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Este Passaporte nos fornece um
resumo da abordagem do CISV 
em relação à Educação para a Paz.

É um guia prático sobre o que e por que fazemos, e 
pode ser usado como guia de bolso para reuniões e 
treinamentos.

Esperamos que a leitura deste Passaporte seja útil e 
agradável. Caso queiram fazer anotações enquanto 
leem, deixamos algumas páginas em branco no final.

Você pode encontrar mais detalhes sobre todas as 
informações aqui contidas em nosso “Big Education 
Guide” e na “Library”, disponíveis em inglês em 
http://resources.cisv.org.
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7. Como sabemos se somos bons naquilo que
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CONTEÚDO

O Passaporte CISV contém nove seções:
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- nossa própria identidade em relação à comunidade
local e global
- os direitos humanos, assim como formas de
exploração e injustiça
- conflitos, e como podem ser causados, prevenidos
e resolvidos
- soluções sustentáveis para questões ambientais e
de desenvolvimento

SEÇÃO 1

Educação para a Paz e Cidadãos Globais Participativos

A Educação para a Paz nos fornece as  
Atitudes, Habilidades e Conhecimentos 
(em inglês, Attitudes, Skills and Knowledge) 
que precisamos para nos tornarmos agentes 
de transformação, tanto local quanto 
globalmente. Em outras palavras, como nos 
tornarmos Cidadãos Globais Participativos.

Leva em conta as questões globais e locais, relevantes 
a todos os países, e reconhece que a Paz pode 
significar muito mais do que a ausência de guerra.
A Educação para a Paz nos encoraja a enxergar 
desafios e nos ajuda a compreender:
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Ter a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes 
culturas e experiências de vida também pode exercer um 
papel importante na Educação para a Paz. Isto nos 
encoraja a examinar os nossos próprios valores e atitudes, 
o que nos ajuda a expandir nossas perspectivas sobre o 
mundo. Além disso, contribui para apurar a percepção que 
temos sobre nós mesmos e em relação aos outros.

Muitas das questões contidas na Educação para a Paz
também são encontradas no que frequentemente é 
chamado de Educação para o Desenvolvimento, Educação 
Intercultural e para a Cidadania Global. Você pode 
encontrar mais informações sobre as similaridades e 
diferenças entre elas no “Big Education Guide (Big Ed)”, 
disponível em inglês no site http://resources.cisv.org/
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SEÇÃO 2/ SOBRE O CISV

Resumo do nosso Propósito Educacional

O CISV educa e 
inspira ações para 
um mundo mais 
justo e pacífico.

Desde 1951, o CISV vem oferecendo uma variedade 
de atividades locais, acampamentos internacionais, 
intercâmbios familiares e projetos baseados em 
comunidades, que são conhecidos como nossos 
‘Programas’ e são organizados todos os anos por 
voluntários, para jovens e adultos em mais de 60 
países.
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SOBRE O CISV

Nossos Princípios Educacionais

- Nós apreciamos as semelhanças entre as pessoas
      e valorizamos as suas diferenças.

- Nós apoiamos a justiça social e a igualdade de
      oportunidade para todos.

- Nós encorajamos a resolução de conflitos através
      de meios pacíficos.

- Nós apoiamos a criação de soluções sustentáveis
      para problemas relativos ao nosso impacto uns sobre
      os outros e sobre o meio ambiente.

Através dos anos estes Programas proporcionaram a 
milhares de participantes a oportunidade de conhecer 
e desenvolver amizades com pessoas de diversos 
países, experiências de vida e culturas.

Todos os Programas do CISV têm foco na Educação 
para a Paz, e inspiram nossos participantes a se 
tornarem Cidadãos Globais Participativos. Enquanto o 
CISV continua crescendo ao redor do mundo, nós 
permanecemos unidos como uma organização por 
meio de nossos princípios educacionais. Eles refletem 
o modo como pensamos e agimos:
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Nossos Princípios Educacionais fazem a conexão entre 
o nosso Propósito e o nosso foco na Educação para a 
Paz. Assim, quando observados em conjunto com as 
principais áreas do nosso conteúdo de Educação para a 
Paz, na Seção 4 deste Passaporte, você poderá ver o 
quão intimamente estão ligados.

Os nossos Programas combinam os Princípios 
Educacionais e a Educação para a Paz, a fim de 
promover a inclusão, justiça social, resolução pacífica 
de conflitos e o desenvolvimento sustentável _ ajudando 
a desenvolver a compreensão de como cada um de nós 
pode agir em favor de um mundo mais justo e pacífico.

