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8 mortes
em combate ocorreram por hora
na Síria em março. Segundo o
Observatório Sírio para os Direi-
tos Humanos, grupo opositor
com sede em Londres, o conflito
matou 62 mil em dois anos.
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Precisa de um emprego? Invente-o

Com um programa dedicado à
falta de liberdade de expressão
no Egito, o humorista america-
no John Stewart saiu em defesa
de seu colega Bassem Yousseff,
acusado pela Justiça do Cairo de
ter “difamado” o presidente
Mohamed Morsi e o Islã. Fã do

comediante americano, Yous-
seff é chamado de “o John Ste-
wart do Egito”.

Nova educação deve tornar as pessoas mais habilidosas para a inovação do que para absorver conhecimento acadêmico

NOVA YORK

A Assembleia-Geral da ONU
aprovou ontem por esmagadora
maioria o primeiro tratado inter-
nacional que regula o comércio
global de armamento, vinculan-
do pela primeira vez essa venda
ao respeito aos direitos huma-
nos pelos compradores.

A votação do Tratado sobre o
Comércio de Armas ocorre de-
poisde um fracassado esforço pa-
ra obter consenso entre os 193
países-membros da ONU, na se-
mana passada, bloqueado por
Irã, Coreia do Norte e Síria.

Os três países, os únicos que
votaram contra o pacto interna-

cional, afirmaram que seu texto
continha várias deficiências e fo-
ra preparado para tratá-los de
maneira desleal.

O pacto exige que os países
que exportam armas adotem cri-
térios que vinculem as exporta-
ções ao respeito pelos direitos
humanos e ao combate ao terro-
rismo e crime organizado. Ospaí-
ses que o aprovaram terão de in-
formar publicamente suas ven-
das anualmente.

Embora o tratado não conte-
nha um mecanismo que obrigue
sua implementação, exige que o
comércio de armamentos ocor-
ra de maneira mais transparen-
te, o que, segundo os seus defen-
sores, poderá limitar intercâm-
bios considerados ilícitos.

Ao todo, 154 países votaram
em favor do tratado – entre eles
os EUA, os maiores exportado-
res de armas do mundo. Houve
23 abstenções: notavelmente de
Rússia e China, que também são

importantes comerciantes de ar-
mas, assim como dos principais
importadores, Índia, Paquistão
e Indonésia. Essas abstenções fi-
zeram com que a eficiência do
pacto fosse questionada. O Bra-
sil, terceiro maior exportador de
armas convencionais, votou em
favor da iniciativa.

Os patrocinadores do tratado
depositam suas esperanças na rá-
pida ratificação do pacto por um
grande número de nações, pre-
vendo que isso pressionará as po-
tências que se abstiveram a assi-
ná-lo. E observaram que, ante-
riormente, os países que se absti-

veram estavam dispostos a ade-
rir ao tratado original. Mas essas
importantes abstenções tam-
bém são sinais de que transfor-
mar o pacto numa lei internacio-
nal será um processo árduo.

Vitali Churkin, o enviado da
Rússia à ONU, disse que as dúvi-
das do Kremlin a respeito das su-
postas ambiguidades do pacto,
como a definição de termos co-
mo genocídio, levaram o seu go-
verno a abster-se.

O apoio ao tratado foi particu-
larmente intenso entre muitos
países africanos – mesmo que o
texto do compromisso fosse
mais fraco do que alguns haviam
previsto – e a maioria dos gover-
nos do continente afirmou que,
no longo prazo, freará o comér-
cio de armas, que tem alimenta-
do conflitos na região.

As nações poderão aderir ao
tratado no início de junho e ele
entrará em vigor como lei ienter-
nacional assim que 50 países o
ratificarem. Como a Assembleia-
Geral votou de maneira tão es-
magadora em favor do pacto,
acredita-se que ele entrará em vi-
gor ainda esse ano.

Antes da votação numerosos
países levantaram objeções ao
tratado, afirmando que o pacto

favorece consideravelmente os
exportadores – permitindo que
eles determinem subjetivamen-
te quais são os Estados que cum-
prem diretrizes humanitárias. É
possível que o tratado seja deso-
bedecido no futuro, fomentan-
do pressões políticas injustas,
disseram países como Cuba, Ni-
carágua e Síria.

