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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo pesquisar o que sabem e pensam os professores sobre a 

educação planetária. Definimos os conceitos de cidadania planetária, educação planetária e 

saberes docentes para compreensão desse objetivo. Para discutirmos o primeiro conceito nos 

apoiamos, principalmente, nas idéias de Vieira (2001) e  Gadotti (2000). Quanto ao segundo 

termo, o da educação planetária, tomamos como referência as idéias de Gadotti (2000) e 

Boaventura (2001). E, em relação aos saberes docentes, Pimenta (2005) e Larossa (2002) 

serviram como nosso aporte teórico, contudo, demos maior ênfase aos estudos de Tardif 

(2002). Tivemos como sujeitos da nossa investigação seis professores do ensino fundamental 

da rede estadual de Pernambuco, lotados em sala de aula. Nosso campo de pesquisa foram as 

escolas em que localizamos os sujeitos, de acordo com os critérios estabelecidos (duas escolas 

da GERE Sul e uma da Metro Norte). Para respondermos aos nossos objetivos percorremos os 

caminhos da análise qualitativa e utilizamos os seguintes instrumentos: entrevista semi-

estruturada e questionário. Recorremos à Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) para 

tratarmos as informações obtidas. Constatamos que a maioria dos professores tem um 

conhecimento muito genérico sobre educação planetária e demonstra dificuldade de 

compreender o seu conceito. A cidadania planetária foi um termo que os professores 

discorreram com mais facilidade associando-o ao respeito às diferenças, às outras culturas, ao 

meio ambiente. Vimos que as diferentes formações dos docentes - escolar, inicial e continuada 

-, não contemplam discussões planetárias. Verificamos que o que professores sabem é 

decorrente de sua cultura pessoal, de práticas sociais, em movimentos, em ONG(s), em 

pastorais (TARDIF, 2002) e também de suas leituras como “ser no mundo” (FREIRE, 1983). 

Os professores que responderam de forma mais elaborada às nossas perguntas foram os 

docentes que participavam de alguma ONG, pastoral, movimento social. A falta de 
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perspectiva,  associada à falta de estrutura familiar e da sociedade em geral, constitui-se como 

desafio apontado pelos professores, de forma recorrente, para educar em uma perspectiva 

planetária. Percebemos, no entanto, a ausência de outras questões que envolvam a 

compreensão planetária. Entre os saberes que os entrevistados julgam necessários para educar 

nessa perspectiva destacam-se: conhecer os conteúdos das disciplinas, estar informado, estar 

aberto a esta discussão, ter alguma atuação social, saber escutar, saber falar, saber chegar ao 

aluno e ser humilde. Os resultados dessa pesquisa nos levam a pensar que a educação 

planetária exige saberes específicos e, por sua vez, a articulação entre conhecimentos de suas 

disciplinas e conhecimentos do local e do global. Consideramos, por exemplo, o professor de 

geografia como o que responde de forma mais consistente às nossas questões, supostamente 

pelos elementos conteudísticos de sua disciplina muito se aproximam da discussão planetária. 

É importante ressaltar que a educação planetária é uma proposta transversal e não, 

propriamente, de uma disciplina. 

Palavras-chave: Cidadania planetária; Educação planetária; Saberes docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

ABSTRACT 
 

 

The following work aims to investigate what elementary school teachers know and think about 

global education. We defined global citizenship, global education and teacher´s knowledge as 

our main concepts to understand this objective. To discuss about the first concept we had the 

support of Vieira´s (2001) and Gadotti´s (2000) ideas. About the second term – global education 

-, Gadotti´s (2000) and Boaventura´s (2001) thoughts were our references. And about teacher´s 

knowledge, Pimenta (2005) and Larossa (2002) were our theoric support, however, we gave 

more emphasis to Tardif´s (2002) studies. Our subjects were six elementary school teachers from 

the teaching system of Pernambuco, located on classroom. Our research field was the schools 

where we found our subjects, according to the chosen criterions (two GERE Sul schools and the 

other Metro Norte). For responding our objectives we tread the qualitative analysis way and used 

the following instruments: semi structured interview and questionary. We resorted to the 

Contents Analysis (BARDIN, 1977) to treat the obtained datas. We verified that the major part 

of the teachers has a very general knowledge about global education and shows difficulties to 

understand its concept. Global citizenship was a term which the teachers talked easier associating 

it with the respect of differences, other cultures and environment. We checked that the differents 

teachings formations – school, graduation and continued -, don´t observe global discussions. We 

verified that what the teachers knows becomes from their personal culture, social practices, at 

movements, NGO(s), church (TARDIF, 2002) and also from their reading as a “being in the 

world” (FREIRE, 1983). The teachers who better structured their answers about our questions 

were the teachers who participates of some kind of NGO, church or social movement. The 

missing perspective, added the missing familiar structure and the society´s, in general, are the 

challenges pointed for the teachers, repeatedly, for educating in a global perspective. We 

watched, meanwhile, the other issues abcsence, which envolve a global understanding. Between 
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the knowledge that the interviewed judge necessary to educate in this perspective, stands out: to 

know the disciplines contents, to be informed, to be opened to the issues, to have some social 

action, to know listening to, to know talking, to know getting close to the student and to be 

humble. This research´s results makes us thinking that global education requires specifics 

knowledges and the articutation between their disciplines knowledge and local and global 

knowledge. We consider, for example, the geography teacher as the subject who answer as solid 

way, supposedly for his contents disciplines being very closed to the global issues. It´s important 

to say that the global education is a transverse propose and not exactly a discipline. 