Além dos nossos Programas, nós também contribuímos 
para a pesquisa científica e trabalhamos com 
organizações ao redor do mundo cujos objetivos são 
similares aos nossos.
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SEÇÃO 3

ASK para Cidadãos Globais Participativos

Cidadãos Globais Participativos precisam 
de uma combinação de Atitudes,
Habilidades e Conhecimentos (em inglês, 
ASK). No CISV, garantimos que estas 
atitudes, habilidades e conhecimentos 
estão no núcleo da nossa abordagem e 
dos nossos objetivos educacionais.
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EXEMPLOS DE ASK

Atitudes - como pensamos e nos comportamos:
- Sendo aberto a novos hábitos e opiniões
- Sendo flexível
- Vontade de incluir pessoas
- Assumindo responsabilidade por nossas ações e 
decisões

Habilidades – nossas habilidades para:
- Comunicação
- Liderança
- Autoconhecimento
- Resolução criativa de problemas

Conhecimentos – informações que adquirimos através 
do aprendizado e da experiência:
- Dinâmicas populacionais
- Problemas das comunidades
- Fatos geográficos e históricos
- Questões ambientais

Todos os nossos Programas possuem quatro objetivos 
educacionais, que são compostos de Atitudes, 
Habilidades e Conhecimentos (ASK), como os acima 
descritos. Os objetivos para cada Programa podem ser 
encontrados em nosso “Big Education Guide” e na 
“Library”, disponíveis em inglês no site 
http://resources.cisv.org/
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As quatro principais áreas do conteúdo
de Educação para a Paz em Programas
do CISV são:

SEÇÃO 4 

Educação para a Paz no CISV

Diversidade
Explora a identidade do indivíduo e nos leva a 
questionar a nossa postura tanto dentro das nossas 
próprias comunidades quanto na comunidade global. 

Direitos Humanos
Considera como os direitos humanos afetam cada 
aspecto de nossas vidas e como as violações 
desses se encontram na raiz de problemas como a 
pobreza, a violência e a ilegalidade.

Conflitos e Resoluções
Nos ajuda a entender como os conflitos podem surgir 
deliberadamente ou de outra forma, e o que pode ser 
feito para alcançar uma resolução pacífica.

Desenvolvimento Sustentável
Busca de métodos integrados para promover o 
bem-estar social e econômico, enquanto protege o 
meio ambiente através do uso responsável dos 
recursos naturais.
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EDUCAÇÃO PARA A PAZ NO CISV

As atividades e discussões nos Programas do CISV podem 
se relacionar a uma destas áreas, ou a combinação de 
duas, três ou todas as quatro. Isto permite a quem planeja 
o Programa ter a flexibilidade necessária para garantir que 
as questões tratadas são interessantes e relevantes a 
todo o grupo e que vão de encontro aos nossos objetivos 
educacionais.

Ajudamos nossos participantes a usar a Educação para a 
Paz dentro do contexto de um Programa que desenvolve 
suas Atitudes, Habilidades e Conhecimento para que se 
tornem Cidadãos Globais Participativos.
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SEÇÃO 5

Construindo A Educação Para A Paz
Em Nossos Programas

Utilizamos ‘Temas’ para oferecer uma 
experiência única em cada um de nossos 
Programas, que são desenvolvidos a partir 
das quatro áreas do nosso conteúdo da 
Educação para a Paz, que mencionamos 
na Seção 4. Cada Tema pode se 
concentrar em uma área específica ou 
fazer ligação entre duas, três ou todas.

Temas são úteis, pois conectam o conteúdo 
educacional diretamente aos objetivos de cada 
Programa.

Ao planejar o seu Tema, você pode levar em 
consideração diversos fatores, inclusive:

- O local e as suas características
- Idade dos participantes
- Duração do programa
- Campanhas nacionais e internacionais
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- Questões e problemas locais
- Eventos mundiais
- Tamanho do grupo
- Organizações parceiras
- Disponibilidade de recursos
- Custos
- Dinâmicas de grupo
- Relevância para o grupo
- Complexidade da questão

Todos que tenham participado em um Programa do 
CISV, se lembram de amigos que fizeram e da diversão 
que tiveram. Também se lembram de muitas das 
‘Atividades’ em que participaram. A maioria destas 
‘Atividades’ está ligada a pelo menos uma das quatro 
áreas do conteúdo da Educação para a Paz. Estas 
Atividades são escolhidas para apoiar o Tema e para 
oferecer aos nossos participantes oportunidades para 
aprender mais sobre eles mesmos e como podem 
desenvolver seus ASK para se tornarem Cidadãos 
Globais Participativos.

O CISV possui um banco de dados de Atividades que 
pode ser encontrado em inglês em 
http://resources.cisv.org/
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SEÇÃO 6

Aprender fazendo

Por acreditarmos que este aprendizado pela experiência 
é eficiente e divertido, o mesmo está no cerne de todas 
as nossas Atividades. Achamos útil pensar nisto como 
um processo de quatro passos:

Passo 1 Fazer: uma atividade de Educação para a Paz

Passo 2 Refletir: sobre quais ASK você aprendeu 
nesta atividade

Passo 3 Generalizar: como este novo aprendizado 
pode ser aplicado em diferentes contextos

Passo 4 Aplicar: seus ASK em ações concretas.

