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Para Sky e Rie, 

e para todas as crianças do futuro.

(e para JSB por I e R)



“O que eu vou fazer quando for a hora de ajudar o mundo?”

– um aluno do ensino médio
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A mensagem fundamental deste livro

Se você aproveitar da leitura deste livro apenas uma 
coisa, por favor, permita que seja o seguinte pensamento: a 
educação atual está tomando um rumo equivocado para o 
futuro, não porque não tenhamos adicionado a ela tecnolo-
gia ou quantidade suficiente das pretensas aptidões para o 
século XXI, ou ainda porque deixamos de oferecer a todas 
as pessoas, em igual medida, o acesso à educação, tampou-
co porque não tentamos implementar no sistema educacio-
nal melhorias paliativas, graduais e quase imperceptíveis.

A educação atual, K-121, está tomando um rumo errado 
para o futuro porque ela tem em mente – e nós também – 
finalidades e objetivos equivocados. Até agora, ela girou em 
torno de melhorar os indivíduos. O que a educação deve al-
mejar no futuro, na verdade, é melhorar o mundo – e, nesse 
processo, fazer com que os indivíduos melhorem.

1	 A	expressão	“K-12”	significa	da	pré-escola	[kindergarten]	até	o	fim	do	
ensino	médio	[high	school].	O	sistema	educacional	norte-americano	
é organizado nos seguintes segmentos: preschool, que se divide em 
pre-kindergaten (4-5 anos) e kindergarten (5-6 anos); elementary 
school (1o a 5o ano, 6-11 anos); middle school/junior high school 
(6o ao 8o ano, 11-14 anos); high school (9o ao 12o ano, 14-18 anos). 
No Brasil, o K-12 corresponde à educação básica, que engloba a edu-
cação infantil e os ensinos fundamental e médio.

A mensagem fundamental deste livro
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O QUE ACONTECEU

Neste momento histórico em que a educação “acadêmica” 
se disseminou planeta afora e no qual estamos lutando com 
unhas e dentes para incluir no âmbito dela todas as crianças e 
jovens, nosso mundo – e as coisas que elas são capazes de fa-
zer nele – está passando por uma drástica mudança.

Uma vez que as capacidades das crianças e jovens são 
agora tão diferentes, a educação que até aqui lhes ofere-
cemos universalmente já não é mais apropriada para este 
momento histórico. Para alcançar o sucesso no futuro, os 
jovens de hoje e de amanhã exigem um tipo diferente de 
pontapé inicial no mundo – um novo ponto de partida –, por 
meio de uma educação diferente daquela que o mundo 
atual lhes oferece.

Crianças e jovens precisam, agora, de uma educação que 
seja muito mais conectada e real do que era no passado – 
que propicie não apenas conhecimento, mas que também os 
empodere. Eles precisam de uma educação cujos objetivos 
não sejam apenas melhorar a si mesmos, mas, antes, melho-
rar o mundo em que vivem.

Os contornos dessa nova e melhor educação estão sur-
gindo. Em seu cerne, trata-se de uma educação cujo propósito 
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é empoderar crianças e jovens a melhorar o próprio mundo, 
começando quando ainda são estudantes. Embora essa nova 
educação ainda não exista em sua totalidade – ela continua-
rá a vir à tona e a evoluir –, seus principais elementos vêm 
despontando ao redor do mundo, nas ideias e práticas de um 
número crescente de indivíduos e grupos. O objetivo deste li-
vro é descrever e destacar esse novo paradigma educacional.

Essa educação favorece a todos, em particular crian-
ças e jovens, permitindo que pensem de forma mais eficaz 
(e muito mais prática) do que a educação atual. Além dis-
so, os empodera e os prepara para agir, para se relacionar 
com os outros e colocar em prática ideais e metas de vida 
de maneira efetiva. Tal educação oferece às crianças e jo-
vens não apenas o orgulho e a alegria que resultam de suas 
realizações, mas toda a autoconfiança que vem com cada 
uma delas. Provê crianças e jovens com uma bagagem que 
vai além de um histórico escolar: um currículo de realiza-
ções práticas no mundo real, que irá apoiá-los no mercado 
de trabalho ou no ingresso na vida acadêmica.

Uma educação que beneficia os empregadores, por-
que eles poderão contar com trabalhadores mais bem-
-preparados desde o início. Auxilia também a sociedade 
local e global, ao fazer florescer um enorme potencial ain-
da inexplorado de aprimoramento do mundo, à medida 
em que permite que crianças e jovens em idade escolar 
deem asas à imaginação e elaborem soluções reais e apli-
cáveis para os problemas e necessidades atuais.

Há um aspecto ainda mais importante: é uma educação 
que cria cidadãos com experiência desde cedo em encon-
trar e colocar em prática soluções reais para problemas 
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reais. Isso é algo que a educação atual não apenas deixa de 
incentivar, mas nem se dá o trabalho de tentar.

