho, combate desigualda-
des, conscientiza sobre a prevenção de saúde, reduz a mortalidade infantil, 
estimula a solidariedade e promove a conscientização ambiental. A educa-
ção empodera as pessoas com o conhecimento, as habilidades e os valores 
necessários para a construção de um mundo melhor.

O secretário da ONU é nativo da Coreia do Sul. Durante a infância dele, 
com o país a se recuperar da guerra, tinha poucos recursos educacionais e 
estudava a céu aberto. Com frequência, as pessoas lhe perguntam sobre 
como foi a transformação do país do estado de pobreza para o de prosperi-
dade. Sem hesitação, Ban Ki-moon responde que a boa educação foi a chave.

Consciente da importância desses valores, um grupo de educadores 
globais decidiu criar o IB World Schools, em 1968, com sede na Suíça.  
A organização tem a missão de criar um mundo melhor, através da educa- 
ção. Para alcançar este objetivo desenvolveu programas com diferenciais
acadêmicos e ênfase no desenvolvimento pessoal  dos alunos. O processo 
para implantar o programa em escolas no mundo segue critério rigoroso 
para a certificação da escola. Atualmente, o IB tem centros globais tam- 
bém nos Estados Unidos, na Holanda e em Singapura.

O processo compreende a candidatura da escola e a avaliação e deci-
são do IB sobre o preenchimento dos requisitos preliminares. Se a escola 
for aprovada, o IB inicia o processo de consultoria, com visitas de especia-
listas em educação, treinamentos de toda a equipe da escola e mais visitas 
para verificar se o programa está atendendo o padrão IB. O processo envolve 
também os pais e alunos e, dura cerca de quatro anos até a verificação final, 
a elaboração de relatório e a possível certificação da escola.
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Até 2020, 150 mil escolas de 147 países se candidataram à certificação 
IB, mas apenas 3% foram aprovadas. No mundo, há 5000 escolas IB, com
cerca de 75 mil educadores e 1,3 milhão de alunos. No Brasil, são 46 esco-
las IB e apenas 20 IB/PYP (educação infantil e fundamental I). No Norte 
e Nordeste são apenas três IB/PYP e, em Pernambuco, apenas a Escola 
Internacional Bilíngue da ABA, a Global School.

A educação IB foca no aluno com o objetivo de prepará-lo para ser um 
indivíduo questionador, autocrítico, comunicador confiante, empático, pon-
derado, com senso crítico, bons princípios, ótimos conhecimentos, mente 
aberta e capaz de assumir riscos. O currículo explora, em contexto global: 
conteúdos, conceitos, habilidades, atitudes e ações, motivando o aluno a ser 
cidadão responsável e ativo na sociedade. O aprendizado dos conteúdos é 
desenvolvido através de um currículo transdisciplinar e com abordagem en-
gajadora, relevante, desafiadora e significativa para os alunos.

A abordagem transdisciplinar habilita o aluno a conectar as disciplinas, 
integrando-as e relacionando-as com o que eles aprendem na vida. Os temas 
transdisciplinares são: ‘Quem nós somos; ‘Onde nós estamos em determina-
do tempo’; ‘Como nós nos expressamos’; ‘Como o mundo funciona’; ‘Como 
nos organizamos’; e ‘Consciência global’.

Estar integrado a essa rede permite o intercâmbio de conhecimento 
global e a participação em projetos colaborativos globais. Os professores e 
coordenadores acessam um mundo de recursos e treinamentos online e pre-
senciais. O aluno tem fácil mobilidade global, sendo aceito nas 5000 escolas 
da rede. Um mundo de oportunidades se abre para todos os envolvidos no 
sistema, resultando em educadores e educandos de classe mundial.

A educação empodera as 
pessoas com o conhecimento, 

as habilidades e os valores 
necessários para a construção de 

um mundo melhor”
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Aprendizado baseado em projetos

O Project-Based Learning (PBL) ou aprendizado baseado em proje-
tos é um processo efetivo para engajar os alunos no aprendiza-

do de conteúdos. Os estudantes são motivados por problemas reais que, na 
maioria dos casos, contribuem para melhorar a comunidade em que vivem. O 
processo é iniciado com os alunos que se desafiam através de uma pergunta, 
definida em grupo, para explorar casos reais. 