Key-words: Global citizenship; Global education; Teacher´s knowledge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1969: Terra à vista! Era o nosso planeta que podia ser vislumbrado sob uma 

nova perspectiva, sob “um ângulo diferente, quando os astronautas puderam observar 

essa aldeia global, essa aldeia planetária do espaço” (GUTIÉRREZ; PRADO, 2002, 

p.39). Era uma oportunidade sui gêneris de contemplação da Terra como a nossa casa 

maior, enfim, era um indicativo de que a humanidade possuía um futuro comum. 

Gadotti, na apresentação do livro Ecopedagogia e Cidadania Planetária, diz partilhar 

do mesmo pensamento de Boff: “Meu novo paradigma é a Terra vista pelos astronautas: 

os homens vistos em uma única comunidade” (apud GUTIÉRREZ ; PRADO, 2002,  p. 

23). 

Ainda naquela década, McLuhan (apud GUTIÉRREZ; PRADO, 2002) afirmava 

que a revolução eletrônica globalizaria os acontecimentos cotidianos. De fato, é o que 

testemunhamos atualmente. Warren (1999)  se refere a esta questão como 

internacionalização dos conflitos. A comunicação, portanto, também nos trouxe a 

possibilidade de contemplarmos o que acontece no mundo, de nos conectarmos. 

Tragédias, eventos, guerras são transmitidos em tempo real propiciando unidade de 

experiências. 

As discussões sobre a destruição do meio ambiente, a possibilidade do fim de 

recursos não renováveis do planeta e a estimativa de catástrofes mundiais em décadas 

não longínquas levaram as Nações Unidas promover uma Conferência para o Meio 
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Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972. Já aí, assinalava-se a necessidade da 

humanidade discutir seu futuro. Outra conferência sobre o meio ambiente se sucedeu 

em 1987, da qual resultou o Relatório de Brundtland, Nosso Futuro Comum. No 

entanto, após 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente e 

Desenvolvimento - a Eco 92 -, o debate sobre os desafios para o planeta ganham maior 

ressonância e se proliferam. Além das questões sobre meio ambiente foram discutidos, 

nesse evento, outros temas tais como arsenal nuclear, desarmamento, guerra, poluição, 

fome, drogas, discriminação, racismo. Dessa forma, a agenda planetária não se restringe 

a enfocar apenas o meio ambiente. 

Paralelo à Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

aconteceu o Fórum Global 92 cujo documento resultante, a Carta da Terra, contempla, 

entre outros, o pensar global e local, a comunidade mundial, e a criação de uma 

cidadania planetária (GADOTTI, 2000). 

O Fórum Social Mundial, realizado inicialmente aqui no Brasil, em 2001, 

também vêm discutindo “um outro mundo possível”, uma globalização solidária, bem 

como alternativas aos problemas da exclusão, desigualdade social e meio ambiente. O 

evento articula entidades e movimentos da sociedade civil de todo o mundo, que atuam 

do nível local ao internacional. O fórum ainda estimula uma participação nas instâncias 

internacionais e o exercício de uma cidadania planetária. 

Estes debates se desdobraram em diferentes áreas do conhecimento, inclusive, 

na educação. Em 1994, é adotada no I Congresso Mundial da Trandisciplinaridade, em 

Portugal, a Carta da Trandisciplinaridade que aponta a necessidade de uma 

compreensão planetária para enfrentar os desafios contemporâneos. Aqui, no Brasil, são 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, entre eles o PCN dos 

Temas Transversais que, ainda de forma local, aborda conteúdos que estão inseridos nas 
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discussões mundiais. Destacam-se: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, 

Trabalho e Consumo. O Plano Nacional em Direitos Humanos (2006) também é outro 

documento que traz estes assuntos, incluindo as questões da diversidade sexual, de 

gênero e religiosa. O Plano explicita que a concepção de Direitos Humanos adotada 

incorpora a compreensão de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania 

planetária. 

 Alguns autores também se propuseram a pensar as questões globais, a cidadania 

mundial, uma educação planetária. Vieira (1999) debate a cidadania em um contexto de 

globalização, e propõe uma cidadania planetária. Warren (1999), igualmente 

considerando a “era da globalização”, trata de uma cidadania sem fronteiras, ações 

coletivas. Gadotti (2000) propõe uma ecopedagogia e discute a cidadania planetária, 

uma educação para a cidadania planetária, a idéia de planetaridade. Gutiérrez; Prado 

(2002), por sua vez, também propõem uma ecopedagogia, uma cidadania planetária, 

enfim, uma mudança de paradigmas, de hábitos que consista no pensar holisticamente e 

pensar em preservar.  