‘Aprender fazendo’ é uma maneira 
simples de aprender pela experiência 
direta, ao invés da leitura de livros ou 
assistindo a palestras. É característico 
em todos os Programas do CISV e 
você pode ter ouvido referências a este 
processo como ‘Aprendizado pela 
Experiência’. 



PASSAPORTE, CISV 23



24 PASSAPORTE, CISV

Algumas vezes a parte ‘Aplicar’ do processo tomará 
lugar dentro de um Programa do CISV, o que é ótimo. 
Contudo, muitas vezes, o processo leva mais tempo 
ou a oportunidade certa para aplicá-lo só surge 
depois do Programa.

É desta forma que o Aprendizado pela Experiência 
ajuda os participantes a se tornarem Cidadãos 
Globais Participativos.

“Eu escuto e esqueço,
Eu vejo e lembro,
Eu faço e compreendo.”
Confúcio
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Como uma organização educacional,
é importante que tenhamos meios para:

A Avaliação Educacional nos ajuda a
fazer tudo isso.

- monitorar a qualidade de nossos Programas para
todos os nossos participantes

- melhorar o que fazemos ano após ano

- compartilhar o que cada um de nós faz bem

- mostrar quão bem estamos alcançando nossos
objetivos organizacionais

SEÇÃO 7

Como sabemos se somos bons naquilo que fazemos

Esse processo que se inicia com o Programa é usado 
no seu desenvolvimento até a sua conclusão.
Nos ajuda a planejar as Atividades que apóiam o Tema 
e que também nos permite ver o quanto cada um dos 
nossos participantes está desenvolvendo seus ASK.
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Ao final do Programa, coletamos informações de cada 
Programa do CISV para construir uma visão clara do quão 
bem-sucedidos são. Esse processo também contribui 
para a obtenção de informações sobre quais Temas são 
usados, para assim podermos observar o equilíbrio do 
conteúdo educacional em nossos Programas.

Utilizamos este processo para visualizar o quão bem 
estamos educando e inspirando ações para um mundo 
mais justo e pacífico.





PASSAPORTE, CISV 29

Padrões de Qualidade

Há quatro padrões de qualidade
educacional que se aplicam a
todos os nossos Programas.

Objetivos
Todos os Programas têm quatro objetivos educacionais 
que são desenvolvidos por meio do nosso Propósito.

Princípios
Todos os programas utilizam nosso Propósito, 
princípios e abordagens educacionais para alcançar 
estes objetivos.

Educação para a Paz
Todos os programas usam a Educação para a Paz para 
alcançar seus objetivos educacionais.

Avaliação
Todos os programas seguem a estrutura de avaliação 
do CISV para planejar, monitorar e avaliar seu 
sucesso.
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SEÇÃO 8

Colocando tudo junto
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SEÇÃO 9

Como participar

Como participante
Há várias maneiras para você ou seu filho se envolver 
com o CISV. Você pode participar no seu Chapter ou 
em um Programa nacional ou internacional. 
Oferecemos experiências inesquecíveis, amizades 
duradouras e as atitudes, habilidades e conhecimentos 
de que precisa para atuar em prol de um mundo mais 
justo e pacífico.

Para saber como se tornar um participante de nossa 
organização acesse nosso website www.br.cisv.org, 
onde você também encontrará detalhes para contato 
com o CISV Brasil.

Se deseja conhecer mais sobre a experiência intra e 
intercultural que o CISV pode proporcionar ao seu filho, 
você encontrará respostas para muitas de suas 
perguntas na seção especial para famílias em nosso 
website www.br.cisv.org. Seu Chapter local terá o 
maior prazer em lhe fornecer qualquer informação 
adicional e a segurança de que precisa.
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Como voluntário
O CISV não poderia existir sem a nossa comunidade de 
milhares de voluntários dedicados e de um pequeno 
grupo de funcionários trabalhando ao redor do mundo.
Os voluntários do CISV são jovens e adultos, homens e 
mulheres, profissionais e aposentados, estudantes e 
professores. Nossos voluntários experimentam o valor 
da comunicação intra e intercultural, desenvolvimento e 
prática de linguagens, liderança e habilidades 
profissionais e participam ativamente em atividades 
comunitárias. Provemos treinamento completo e 
oportunidades para desenvolvimento pessoal.

Para conhecer mais sobre como se tornar voluntário no 
CISV, acesse nosso website www.br.cisv.org, onde você 
também encontrará detalhes sobre como contatar o CISV 
Brasil, que lhe colocará em contato direto com seu 
Chapter local. Caso não exista um Chapter em sua 
cidade, porque não pensar em começar um novo?

Como conhecer mais sobre nossas pesquisas e 
abordagem educacional
Para obter maiores informações sobre nossa abordagem 
educacional e projetos de pesquisa, contate o nosso 
escritório internacional em www.cisv.org
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