Em seguida, o método de indagação continua com o exercício do pen-
samento crítico e criativo para responder a cada pergunta. Para que o desa-
fio seja transformado em produto ou serviço que beneficie a comunidade, 
os alunos desenvolvem um trabalho colaborativo em pequenos times. Eles 
são orientados pelo professor a partir do estímulo ao processo de indagação 
e pesquisa. O produto final é apresentado a um grupo que possa avaliar e 
questionar sobre o quê os alunos propõem.

Os projetos têm vários formatos. Os alunos podem explorar uma ques-
tão filosófica, como: “O que é uma comunidade saudável?”; fazer uma pes-
quisa sobre um evento histórico ou um fenômeno da natureza; aprofundar o 
estudo a respeito de temas polêmicos; e resolver problemas comunitários. 
Para atender às demandas do padrão curricular, os projetos têm de contem-
plar o aprendizado do conteúdo exigido em cada disciplina.

O mundo competitivo global exige que técnicos, gerentes, empreende-
dores e líderes possuam habilidades além do conhecimento básico ensinado 
nas escolas tradicionais. Eles devem, essencialmente, aprender a pesquisar, 
avaliar e usar informações de várias fontes; trabalhar em equipe; ter visão de 
conjunto, flexibilidade e bons princípios para resolver problemas, utilizando 
o pensamento crítico e criativo; e comunicar-se globalmente, usando várias 
mídias. Essas são as habilidades e competências do século 21. 

As pesquisas comprovam que esse processo de aprendizagem é de 
extrema relevância para que os alunos aprofundem a compreensão de 
conceitos e tornem o currículo escolar mais motivador e significativo. “O 
Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) é uma das melhores maneiras 
de preparar os alunos para as demandas da vida, da cidadania e do trabalho”, 
afirma John Mergendoller, CEO da PBL World.

Além das demandas do mundo do trabalho, o processo que o PBL cul-
tiva é útil para a vida em geral. Na rotina, as pessoas resolvem problemas de 
várias dimensões. Elas planejam festas, casamentos, viagens. Como cida-
dãos responsáveis, precisam analisar os problemas que afetam a comunida-
de, o país, avaliar as fontes de informações e decidir em quem votar.

O PBL ganhou tamanha importância no processo de aprendizagem 
quando educadores de todos os continentes formaram uma rede chamada 
PBL World. Essa rede é representada por uma organização sediada nos EUA, 
dedicada a aprofundar pesquisas sobre o processo, promovendo treinamen-
tos, inclusive uma conferência global. 
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O processo serve de base para sistemas de ensino com padrão mundial 
como os que são praticados nas nações melhor classificadas no PISA (Pro-
grama Internacional de Avaliação de Alunos). Como exemplos, temos os 
programas da IB World School e modelos de ensino técnico como a Studio 
Schools do Reino Unido. 

Enquanto o mundo do aprendizado moderno se desenvolve, no Brasil 
inundamos os alunos com o processo de preparação para o ENEM, restando 
pouco tempo para projetos desafiadores, se comparados àqueles das nações 
mais competitivas globalmente.

O Aprendizado Baseado em 
Problemas (PBL) é uma das 

melhores maneiras de preparar os 
alunos para as demandas da vida, 

da cidadania e do trabalho”
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Educação empreendedora

O escritor, professor e consultor administrativo, o austríaco Peter 
Drucker, grande guru da administração moderna, acreditava que 

o empreendedorismo pode ser desenvolvido e aprendido. O empreendedor 
precisa de um conjunto de habilidades, e o indivíduo deve estar no lugar cer-
to, no momento certo e com a atitude adequada para que esse desenvolvi-
mento ocorra.

O ecossistema do empreendedorismo representa a combinação das 
condições que moldam o contexto em que as atividades empreendedoras 
ocorrem. Entre elas, as políticas governamentais, o sistema de tributação, os 
modelos de ensino da escola e da universidade, os programas de treinamen-
to, os investimentos em pesquisa, as políticas para incentivar a transferência 
de know-how e a dinâmica do mercado. O empreendedorismo é um modo de 
pensar e agir. 