Boaventura (2001), Ciurana; Morin; Motta (2003) argumentam a necessidade de 

uma educação que se responsabilize pelo futuro comum da humanidade, que pense 

global e localmente, que incentiva a tomada de atitudes, de articulações e que também 

rompa com hábitos de consumo, de destruição e pense no meio ambiente, nas guerras, 

na igualdade. Esta é a proposta de uma educação planetária, objeto de estudo deste 

trabalho.  

A educação planetária contribui para a compreensão do mundo atual e futuro e 

para a discussão das alternativas aos desafios postos à humanidade. Esta educação 

também incentiva uma reavaliação dos modos de vida excludentes, provocam 

desigualdade social e destroem o meio ambiente. Saber relacionar os conflitos locais aos 
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globais é uma proposta-desafio que a educação planetária lança e que, segundo Morin 

(2004), não é fácil, pois exige o rompimento de uma forma de pensar, consolidado 

durante uma vida, sem conectar as partes e o todo.  

Reflexões como estas nos levaram a investigar o que sabem e pensam os 

professores do ensino fundamental da rede estadual de Pernambuco sobre a educação 

planetária e, então, perceber a compreensão planetária dos professores, conhecer os 

desafios por eles apontados para educar nessa perspectiva e os saberes que eles 

consideram necessários para educar para a planetaridade. 

Podemos dizer que nosso interesse sobre o assunto decorre da experiência em 

movimento, ONG, projetos que nos fizeram olhar para o mundo e questionar o que os 

professores podem contribuir para este contexto de  desigualdade social, de pobreza, de 

miséria, de alerta atômico, de desequilíbrio ecológico e profundo desequilíbrio do 

homem.  

O movimento é de âmbito internacional, de cunho ecumênico e inter-religioso, 

originado na Europa e designado pelo nome de “Movimento Jovens por um Mundo 

Unido”.  Como o próprio nome sugere, a proposta central deste é a vivência da “unidade 

na diversidade”. Foi nesta vivência que, primeiramente, tivemos a possibilidade de 

vislumbrar o pensar e agir globalmente. O nosso olhar passou a se voltar para os 

problemas de outros povos e passava a tê-los como também do meu povo. Percebíamos, 

destarte, uma “teia” de relações entre os homens que, a priori, era urdida a partir de 

pressupostos da ética e da solidariedade.  

Os estudos acadêmicos (a Licenciatura em História) nos ensinaram estabelecer 

relações entre as realidades distintas do globo, tanto do ponto de vista político, 

econômico e sócio-cultural, ajudando-nos, então, a estruturar nosso entendimento, de 
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forma mais ampla, quanto às razões e urgência da sociedade mundial se preocupar com 

os conflitos globais, assim como compreendê-los dentro de uma historicidade. 

As ações globais das quais pudemos participar como “Projeto África” e outros 

projetos que são desenvolvidos de forma contínua a nível mundial - a mobilização para 

um suporte solidário em caso de tragédias naturais em alguma parte do mundo, o 

diálogo inter-religioso, as Conferências pela Paz com participação de diferentes 

religiões, a experiência da interculturalidade, inclusive, de forma mais intensa numa 

comunidade com habitantes de várias etnias, nos possibilitaram experimentar vivências 

que contemplavam uma perspectiva planetária. Além disso, o trânsito de pessoas, que 

encontramos nesses projetos, as quais deixaram seus países para virem ao Brasil 

acreditando numa ação social sem fronteiras e na importância de emergirem de sua 

realidade, para conhecerem outras realidades estabelecendo relações entre elas. 

Da mesma forma, vimos pessoas, com a mesma convicção, se lançando para 

além das fronteiras brasileiras. É, portanto, uma experiência e comunhão de 

experiências desta natureza que nos possibilitaram, prioritariamente, acreditar em um 

pensar e agir global, sem esquecer o local, que, igualmente, nos possibilitaram 

desenvolver um sentimento de pertença ao planeta, à humanidade. Era, enfim, isto que 

dizia nossa vivência e experiência. 