A questão mais difícil é saber
quais serão as consequências do
tratado para o comércio global
de armas – e durante quanto tem-
po. Os especialistas têm a certe-
za de que muitas coisas muda-
rão. É mais difícil de avaliar em

prazo mais curto.
Os EUA e muitos países euro-

peus afirmam que já aprovaram
diretrizes sobre vendas de ar-
mas que vinculam o comércio ao
histórico dos compradores em
matéria de direitos humanos e a
outras questões previstas no tra-
tado. Mas parece improvável
que o tratado influa de algum mo-
do no fornecimento externo de
armas ao governo sírio, por
exemplo, porque o Irã se opõe e a
Rússia ainda hesita. Ambos são
os principais canais de abasteci-
mento de armas convencionais
ao governo de Damasco. / NYT
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ONU aprova tratado sobre comércio de armas

Ministro francês admite
torcer pelo Barcelona

LIVE SCIENCE
Meteorito verde pode
ter vindo de Mercúrio
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Agência proíbe uso do
termo ‘imigrante ilegal’

VISÃO
GLOBAL

Humorista dos EUA
defende colega egípcio

A Associated Press anunciou que
não usa mais o adjetivo “ilegal”
para referir-se a pessoas. A pala-
vra acompanhará apenas ações
nos textos da agência, que trata-
rá quem entra sem autorização
em países estrangeiros como
“imigrantes indocumentados”.

Em um arroubo de sinceridade,
o ministro do Interior da França,
Manuel Valls, admitiu ser fã do
Barcelona, equipe pela qual tor-
ceria no jogo de ontem, contra o
Paris Saint-Germain. “O Barça
não tem fronteiras”, disse, antes
de ser acusado de “traidor”.

Uma rocha verde encontrada no
ano passado no Marrocos pode
ser o primeiro meteorito vindo
do planeta Mercúrio encontra-
do em solo terrestre, segundo
um estudo do cientista Anthony
Irving. A pedra espacial tem 4,56
bilhões de anos.

Quando Tony Wagner,
especialista em educa-
ção de Harvard, descre-
ve seu emprego hoje,
ele diz que é “um tradu-
tor entre duas tribos
hostis” – o mundo da

educação e o mundo empresarial.
O argumento de Wagner está em seu

livro Creating Innovators: The Making of
Young People Who Will Change the
World (Criar inovadores: a prepara-
ção de jovens que mudarão o mundo,
em tradução livre) – nossos cursos pri-
mários, secundários e superiores não
estão consistentemente “agregando
valor e ensinando as habilidades mais
valorizadas no mercado”.

Isso é perigoso numa época em que
existe cada vez menos o emprego de
média competência com salário alto –
aquilo que sustentou a classe média na
última geração. Agora só há empregos
altamente especializados com alta re-
muneração. Cada emprego de classe
média de hoje está sendo elevado, re-
baixado ou extirpado numa velocida-
de nunca vista. Isto é: requer mais com-
petência, pode ser feito por mais pes-
soas mundo afora ou está sendo enter-
rado – tornado obsoleto – numa veloci-
dade nunca vista. É por isso que hoje,
argumenta Wagner, o objetivo da edu-
cação não deve ser deixar cada criança
“preparada para a faculdade”, mas
“preparada para a inovação” – prepara-
da para agregar valor a qualquer coisa
que venha a fazer.

É uma tarefa enorme. Localizei Wag-
ner e pedi a ele mais detalhes.

“Hoje”, disse ele via e-mail, “como o
conhecimento é acessível em todo apa-
relho conectado à internet, o que a pes-
soa sabe é bem menos importante do
que o que ela pode fazer com esse co-
nhecimento. A capacidade de inovar –
a habilidade para resolver problemas

de maneira criativa ou dar vida a novas
possibilidades. Habilidades como pen-
samento crítico, comunicação e cola-
boração são muito mais importantes
do que o conhecimento acadêmico”.

Como um executivo comentou: “Po-
demos ensinar aos novos contratados
o conteúdo e teremos de fazê-lo por-
que ele muda continuamente, mas não
podemos ensiná-los a pensar – a fazer
as perguntas certas – e tomar iniciati-
vas”.

Minha geração foi privilegiada. Nós
tínhamos de “encontrar” um empre-
go. Mais do que nunca, porém, nossos
filhos terão de “inventar” um empre-
go. Felizmente, no mundo de hoje, isso
é mais fácil e mais barato do que nun-
ca.