Os empreendedores são os agentes do progresso. Eles encontram a 
melhor maneira de fazer as coisas, pensando além das restrições das regras 
e dos recursos existentes. Eles têm senso de urgência. Eles querem criar 
algo novo que os tornem ricos, muitas vezes, famosos. Eles são indivíduos 
que desenvolvem uma ideia a partir do zero e criam um empreendimento de 
sucesso, que causa impacto socioeconômico. O empreendedor visualiza o 
resultado e se empenha em mobilizar os meios necessários para agilizar a 
implantação do seu desejo. 

O DNA dos empreendedores é composto por curiosidade, criativi-
dade, intuição, percepção, motivação intrínseca, estímulo para assumir 
risco, autoconfiança, perseverança e ambição. Eles são questionadores, 
humildes para receber os conselhos e as sugestões, incentivados a em-
preender fora da zona de conforto, lifelong learners (eternos aprendizes) 
e intolerantes com a burocracia. Além disso, cercam-se de pessoas que 
complementam suas competências e habilidades; lidam com um conjun-
to de atividades; têm objetivo claro de combinar ideias e recursos para 
criar vantagem competitiva sustentável; são criadores de valor; e pos-
suem capacidade de fazer acontecer.

A mentalidade empreendedora enxerga problemas como oportunida-
des. O empreendedor embarca numa viagem com o propósito de aprender e 
aprimorar as atividades que já realiza e/ou criar novas operações. Os proble-
mas de hoje que podem gerar soluções em escala global são complexos e 
exigem modos de pensar diferenciados. 
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No seu livro ‘Cinco Mentes para o Futuro’, o psicólogo cognitivo e edu-
cacional americano, Howard Gardner, ligado a Harvard University, diz que 
os problemas tradicionais podem ser resolvidos com uma mente, a “mente 
disciplinada”. Entretanto, para resolver problemas complexos que motivam 
o empreendedor, são requeridas mais quatro outros tipos de mentes: a sin-
tetizadora, a criadora, a respeitadora e a colaborativa, com princípios morais. 

O processo de aprendizagem para o empreendedorismo acontece des-
de a infância mas essa criança precisa vivenciar um ecossistema educacio-
nal cuja escola não seja da era industrial. A escola deve ter o propósito de 
desenvolver as habilidades do século 21, ingredientes básicos para o DNA 
empreendedor; ter métodos de ensino baseados em projetos-PBL; e um de-
sejável programa curricular de empreendedorismo. 

O acesso ao conhecimento e a referências globais criam oportunida-
des extraordinárias para a gestação de ideias empreendedoras. Participar 
de networks globais, conversar com pessoas de várias formações, culturas 
e experiências e viajar pelo mundo são outros elementos essenciais para a 
educação empreendedora.

A universidade que os futuros empreendedores devem frequentar tem 
de estar integrada com o mundo empresarial; e precisa discutir problemas 
nacionais e internacionais complexos. Os palestrantes com calibre global 
devem fazer parte dos programas da universidade. É crucial também que os 
alunos tenham permissão para cursar disciplinas de outras escolas (Think 
outside the building) e possam se graduar em mais de uma especialidade.

É fundamental ainda que os estudantes possam realizar estágios em 
empresas, ao ingressar na universidade, e que esses estágios tenham um 
programa de desenvolvimento acordado entre a empresa e a universidade. 
Faz-se necessário, sobretudo, que a universidade disponibilize um centro 
de empreendedorismo que promova regularmente desafios para todos os 
alunos; e realize fóruns que integrem arquitetura com business, engenharia 
com business etc.. Assim, alunos de todas as formações desenvolverão uma 
mentalidade e um DNA empreendedores.

As nações que se diferenciam na competição global investem em mo-
delos como o exposto e criam a capacidade inovadora e empreendedora em 
escala global. O ecossistema educacional deve ser capaz de tornar os alunos 
economicamente independentes e cidadãos globalmente responsáveis.

As nações que se diferenciam na 
competição global investem em 
modelos que criam capacidade 
inovadora e empreendedora em 

escala global”
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Escola bilíngue

A competitividade global intensa, a importância de negociações 
transnacionais e o intercâmbio cultural tornaram imprescindível o 

aprendizado fluente da língua inglesa para o sucesso das pessoas e empre-
sas. Entretanto, apenas 3% dos brasileiros são fluentes no idioma, conside-
rando-se as habilidades para a leitura, a compreensão oral, a conversação 
e a redação. A dificuldade de comunicação no idioma universal influencia o 
baixo indicador de competitividade global do Brasil. Em 2019, classificou-se
em 71º lugar.