A profusão desta experiência com a aquela da nossa formação inicial, somado às 

leituras que buscamos desenvolver quanto ao assunto, nos conduziram à uma 

curiosidade epistemológica tal que não pudemos satisfazê-la apenas em leituras 

aleatórias, nem tampouco negligenciá-la posto que se constituía em uma inquietação. A 

nossa inquietação era saber que contribuição a educação pode dar diante deste contexto 

mundial de conflitos, e ao mesmo tempo diante de um contexto de surgimento de 

manifestações de uma globalização alternativa (VIEIRA, 2001), uma globalização 
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contra-hegemônica (SANTOS, 2002). A formação como professora de História, de par 

com a vivência da possibilidade de um agir global, nos levou a esta inquietação que 

resultou em um interesse de construir um projeto de pesquisa sobre a educação 

planetária. Como dizem Laville; Dionne quando refletem sobre de onde vêm as 

questões iniciais:  

 

Isso vem de nossas experiências: do que somos. É o que acontece para 
todos os pesquisadores. Nossas experiências são, essencialmente, uma 
mistura de conhecimentos e de valores, dos quais nós dispomos, em 
maior ou menor quantidade, com mais ou menos variedade de 
amplitude e de domínio. Esses conhecimentos e esses valores os 
recebemos prontos e conservados ou aprendemos ou transformamos, 
adaptando-os, por vezes nós mesmos o desenvolvemos (1999, p.89). 

 

O que sabem os professores sobre uma educação planetária?  Os professores 

possuem uma compreensão planetária? Quais os desafios por eles apontados para 

educar nesta perspectiva? E quais saberes os professores julgam necessários à educação 

planetária? Estas são as perguntas norteadoras que tentamos responder através desta 

pesquisa. 

Consideramos que os professores do ensino fundamental do sistema de ensino de 

Pernambuco poderiam não conhecer o termo pelas seguintes razões: por este ser ainda 

recente; por não haver uma preocupação de contextualizar o global nos PCN(s), exceto 

o de Geografia (1998); pelo fato de, a partir do que levantamos nas propostas 

curriculares das disciplinas da Licenciatura da UFPE, não existir uma discussão 

relacionada às questões planetárias; e por constatarmos que os programas de formações 

continuadas deste sistema de ensino não discutem propriamente a educação planetária, 

mas são estruturadas a partir dos temas transversais e o enfoque nesta perspectiva 

dependerá de quem proporcionará esta formação. 
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Contudo, partimos do pressuposto que os professores constroem saberes globais 

(MORIN, 2004) decorrentes de leituras sobre os fatos do mundo, que os saberes dos 

professores são, também, constituídos  através de uma cultura pessoal (TARDIF, 2002) 

e que apesar dos professores não  se utilizarem do termo “Educação Planetária”, podem, 

em sua prática docente e em seus discursos, revelar um pensar global e agir local.  

Investigar sobre o que os professores sabem sobre a educação planetária, e 

julgam ainda necessário apreender nessa perspectiva, foi importante para desvelarmos 

que conhecimento as instituições educacionais e também os professores têm 

vislumbrado diante de um mundo globalizado, que como já foi explanado, impõe 

diversos desafios à humanidade. Além disso, considerando a educação como processo 

de humanização Pimenta (2005), investigar o que pensam e sabem os professores sobre 

educação planetária foi poder compreender, também, se de fato a educação, no ambiente 

que nos propusemos pesquisar, vem cumprindo com tal processo.  

Investigar sobre  a perspectiva planetária dos professores, bem como os desafios 

por eles percebidos, foi, da mesma forma, relevante para sabermos a respeito dos 

conhecimentos que os professores dispõem para discutirem sobre o futuro comum da 

humanidade, para estabelecer relações entre o local e o global e, assim, pensar a 

contribuição que os sujeitos podem dar para educar nesta perspectiva. 

Para discutirmos os temas aqui indicados, de forma mais clara, e expormos o seu 

diálogo com as informações coletadas, dividimos o trabalho em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo – Cidadania Planetária – apresenta como a cidadania nacional tem 

sido desalojada e como surge a discussão da cidadania planetária. O segundo capítulo – 

Educação Planetária – mostra como o debate sobre os desafios e alternativas ao mundo 

atual também estão presentes na área de educação, na qual surge a proposta da educação 

planetária. No terceiro capítulo – Saberes Docentes – tratamos da concepção de 
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educação que adotamos e discutimos algumas considerações sobre os saberes docentes, 

uma vez que tivemos que investigar o que sabem os professores sobre educação 

planetária. Portanto, o estudo dos saberes docentes tornou possível uma análise 

respaldada das colocações dos nossos sujeitos. No capítulo quatro, Metodologia: o 

caminho construído na investigação encontram-se as escolhas do tipo de análise, os 

critérios para seleção de sujeito e campo de pesquisa e também nossos instrumentos. 

Finalmente, no quarto capítulo – Educação Planetária: o que sabem e pensam os 

professores das séries finais do Ensino fundamental das escolas  estaduais de 

Pernambuco – encontram-se os nossos resultados que estão divididos em três eixos 

temáticos: a compreensão planetária dos professores, os desafios percebidos pelos 

professores em educar em uma perspectiva planetária e os saberes que os professores 

julgam necessários incorporar para educar nessa perspectiva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTILO 1 -  CIDADANIA PLANETÁRIA 
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Este estudo busca identificar o que sabem e pensam os professores do ensino 

fundamental das séries finais das escolas estaduais de Pernambuco sobre a educação 

planetária. Contudo, vale lembrar que o objetivo da educação planetária é o exercício da 

cidadania planetária, portanto, aqui tecemos uma reflexão sobre a mesma. Mas, para 

pensarmos numa cidadania planetária, é, antes de tudo, oportuno e adequado, fazermos uma 

breve reflexão sobre a cidadania, uma vez que, para se vislumbrar e contemplar uma 

“cidadania planetária” houve todo um percurso de vivências e discussões que não pode ser 

desprezado para a melhor compreensão do surgimento desta nova cidadania. 