Neste livro, ofereço a meus leitores – entre os quais, 
espero, inclui-se uma ampla variedade de pessoas interes-
sadas em educação, desde políticos e autoridades governa-
mentais a formuladores de políticas educacionais, famílias, 
inovadores educacionais, administradores, dirigentes e ges-
tores educacionais, diretores de escolas, pós-graduandos 
em governança urbana e política educacional, professores e 
formadores de educadores, membros da população em ge-
ral interessados no tema e incumbidos de proporcionar a 
crianças e jovens a educação adequada para seu presente 
e futuro, e, o mais importante, muitos jovens – uma nova 
perspectiva de como podemos e devemos educar crianças 
e jovens nos primeiros anos escolares (isto é, na educação 
básica). Meu objetivo é convencer o leitor de que se faz ne-
cessário um novo tipo de educação; de que essa visão e sua 
implementação estão sendo postas em prática e de que exis-
te, de fato, uma alternativa real e totalmente diferente – 
muito melhor – para a atual educação básica. Tanto é assim 
que as duas alternativas merecem nomes muito diferentes: 
o “Modelo Acadêmico” de realização individual em uma es-
treita gama de assuntos (é o que temos atualmente) e o 
“Modelo de Empoderamento para um Mundo Melhor”, que 
libera o potencial dos alunos para realizar projetos que me-
lhoram o mundo (modelo que, acredito, é o necessário e 
que na minha opinião é o caminho para onde rumamos). 
Nossa decisão de nos mantermos apegados a padrões aca-
dêmicos ou de mudarmos de postura irá exercer um profun-
do impacto em nosso futuro.
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Educação para melhoria do mundo 

Melhorar o mundo sempre foi um objetivo indireto da 
educação; porém, durante algum tempo, isso se tornou 
algo mais parecido com um subproduto.

No paradigma acadêmico da educação, vinculamos os 
alunos ao “conteúdo”, na esperança de produzir alguma 
aprendizagem. Aqueles que aprendem se tornam pessoas 
“melhores” (quase inteiramente em sentido intelectual). A 
grande aposta da educação acadêmica – e nossa profunda 
esperança – é que essas pessoas “melhoradas”, em algum 
momento – normalmente muito tempo depois de sua edu-
cação formal –, arregacem as mangas e saiam por aí apri-
morando o mundo.

Mas agora temos à disposição um meio muito mais 
direto para os jovens alcançarem a meta de melhorar seu 
mundo – uma meta da qual eles se apropriam cada vez 
mais, um objetivo que articulam conforme o tempo pas-
sa e aprendem. Nesse novo paradigma educacional em 
evolução, começamos vinculando os alunos não a conteú-
dos, mas a problemas. Não aos que os educadores inventam, 
mas aos que crianças e jovens consigam identificar em seu 
próprio mundo, seja em nível local e/ou global. A educa-
ção escolar passa, então, a girar em torno de encontrar e 
implementar soluções para esses problemas, de maneira 
a colocar em jogo os pontos fortes e as paixões de cada 
criança – o “conteúdo” sendo aquilo que for necessário, 
em meio a uma ampla variedade de domínios, ao longo do 
caminho. O resultado positivo em curto prazo é um mun-
do melhor imediatamente. Mas o resultado em longo prazo 
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é muito mais extraordinário: produzimos uma população 
de cidadãos adultos que foram empoderados por meio da 
educação e agora têm condições de criar soluções concre-
tas para as questões do mundo. Como consequência, es-
ses adultos poderão seguir em frente e, pelo resto da vida, 
continuarão formulando soluções que melhoram o mun-
do, tornando-se, para usar a definição da educadora Zoe 
Weil2, “solucionários”.

2	 Zoe	Weil	é	a	fundadora	do	Institute	for	Humane	Education	[Instituto	de	
Educação	Humanitária].	Também	é	autora	dos	livros	The world becomes 
what we teach	[O	mundo	se	torna	aquilo	que	ensinamos]	(2016)	e	Most 
good, least harm: a simple principle for a better world and meaningful life 
[Mais	benefícios,	menos	danos:	um	princípio	simples	para	um	mundo	
melhor	e	uma	vida	significativa]	(2009).	[No	Brasil,	foram	publicadas	
as obras: O poder e a promessa da educação humanitária (2013)	e	Então, 
você ama os animais (2004).(N.T.)]

UMA MANEIRA DE MELHORAR O MUNDO POR MEIO DA EDUCAÇÃO

crianças e 
jovens + 

conteúdo
aprendizagem

“pessoas 
melhoradas”

(intelectualmente)

mundo 
melhorado

(talvez um dia)

PARADIGMA “ACADÊMICO” DE ONTEM E DE HOJE

PARADIGMA “MELHORAR O MUNDO” DE AMANHÃ

crianças e jovens 
+ problemas do 

mundo real

soluções das 
crianças e jovens 
(+ aprendizagem)

mundo
melhorado

(agora)

pessoas 
empoderadas 

que melhorarão o 
mundo (sempre)
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Visão X prática

Este livro versa principalmente sobre a “visão” em 
vez da “prática”: é necessário neste momento uma mu-
dança de grandes proporções na visão e na mentalidade 
do mundo com relação ao que deveria ser a educação. 
É crucial que entendamos essa necessidade e pensemos 
cuidadosamente sobre o panorama geral das mudanças no 
mundo e de que modo a educação deve se adaptar.

Algumas pessoas mudam a sua maneira de pensar 
somente depois de verem vários exemplos. Este livro mostra 
muitos casos do mundo real que são paradigmáticos e in-
dicativos do que está por vir. Será seguido por um volume 
complementar, um manual que descreve, com mais deta-
lhes, experiências que caminham rumo a essa concepção, 
além de fornecer conselhos práticos sobre as várias manei-
ras de se chegar lá.

Quero apresentar aos leitores a visão do que é essa me-
lhor educação alternativa e emergente. Espero convencê-los 
do porquê de essa nova alternativa ser melhor, apresentar 
brevemente algumas das pessoas que já estão pensando nes-
sa nova direção – e se deslocando em direção a ela – e 
descrever de que modo, apesar da enorme resistência que o 
sistema educacional demonstra ter a mudanças, poderemos 
chegar a essa nova educação – para o imenso benefício fu-
turo de todos.

Seja você um líder, pai, mãe, educador, político ou es-
tudante, espero inspirá-lo a se juntar ao movimento com o 
objetivo de alcançarmos uma educação básica diferente e 
melhor em todo o mundo.




