
oucos adultos discordariam que 
os alunos de hoje precisam estar 
preparados para um mundo cada 

vez mais global - um mundo que é mui
to mais interligado e internacionalmen
te competitivo do que era há 10 anos. Na 
verdade, a consciência global é uma das 
competências-chave defendidas por pro
ponentes do movimento de habilidades 
do século 21. E, ainda assim, aumentar 
os conhecimentos internacionais não 
parece estar entre os pontos fortes de 
muitas escolas dos Estados Unidos. 

De acordo com um estudo de 2009 -
publicado pela fundação MetLife e deno
minado "TheMetLife Survey of the American 
Teacher: Past, Present, and Future" -, para 
dar apenas um exemplo, quase dois ter
ços dos professores avaliaram seus alunos 
como regulares ou ruins em seu conheci
mento de outras nações e culturas. Pelo 
mesmo estudo, os estudantes avaliaram a 
capacidade de seus educadores em ensi
ná-los sobre nações e culturas estrangei
ras como a menor das capacidades entre 
as principais categorias de conhecimen
tos e habilidades (de seus docentes). Isso 
não é uma boa sinergia. 

Para abordar essas linhas de ten
dência, a Asia Society (Sociedade Ásia), 
uma organização sem fins lucrativos 

que visa a promover a compreensão 
internacional, publicou recentemente 
um relatório intitulado "Ready for the 
World: Preparing Elementary Sludents 
for the Global Age" (ou "Pronto pa
ra o mundo: Preparando Estudantes 
do Ensino Fundamental para a Era 
Global"). 

Entre outras coisas, o relatório tem 
como objetivo ajudar as escolas e os 
professores a iniciarem um movimen
to em direção a uma orientação mais 
internacional, definindo os princípios 
básicos do que chama de "competên
cia global" na aprendizagem. Aqui es
tá o resumo desses princípios: 

Investigar o mundo 
Estudantes devem ser capazes de 
se conscientizarem e de possuí
rem um ativo interesse no mundo 
e em experiências internacionais. 
Isso inclui, por exemplo, formular e 
explorar questões mundialmente sig
nificantes, que dizem respeito a povos 
e culturas estrangeiras. 

Reconhecer e "pesar" perspectivas 
Alunos globalmente competentes en
tendem que os outros podem não par
tilhar a sua própria perspectiva so

bre um assunto, e eles são capazes de 
"identificar influências no desenvolvi
mento de diferentes perspectivas". 

Comunicar ideias 
Os educandos de hoje devem estar pre
parados para se comunicar (tanto ver
balmente como de forma não verbal) 
com diversos públicos, caracterizados 
por diferenças de cultura, religião, fé 
e status socioeconómico. Eles também 
devem ser capazes de falar, pelo me
nos, uma língua além do inglês (no ca
so dos alunos norte-americanos). 

Rgir 
Em virtude de seu crescente conheci
mento do mundo, segundo o relatório, 
os alunos também deveriam "se sentir 
encorajados a fazer a diferença nele". 
Eles devem ser capazes de entender 
onde e como eles podem ter um impac
to no mundo e de se envolver, de forma 
responsável, em projetos de serviço. 

Adquirir e aplicar o conhecimento 
disciplinar e interdisciplinar 
Os alunos deveriam ser capazes de 
usar o conhecimento do conteúdo que 
eles recebem em Matemática, Ciências, 
Literatura e História para melhor com-



preender e se informar sobre eventos 
internacionais e questões culturais. 

Parece muito para assumir? Mary 
Eilen Bafumo, professora de Educação da 
Universidade Estadual de New York-New 
Paltz, que é a principal autora do relatório 
daAsia Society, afirma que uma das melho
res maneiras de começar a promoção de 
uma mentalidade global é, simplesmen
te, incorporar uma ênfase diária sobre os 
acontecimentos atuais. "É incrível como 
cinco minutos por dia, informando-se so
bre o que está acontecendo e que todos nós 
devemos saber, pode transformar o pensa
mento do estudante", afirma. 
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