
 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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2 BROWN, Scott W. e KING, Frederick B. Constructivist Pedagogy and How We 

Learn: Educational Psychology Meets International Studies. In: International 

Studies Perspectives 1(3), pp.245-254, dec. 2000. Grifo no original. 
3 O autor justifica a diferença de nomenclatura argumentando que a idéia de 

ambiente, no aprendizado, é individualista – a “pessoa-no-ambiente” (p. 246) – e 

tende a isolar o aluno; opta, então, pela imagem de comunidade, implicando 

interação. 
4 BROWN & KING, 2000, p. 246. 
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5 No original, Problem-Based Learning (PBL). 
6 Ibidem. 
7 De acordo com o autor, esta conformação do problema é chamada de ill-

structured problem e é amplamente usada na metodologia ABP. 
8 STARKEY, Brigid A.; BLAKE, Elizabeth L. Simulation in international relations 

education. In: Simulation & Gaming 32(4), pp.537-551, dec. 2001. 
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9 Os processos descritos coincidem com o argumento de JONASSEN et al. (1995), 

citado em BROWN & KING (2000), que coloca que as “comunidades de 

aprendizado” baseiam-se em quatro princípios: contexto, construção, colaboração e 

conversação (p. 246). 
10 STARKEY & BLAKE, dec. 2001. 
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11 MUN: Model United Nations. 
12 São realizados Modelos ao redor de todo o globo (em todos os continentes), 

durante todo o decorrer do ano. Há desde simulações entre pequenos grupos (15-30 

pessoas) a eventos com um número de participantes superior a 3000. 
13 Essa questão será apreciada e analisada com mais esmero na segunda parte desta 

série de quatro artigos. 
14 Essa questão também será melhor apreciada e analisada na segunda parte desta 

série de quatro artigos. 
15 Ibidem. 
16 UN Cyberschoolbus – Model United Nations – FAQs: 

http://www.un.org/cyberschoolbus/modelun/faq.html.
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17 STARKEY & BLAKE, dec. 2001. 
18 Ibidem.

#    + M  
    #   
 


$
>'&   &! %
5   &   
      
&!& &!
%




 -'#  ':L * 
#  &! % 
K)G5>*


