
A atual crise econômica
e a forma como diver-
sos países estão se ajus-
tando para superá-la e

conquistar seu espaço no "mundo
plano" (veja box na página 33) ofe-
recem um contexto oportuno para
repensarmos os propósitos de nossas
escolas. Como preparar as crianças

para criar um futuro que as permita
sanarem suas necessidades, desen-
volverem-se, serem felizes e conti-
nuarem o trabalho em prol da de-
mocracia?

Um dos mais importantes de-
safios às escolas nesse século será
dar aos alunos tanto as habilidades
quanto as bases éticas para inventar
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um futuro que melhore a vida hu-
mana na era da globalização. A res-
posta para esse desafio é a educação
global, que abrange três objetivos e
três formas de ação. Os objetivos são
desenvolver valores globais, cons-
truir capacidades em língua estran-
geira e criar conhecimentos a res-
peito da globalização. As formas
de fazer isso são, primeiro, fazen-
do com que o desenvolvimento da
competência global seja prioridade
na educação; segundo, construindo
uma base de conhecimentos centra-
da em pesquisas científicas e que vai
nos ajudar a discernir o que funcio-
na melhor, com que efeitos e custos;
e terceiro, continuar a desenvolver
currículos rigorosos, materiais didá-
ticos de qualidade e oportunidades
para a educação de professores.

Uma competência global implica
não apenas em conhecimento sobre
o mundo, mas também em uma ca-
pacidade de colocar em prática esse
conhecimento. Também importan-
tes são as noções de ética e atitude,
que tornarão possível uma interação
pacífica, respeitosa e produtiva com
seres humanos de diferentes pontos
do mundo, na hora de tratar dos pro-
blemas globais. Desafios como alcan-
çar formas sustentáveis de interação
homem-ambiente, encontrar estraté-
gias justas e sustentáveis para fazer
o intercâmbio global, lidar com epi-
demias de saúde, eliminar a pobreza
ou criar as condições para que se es-
tabeleça paz e segurança são objeti-
vos complexos, e as opções para abor-
dá-los são controversas. Preparar os
alunos para lidar com esses desafios
e educá-los para liderarem em bene-
fício de interesses mundiais deve ser
o cerne da educação global.

O que os educadores devem saber
para ensinar competências globais é
que elas incluem três posições inter-
dependentes:

• Disposição favorável à diferença
cultural e um conjunto de valores
globais para combater as diferen-
ças (dimensão ética).

• Profundo conhecimento e com-
preensão da história e geogra-
fia mundiais, da dimensão global
de tópicos como saúde, mudanças
climáticas e econômicas, e do pro-
cesso de globalização em si (di-
mensão interdisciplinar).

• Habilidade para se comunicar em
línguas estrangeiras em nível avan-
çado (dimensão das habilidades).

Além de suas vantagens econô-
micas, a competência global é, tam-
bém, uma necessidade para a li-
derança e cidadania democrática.
Como as fronteiras entre problemas
domésticos e internacionais se tor-
nam cada dia mais sutis, as próprias
demandas de governo e cidadania
exigem conhecimento de temas glo-
bais. Por esse motivo, a competên-
cia global não pode permanecer ao
alcance de poucos, como aconteceu
no passado. Ela é, agora, uma neces-
sidade de todos os cidadãos, e é pre-
ciso generalizar oportunidades para
desenvolver essa competência global
nos alunos do ensino fundamental.

Essa é uma necessidade ca-
da vez mais percebida pelos alunos
e pais. Em uma pesquisa realizada
em 2007 com pais de alunos ame-
ricanos, descobriu-se que 2 em cada
5 consideravam "percepção global"

uma competência muito importan-
te, mas apenas 6% achavam que a
escola estava fazendo um bom tra-
balho nessa área. E cada vez mais os
pais querem que seus filhos apren-
dam línguas estrangeiras e caracte-
rísticas de outros países nas escolas
fundamentais.

"PREPARAR OS
ALUNOS PARA

LIDAR COM
DESAFIOS E

TRABALHAR EM
BENEFÍCIO DE
INTERESSES

MUNDIAIS DEVE
SER O CERNE

DA EDUCAÇÃO
GLOBAL"

O que é crucial, porém, é a for-
ma como isso será feito. A natureza
multidimensional do tema exige um
processo que será ao mesmo tempo
rigoroso e multifacetado. Uma pro-
funda competência global não pode
ser alcançada com "cursinhos rápi-
dos". Uma abordagem multidimen-
sional e abrangente deve seguir al-
guns passos fundamentais.

O primeiro, que chamo de pri-
meira dimensão, inclui atitudes, va-
lores e conhecimentos que refletem
uma abertura para, um interesse em
e uma disposição para variadas for-
mas de expressão cultural humana
existentes no globo (em outras pala-
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vras, tolerância global e uma estru-
tura de valores globais).

Essa dimensão pode ser desenvolvi-
da de várias formas: por meio da leitura
de livros que reflitam diferentes valores
e pontos de vista, interação com grupos
culturalmente diversificados de alunos,
engajamento em projetos de intercâm-
bio internacional entre escolas, aborda-
gens comparativas de tópicos como li-
teratura, história e geografia, estudo
de criações artísticas de diferentes cul-
turas, discussão de filmes que tenham
como foco assuntos relacionados a di-
reitos humanos, participação em gru-
pos globais como os escoteiros.

Uma aprendizagem baseada na ex-
periência pode ser muito eficaz no de-
senvolvimento dessas competências,
por oferecer aos alunos a oportunida-
de de interagir com colegas com dife-
rentes histórias e cargas culturais. Isso
pode ser feito por meio de intercâmbios
de alunos ou mesmo utilizando a tec-
nologia.

A segunda dimensão diz respeito ao
conhecimento de forma comparativa de
diversas disciplinas: história, antropo-
logia, ciências sociais, economia, lite-
ratura. Também inclui a habilidade de
integrar as disciplinas para pensar nas
questões levantadas de forma global, a
longo e a curto prazo, e as implicações
de cada decisão em escala mundial.

Conhecimento nessas áreas pode
ser desenvolvido no currículo normal e
em projetos extracurriculares. Os pro-
gramas de intercâmbio também podem
ser muito úteis nesses casos.

A terceira dimensão engloba a ha-
bilidade de comunicar-se em línguas
estrangeiras, possibilitando o diálogo
entre diversas culturas. Para desenvol-
ver essa habilidade, deve-se contar com
excelentes professores de línguas, com
boa formação e bons materiais, assim
como um currículo com mais ênfase
nesse tipo de abordagem. Promover a
troca de informações e o contato entre
alunos falantes de diferentes línguas é

uma forma de se aprofundar nessa es-
tratégia.

Para os educadores, o caminho está
claro: temos que fazer da educação glo-
bal uma prioridade, desenvolver uma
base sólida de conhecimento sobre co-
mo fornecer essa educação com mais
sucesso, e oferecer mais oportunidades
para a formação de professores, além de
materiais didáticos de excelente quali-
dade.

Muitas iniciativas de sucesso já es-
tão surgindo, mas é preciso que nos
dediquemos ainda mais a esse tema.
O desafio é fazer com que a educação
global atinja escala mundial o quanto
antes. Assim, poderemos proporcionar
a todos os jovens uma oportunidade
de ocupar um lugar de destaque neste
mundo plano. M
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