Marshall (1967), em cuja obra, freqüentemente citada na bibliografia sobre cidadania 

mostra que esta é constituída por três gerações de direitos. Os direitos civis e políticos 

compunham a primeira geração, enquanto os direitos sociais, a segunda. A concepção liberal 

clássica é que sedimentava a base de todos esses direitos.  

Os direitos civis se relacionam aos direitos individuais de liberdade, de propriedade, 

de ir e vir, de igualdade, entre outros. Já os direitos políticos deveriam garantir a participação 

política e eleitoral, a possibilidade de associação e reunião, de organizar sindicatos, a 

concretização do sufrágio universal, etc. Por fim, os direitos sociais representariam os direitos 

à: saúde, educação, trabalho, aposentadoria. Estes últimos direitos citados resultaram das lutas 

do operariado organizado em movimentos e sindicatos (MARSHALL, 1967). 
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Os direitos da terceira geração tratam-se dos grupos humanos como o povo, a nação, 

coletividades étnicas ou a própria humanidade, por exemplo, direito ao desenvolvimento, 

direito à paz, direito ao meio ambiente (MARSHALL, 1967). 

A teoria de Marshall sofreu várias críticas como, por exemplo, de ser evolucionista e 

etnocentrista. Neste caso, para entendermos tal julgamento, vale lembrar que Marshall 

pontuou os direitos civis como tendo surgido no século XVIII, os políticos no século XIX e os 

sociais no século XX (VIEIRA, 1999). 

No nível das discussões planetárias, Gadotti (2000) propõe uma cidadania planetária e, 

antes de discuti-la, também procura ter claro seu conceito de cidadania. Este autor explica que 

“Cidadania é, essencialmente, consciência de direitos e deveres. Não há cidadania sem 

democracia, embora possa haver o exercício não democrático de cidadania” (GADOTTI, 

2000, p. 133).  Neste contexto de discussão, Gadotti lembra que a democracia fundamenta-se 

nos direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Ele faz uma ressalva de que o conceito 

de cidadania é ambíguo, podendo este ter diversas concepções: liberal, neoliberal, socialista 

democrata.  

Tanto Gadotti (2000) quanto Vieira (1999) lembram que a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, da prevista na Revolução Francesa, era voltada para assegurar a 

liberdade individual e prosperidade, sendo isto a base da economia de mercado. 

Gadotti também alerta para uma vigente concepção consumista que se restringe ao 

direito do cidadão exigir qualidade de compra. “Seria uma cidadania de mercado” 

(GADOTTI, 2000, p. 134).  Para o autor, existe uma concepção de cidadania plena que 

significa ir além dos direitos individuais e manifestar mobilização na sociedade pelas 

garantias dos direitos, conquista de novos direitos e criação de novos espaços para o exercício 

da cidadania.  
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 Mas além dessa reflexão feita é importante ressaltar que muito já se associou 

cidadania a civismo. A tradição cívica diverge da tradição civil da modernidade, pois a 

primeira tem como referência o ponto de vista do Estado, e a segunda tem a atenção voltada 

para os direitos individuais que o Estado deve garantir. Vieira diz que a atitude 

contemporânea tenta articular o aspecto civil, que corresponde aos direitos individuais, com o 

cívico que, por sua vez, corresponde ao dever para com o Estado (1999, p.25).   

Ao fazermos essa incursão sobre a cidadania, e ao direcionarmos nosso olhar para a 

sua relação com o Estado, sentimos necessidade de trazermos uma reflexão de Demo a 

respeito do assunto. Demo acredita que o cidadão é quem deve garantir a existência do Estado 

e não o contrário (1994, p. 37).  É nesta perspectiva que o autor delimita o papel do Estado - 

de servir como instrumento que venha garantir as condições para o exercício da cidadania tais 

como justiça, segurança, serviços públicos de qualidade e informação (DEMO, 1994, p. 38). 

A formação da cidadania também deve ser viabilizada pelo Estado, por exemplo, através da 

garantia da educação básica, promoção cultural e acesso à comunicação. Dessa forma, o 

Estado para Demo, não pode “capturar”, como ele próprio diz, a cidadania popular.  Não se 

pode incubir o Estado de produzir cidadania, tendo em vista que esta condição lhe confere 

possibilidade de impedir que a participação popular se volte contra o mesmo (DEMO, 1994, 

p. 37-38). 