Há vários modelos de ensino que podem tornar uma pessoa fluente em 
um idioma estrangeiro. Um modelo efetivo é o aprendizado, desde criança, em 
cursos especializados no ensino de inglês. Para que se atinjam as metas de 
fluência nas quatro habilidades, os pais precisam saber se a instituição tem 
histórico de alunos que conquistaram os certificados de fluência em inglês, 
nas habilidades de leitura, compreensão oral, conversação e redação, através 
de exames aplicados por instituições reconhecidas internacionalmente. 

As escolas bilíngues representam outro modelo. Por isso, é importante 
compreender se a pedagogia da escola é de fato o modelo reconhecido inter-
nacionalmente como de escola bilíngue. A maioria das escolas no Brasil se 
define como bilíngue, quando oferecem apenas um curso de Inglês em um 
ecossistema inadequado até para a prática desse modelo. A consequência é 
que o aluno não se tornará fluente no idioma Inglês, nas quatro habilidades, 
e a educação básica poderá ser prejudicada.

Numa verdadeira escola bilíngue, nas três primeiras séries, as crianças 
com idades entre 2 e 4 anos estão inseridas num ambiente de imersão na 
língua inglesa. O processo de aprendizado ocorre durante 4 horas por dia, ou 
seja, 20 horas por semana. 

As professoras utilizam apenas o inglês para se comunicar com os alu-
nos em todas as atividades escolares, além de explorarem as várias áreas 
do conhecimento através desta língua. Este “mergulho” possibilita a rápida 
compreensão do idioma e a participação da criança nas atividades diárias. 
O processo ocorre de forma natural, pois o aluno aprende pelo uso e pela 
necessidade de interagir e se comunicar com o outro. 

A partir dos cinco anos, os alunos são expostos a ambas as línguas du-
rante as aulas. Assim, eles aprendem tanto em inglês como em português. 
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A maioria das escolas no Brasil se define
como bilíngue, quando oferecem apenas um

curso de Inglês em um ecossistema inadequado
até para a prática desse modelo”

À medida que os alunos aprendem a ler e escrever na língua materna, o 
mesmo ocorre na segunda língua, possibilitando a alfabetização em ambos 
os idiomas. 

No ensino fundamental, cerca de 50% do tempo é dedicado para cada 
língua para que a aquisição e o refinamento linguísticos sejam favorecidos, 
bem como o desenvolvimento nas várias áreas do conhecimento. Ao final do 
quinto ano, além de alfabetizados em ambas as línguas, nossos alunos es-
tão fluentes em português e inglês. São, portanto, capazes de ler, escrever, 
compreender e comunicar-se com segurança e naturalidade nos dois idio-
mas. Esse resultado é possível porque as crianças começaram na infância, 
quando o aprendizado de línguas é favorecido.

O bilinguismo possibilita não apenas o aprendizado de duas línguas 
com fluência, mas também o aprendizado global. Isso é possível quando a 
escola tem um ecossistema composto por talentos com formação e vivência 
internacionais, tecnologias de ponta e ambiente com laboratórios, biblioteca 
e tudo mais necessário para qualificar a escola como uma referência em 
educação global.

O Canadá é um país que tem um modelo de educação bilíngue exem-
plar, com um sistema educacional entre os melhores do mundo, segundo 
o Fórum Econômico Mundial, enquanto o Brasil se classifica entre os dez 
piores do mundo. 

O processo de educação bilíngue pode evoluir para a escola ser certifi-
cada pela maior rede de escolas internacionais mundial, a IB World School.
O processo leva quatro anos, com treinamentos e pesquisas. O IB tem sede -
na Suíça e centros globais nos EUA, na Holanda e em Singapura. 

A rede é formada por cerca de 5000 escolas, na maioria dos países, e o 
processo de certificação é muito rigoroso. Até 2020, das 150 mil escolas que 
se candidataram à certificação, apenas 3% foram certificadas. 