Claro, os sortudos encontrarão seu
emprego primeiro, mas, dado o ritmo
das mudanças atuais, mesmo eles te-
rão de reinventar, refazer a engenha-
ria e repensar esse emprego com mui-
to mais frequência do que seus pais se
quiserem progredir nele. Se é assim,
perguntei a Wagner, o que os jovens
precisam saber hoje?

“Todo jovem continua a necessitar
de conhecimentosbásicos, é claro”, dis-
se ele. “Mas precisará ainda mais de ha-
bilidades e motivação. Desses três obje-
tivos educacionais, a motivação é o
mais crucial.Os jovensque são intrinse-
camente motivados – curiosos, persis-
tentes e dispostos a assumir riscos –
aprenderão continuamente novos co-
nhecimentos e habilidades. Eles serão
capazesdeencontrar novasoportunida-
des ou criar as suas próprias – uma dis-
posição que será cada vez mais impor-
tantenum momentoemque muitascar-
reiras tradicionais desaparecem.”

Então, qual deve ser hoje o foco de
uma reforma da educação? “Nós ensi-
namos e testamos coisas nas quais mui-
tos dos estudantes não têm interesse e

jamais precisarão, além de fatos que
eles podem pesquisar no Google e es-
quecer assim que o teste acabar”, disse
Wagner. “Assim, quanto mais tempo
os garotos permanecerem na escola,
menos motivados ficarão. Uma pesqui-
sa recente do Gallup mostrou que o
empenho dos estudantes vai de 80%
na quinta série a 40% no ensino médio.
Mais de um século atrás, nós ‘reinven-
tamos’ a escola de uma única sala e cria-
mos escolas fabris para a economia in-
dustrial. Repensar escolas para o sécu-
lo 21 deve ser a nossa prioridade. Preci-
samos nos concentrar mais em ensi-

nar a habilidade e disposição de apren-
der e fazer a diferença e trazer os três
ingredientes mais poderosos da moti-
vação intrínseca para a sala de aula: jo-
go, paixão e propósito.”

O que isso significa para professores
e diretores de escola? “Os professo-
res”, disse ele, “precisam treinar alu-
nos para a excelência no desempenho,
e os diretores precisam ser líderes ins-
trucionais que criam a cultura de cola-
boração necessária para inovar. Mas o
que é testado é o que é ensinado, por
isso precisamos de ‘Responsabilização
2.0’”.

“Todos os alunos
devem ter portfólios

digitais para mostrar evidên-
cias de domínio de habilidades co-

mo pensamento crítico e comunica-
ção que eles construíram no curso se-
cundário e pós-secundário. O uso sele-
tivo de testes de alta qualidade é impor-
tante. Por último, os professores de-
vem ser julgados com base em evidên-
cias de melhora no trabalho dos alunos
ao longo do ano – em vez de uma nota
num teste de múltipla escolha no fim
do ano. Precisamos de escolas de edu-
cação nas quais todos os novos profes-
sores passem por uma fase de aprendi-
zado com professores mestres e os pa-
drões de desempenho – e não os pa-
drões de conteúdo – precisam se tor-
nar a nova normalidade em todo o sis-
tema.”

Quem está fazendo isso da maneira
correta? “A Finlândia é uma das econo-
mias mais inovadoras do mundo”, dis-
se Wagner, “e o único país onde os alu-
nos saem do ensino médio preparados
para a inovação”. “Eles apreendem
conceitos. Eles aprendem mais concei-
tos e criatividade do que fatos e têm a
alternativa de muitos cursos opcio-
nais – tudo com um dia letivo mais cur-
to, pouca lição de casa e quase nenhum
teste. Nos EUA, 500 escolas filiadas à
Deeper Learning Initiative da Hewlett
Foundation e um consórcio de 100 dis-
tritos escolares chamado EdLeader21
estão desenvolvendo novas aborda-
gens para ensinar habilidades do sécu-
lo 21. Há uma número crescente de fa-
culdades ‘reinventadas’ como o Ollin
College of Engineering, o Media Lab
do MIT e a ‘D-school’ em Stanford on-
de alunos aprendem a inovar.” / TRADU-
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Apoio. Regulação sobre arsenais teve 154 votos favoráveis

● VendasPacto internacional prevê
limitações à exportação
de armamento a países
que não respeitem os
direitos humanos
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US$ 60 bi
movimenta o comércio internacio-
nal de armamento anualmente

30%
das exportações de armas são
feitas pelos EUA

154 países
votaram em favor da regulação
do mercado
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