Demo diz que a defesa da cidadania, por vezes, se faz apesar do Estado e até mesmo 

contra o Estado. Segundo ele,  

 

A qualidade do Estado está precipuamente na cidadania organizada que o 
funda. Onde falta sociedade civil organizada, temos tipicamente massa de 
manobra, seja sob a forma de letargia cultivada e mantida seja sob a forma 
de ditadura opressora (1994, p. 38). 
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O sentimento de pertencer a um lugar está presente no exercício da cidadania, quando 

se refere, por exemplo, o sentimento de pertencer a uma comunidade política, à classe, à 

Igreja, etc. Estes são chamados por  Vieira de grupo global, pois o autor os distingue dos 

grupos primários, que, no caso, são a família ou grupos de mercado. Cada um desses grupos 

expressa um eixo para o qual se desloca a cidadania, enquanto sentimento de pertencimento. 

Além desses dois eixos ainda são apontados por Vieira, o eixo que contempla a integração em 

comunidades locais, regionais ou nacionais (VIEIRA, 1999, p. 26). 

Todavia, na atualidade, o conceito tido por mais democrático de cidadania não se 

restringe a concebê-la imbricada na nacionalidade ou restrita a esta, pois os direitos humanos, 

a luta pelo meio ambiente, por exemplo, conferem à cidadania um caráter transnacional. A 

participação política, destarte, não se limita mais à questão da nacionalidade. Um dos fatores 

para a transformação dessa cidadania é o enfraquecimento do Estado Nacional, porém, 

poderíamos considerar que  

 

Cabe lembrar que os problemas que afetam a humanidade e o planeta 
atravessam fronteiras e tornam-se globais com o processo de globalização 
que se acelera neste final de século XX. Questões como produção, comércio, 
capital financeiro, migrações, pobreza, danos ambientais, desemprego, 
informatização, telecomunicações, enfim, as grandes questões econômicas, 
sociais, ecológicas e políticas deixaram de ser apenas nacionais, tornaram-se 
transnacionais. É nesse contexto que nasce hoje o conceito de cidadão do 
mundo, de cidadania planetária, que vem sendo construída pela sociedade 
civil de todos os países, em contraposição ao poder político do Estado e ao 
poder econômico do mercado (VIEIRA, 1999, p. 32). 

 

Quem detinha a soberania, nos Estados Absolutistas era o monarca. Neste cenário, é o 

princípio de nacionalidade que viabilizava a existência da cidadania, pois  

 

O princípio das nacionalidades lembra que é a nação que precede a 
cidadania, pois é no quadro da comunidade nacional que os direitos cívicos 
podem ser exercidos. A cidadania fica, assim, limitada ao espaço territorial 
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da Nação, o que contraria a esperança generosa dos filósofos do Iluminismo 
que haviam imaginado uma república universal (VIEIRA, 1999, p. 31). 

 

Andrade Neto e Carmo, autores que discutem o surgimento da cidadania mundial, 

historicamente, dizem que “do Estado Nacional Burguês, até a Guerra Fria (1947-1989), o 

Estado moderno sempre se apresentou com características comuns como: soberania territorial, 

militar, tributária, monetária, etc” (2003, p.16).  Inclusive a busca por uma afirmação do 

poder soberano, de um controle dos limites dos territórios contribui para que fosse elaborado, 

no século XVI, o Tratado de Vestfália, documento para um novo tipo de Estado com unidade 

territorial definida e provido de tal soberania (DALLARI, 1982). 

Vieira diz que “O consenso e a legitimidade do poder político; a base político-

territorial do processo político; a responsabilidade das decisões políticas; a forma e o alcance 

da participação política e até o próprio papel do Estado como garantia dos direitos e deveres 

dos cidadãos” estão associados à figura do Estado-nação (2001, p. 245). Contudo, Vieira fala 

que a globalização desafia tais princípios e também os de Vestfália. O processo capitalista se 

estende, então, abalando, por sua vez, a cidadania:  

 

O processo de globalização econômica está enfraquecendo os laços 
territoriais que ligam os indivíduos e os povos ao Estado, deslocando o lócus 
da identidade política, diminuindo a importância das fronteiras 
internacionais e abalando seriamente as bases da cidadania tradicional (2001, 
p.245). 

 

A globalização é, para o autor citado, responsável pelo declínio na qualidade e 

significação da cidadania devido à mudança do papel do Estado. 

Este Estado Nacional, enfim, passa a ser desalojado do alicerce político.  A esse 

respeito, Dalmo Dallari comenta que  
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De fato, a experiência tem demonstrado a relatividade do conceito de 
soberania no plano internacional, havendo quem afirme que se deve 
reconhecer que só tem soberania os Estados que dispõe de suficiente força 
para impor uma vontade. Além disso, a regulação jurídica, no seu todo, é 
apenas aparente, pois os Estados mais fortes dispõem de meios para 
modificar o direito quando isso convém (DALLARI, 1982, p. 323). 