A abordagem de ensino é verdadeiramente transdisciplinar e enriqueci-
da com o desenvolvimento de projetos, tornando o aprendizado em sintonia 
com o mundo real. O aluno aprende a aprender e desenvolve as habilidades 
do século 21 e socioemocionais e a consciência global.
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Princípios do respeito

18

N a vida, conhecemos muitas pessoas. Todas têm importância, seja 
pela etnia, pelo credo, trabalho, posição social etc. e merecem 

atenção e respeito. Se você quer ser respeitado(a), respeite o outro e de-
monstre caráter e educação. O respeito traduz um sentimento positivo por 
uma pessoa ou para com uma entidade, a exemplos de uma nação, uma re-
ligião, etc. Ser rude é um desrespeito, enquanto ações que honram alguém 
ou alguma coisa são consideradas atitudes de respeito.

O respeito é um dos seis pilares do Programa de Formação de Caráter 
(Character Counts). O programa considera ainda: a credibilidade; a respon-
sabilidade e a justiça. O programa, que faz parte do currículo de escolas 
globais, pondera ainda sobre cuidado e cidadania. 

A criança não nasce reverente. Ela aprende a respeitar com os pais e 
outras pessoas do convívio, através de exemplos, que compreendem tam-
bém como os pais se relacionam. À medida que a criança desenvolve a fala 
e as habilidades cognitivas, pode ser ensinada que bater nos outros, gritar e 
interromper os pais é errado. As regras e os limites são essenciais para a ga-
rotada controlar os impulsos. É importante elogiar a criança quando a norma 
é cumprida e estabelecer consequências consistentes quando as mesmas 
são quebradas. O aprendizado ocorre de forma gradativa, com a reação firme 
e não raivosa por parte dos pais. 

A bondade e a empatia devem ser estimuladas. Lembre sempre as 
palavras mágicas ‘por favor’, ‘obrigado’, ‘com licença’ e ‘desculpe’. É fun-
damental também rememorar princípios como: ‘não julgue outras pessoas 
sem conhecê-las’, ‘trate os outros como quer ser tratado’ e ‘escute antes 
de argumentar’. Conscientize a criança a respeitar a natureza, ensinando-a 
como cuidar das plantas e dos animais e zelar pelo ambiente em que vive (o 
quarto, a sua escola, o clube que frequenta).

Os comportamentos desrespeitosos podem ser disseminados por 
meios da comunicação e de interações digitais. Torna-se difícil evitar que a 
criança acesse esses veículos, mas assista a programas junto com ela e faça 
comentários. Estimule-a a refletir sobre as atitudes das personagens, e que 
são reprovadas segundo a sua escala de bons princípios. Assim, a criança 
desenvolverá uma consciência crítica do “certo” e “errado”, e o respeito aos 
outros crescerá.

À medida que a criança desenvolve a 
fala e as habilidades cognitivas, pode 

ser ensinada que bater nos outros, 
gritar e interromper os pais é errado”
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Communicator
(Comunicador confiante)

Expressa ideias e 
informações com confiança 
em mais de uma língua.

É capaz de avaliar e 
compreender seus pontos 
fortes e limitações.

Reflective
(Autocrítico)

Mostra empatia, compaixão
e respeito para com as 
necessidades e sentimentos 
dos outros.

Caring (Empático)

Balanced
(Ponderado)

Entende a importância do 
equilíbrio intelectual, 
físico e emocional.

Principled
(Bons princípios)

Age com integridade e 
honestidade e tem um 
forte senso de justiça.

Risk-taker
(Assume riscos)

Experimenta situações 
desconhecidas e incertas 
com coragem e prudência.

É aberto às perspectivas, 
valores e tradições de outros 
indivíduos e comunidades.

Open-minded
(Mente aberta)

Knowledgeable
(Bons conhecimentos)

Explora conceitos, ideias 
e questões que têm 
importância local e global.

Sabe fazer perguntas e 
mostra independência no 
processo de aprendizagem.

Inquirer
(Questionador)

Thinker
(Senso Crítico)

Usa o pensamento crítico 
e criativo para tomar decisões 
fundamentadas e éticas.

(O Perfil do Aluno IB)

The IB Learner Profile



estudenaaba.com/globalschool/

O Centro completo de Educação Global.