 

Vieira concebe que a cidadania nacional veio a ser tão forte que nem partindo dos 

valores marxistas se foi além dos próprios territórios por causa da solidariedade de classe. Ao 

contrário, ele enfatiza que os trabalhadores lutaram contra os outros de forma patriótica e 

nacionalista, tanto na Primeira, quanto na Segunda Guerra Mundial. O autor conclui que 

“Hoje, quem adquiriu consciência internacional não foi o trabalho, mas o capital” (2001, 

p.246). 

A globalização econômica vai demandar do Estado Nacional mudanças que 

fomentarão políticas que eliminem as fronteiras nacionais em prol do desenvolvimento do 

capital e, conseqüentemente, darão elementos para uma outra forma de cidadania, mais ampla, 

sem fronteiras, planetária. 

Vieira (1999) mostra que a globalização é abordada de diferentes perspectivas. Para 

uns, a globalização é um fenômeno recente, podendo ter como referência de seu início a 

Guerra Fria, o surgimento de uma sociedade civil mundial, isto, entre outros exemplos citados 

pelo autor supracitado, enquanto para outros autores a globalização se constitui desde “a era 

moderna, com a expansão do capitalismo sob as formas coloniais, neocoloniais e imperialistas 

de dominação econômica e política” (1999, p. 70-71).  

Vieira afirma que  

 

Estamos diante de uma nova revolução, fundada na microeletrônica, na 
informática e nas telecomunicações, que desterritorializa o indivíduo, 
configurando um novo modo de vida. Em seu rastro já se percebe a 
tendência ao declínio do Estado-Nação, bem como a globalização da pobreza 
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e do desemprego, que torna descartável a maior parte da humanidade (1999, 
p. 71- 72). 

 

Vieira considera que geralmente a globalização é associada a um processo econômico, 

mas ressalta a esfera social como sendo  parte desse processo.  Desse modo, o termo 

globalização “tem designado a crescente transnacionalização das relações econômicas, 

sociais, políticas e culturais que ocorrem no mundo, sobretudo nos últimos 20 anos” (1999, p. 

72). Não deixa de expor assim a problemática da ecologia do planeta e, além de concebê-la 

como sendo um elemento não-econômico, vem a considerá-la como a mais importante, uma 

vez que ela decorre do fenômeno da globalização e cujos efeitos também possuem uma 

dimensão global. 

A nova ordem econômica e a dimensão global que a globalização traz à humanidade 

provocam na sociedade mobilizações em contraposição à sua opressão, à destruição do meio 

ambiente, ao uso inconseqüente de recursos não renováveis e à negligência para com os 

direitos humanos. É neste contexto, atualmente, que se constrói uma cidadania global, 

planetária, sem fronteiras e que se situa dentro de uma expressão de uma globalização contra 

hegemônica (SANTOS, 2002), uma globalização alternativa (VIEIRA, 2001) ou antagônica, 

como diz Morin; Ciurana; Mota (2003), que implica, muitas vezes, uma construção da 

cidadania apesar ou à revelia do Estado e grupos hegemônicos que vêm ditando regras a 

vários Estados. 

Para explicar um pouco esta última questão, das regras que ditam os Estados mais 

ricos, nos serviremos do seguinte exemplo: O FMI, o BIRD e o Banco mundial participam de 

acordos, consensos como o Consenso de Washington, com o objetivo de avaliar e recomendar 

reformas econômicas para a América Latina. Podemos aferir, a partir destes acordos, que a 

hegemonia de determinados Estados ameaça a autonomia política, a soberania, a cidadania, e, 

por sua vez, a construção democrática de outros países, já que para tanto, tais Estados 
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hegemônicos, como diz Santos (2002), utilizam-se das instituições internacionais, agências 

financeiras internacionais, e, nesta lista, não se pode deixar de mencionar as empresas 

transnacionais privadas e multinacionais, que, segundo Vieira (2001), contribuem para uma 

desregulamentação das normas internacionais.  

Estes consensos são legitimados, amiúde, por uma perspectiva desenvolvimentista da 

economia, por uma crença de que quanto mais ricos se tornarem os países desenvolvidos, 

melhor será para os que exportam e vendem serviços para aqueles. É a mesma visão de quanto 

mais as indústrias e empresas se desenvolverem, melhor será para o povo. Outra implicação 

dessa agenda programada da globalização neo-liberal é a falta de capacidade de certos países 

de não se adaptar a este processo de uma economia globalizada. Os efeitos dessa política são 

o aumento das desigualdades e a exclusão social tanto nos países como no plano internacional 

(AGOSTINHO, 2004). 

Agostinho (2004) concebe que fatores como a intensificação da exclusão e 

desigualdade, a nível local e mundial, decorrentes dos imperativos da política transnacional 

capitalista, alvejam a noção de cidadania. 

 

Enfraquecidas as instituições estatais de âmbito que asseguram e promovem 
esses direitos, os valores da cidadania se vêem ameaçados pelos imperativos 
da economia globalizada e sua ênfase na produtividade, na competitividade e 
na livre circulação de capitais (AGOSTINHO, 2004, p. 31). 

 

O pensamento de Vieira corrobora esta perspectiva, uma vez que, como já  citamos 

anteriormente, ele adota a idéia de que a globalização é responsável pelo declínio na 

qualidade e significação da cidadania devido à mudança do papel do Estado, mudança esta 

que põe em xeque a garantia dos direitos civis, políticos e sociais.  



 29 

Em relação à desigualdade social que é aprofundada em nível local e global pelo 

processo da globalização econômica, julgamos ser oportuno expormos aqui uma reflexão do 

poeta pernambucano Josué de Castro, que antes percebia a fome como algo apenas do seu 

lugar de origem e depois passou a ver que era também um problema de sua região e, 

finalmente, descobriu, na suas incursões pelo mundo, que a fome se constituía como um 

problema da humanidade. E foi assim que o poeta refletiu:    

 

E quando cresci e saí pelo mundo afora, vendo outras paisagens, me 
apercebi com nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local, 
era um drama universal. Que a paisagem humana dos mangues se reproduzia 
no mundo inteiro. Que aqueles personagens da lama do Recife eram 
idênticos aos personagens de inúmeras outras áreas do mundo assolados pela 
fome. Que aquela lama humana do Recife, que eu conhecera na infância, 
continua sujando até hoje toda a paisagem de nosso planeta como negros 
borrões de miséria: as negras manchas demográficas da geografia da fome 
(Jornal do Brasil, 2003). 

 

Vieira (2001) acredita que a grande parte da população mundial que se encontra 

marginalizada social e economicamente, pela globalização, perde o interesse de participação 

política e entra na passividade e alienação. Ao lado dessa maioria, diz ele, estão as minorias 

direitistas, interessadas em “manobrar” a massa, e, opostamente a ela, está a minoria idealista 

resistindo à “globalização dominante, propondo uma globalização alternativa, um projeto 

emergente de construir uma sociedade civil global fundada no ethos da democracia 

cosmopolita” como afirmam  Archibugi e Held (apud Vieira, 2001, p. 246).  

Vieira percebe que, devido às graves implicações sociais próprias da globalização 

econômica, os Estados não se interessam em fomentar a mobilização da sociedade civil, e 

muito menos isto interessa ao mercado. O sociólogo acredita que cabe à sociedade civil 

mobilizar-se para defender, nacional e transacionalmente, “os princípios da cidadania política 
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fertilizados com os ideais de democracia, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental” 

(2001, p. 248). 

Vieira (2002, p. 248), ao refletir sobre a idéia de política cívica mundial, assume o 

ponto de vista de Wapner (1996) segundo o qual “um entendimento de que os Estados não 

detêm o monopólio dos instrumentos que governam os negócios humanos e que, ao contrário, 

existem formas não estatais de governança que podem ser usadas para efetuar mudanças em 

larga escala”.  

E ao Fundamentar-se em Falk (1996), Vieira (2001, p. 248) mostra que a atuação não 

estatal visa a criação de uma globalização alternativa, pois este tipo de globalização, segundo 

aquele autor,  “‘permite discernir, com mais evidência,  o declínio da cidadania nacional e o 

surgimento de elementos rudimentares de uma emergente cidadania transnacional em fase 

inicial de formação de uma sociedade civil global”. 

Santos dedica grande atenção ao tema da globalização alternativa, em cujo argumento 

afirma que  

 

A globalização neoliberal é hoje um fator explicativo importante dos 
processos econômicos, sociais, políticos e culturais das sociedades 
nacionais. Contudo, apesar de mais importante e hegemônica, esta 
globalização não é única. De par com ela e em grande medida por reação a 
ela está emergindo uma outra globalização, constituída pelas redes e alianças 
transfronteiriças entre movimentos, lutas e organizações locais ou nacionais 
que nos diferentes cantos do globo se mobilizam para lutar contra a exclusão 
social, a precarização do trabalho, o declínio das políticas públicas, a 
destruição do meio ambiente e da biodiversidade, o desemprego, as 
violações dos direitos humanos, as pandemias, os ódios interétnicos 
produzidos direta ou indiretamente pela globalização neoliberal. Há, assim, 
uma globalização alternativa, contra-hegemônica, organizada da base para o 
topo das sociedades. Esta globalização é apenas emergente, mas é mais 
antiga que a sua manifestação mais consistente até hoje, a realização do 
primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em janeiro de 2001 
(SOUZA, 2002, p. 13).  
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Morin; Ciurana; Motta também corroboram a idéia de um cenário antagônico que 

impõe a divisão do espaço global entre dois tipos de mundialização:  

 

Essa nova história constitutiva da era planetária terá o impulso de duas 
hélices que servem de motor a duas mundializações simultaneamente unidas 
e antagônicas (...) São duas hélices mundializadoras complementares e 
antagônicas: a primeira começa como uma mundialização hegemônica de 
política colonial e hoje se manifesta como hegemonia econômica, financeira 
e tecnocrática. A outra mundialização inicia-se com uma autocrítica a partir 
do interior da própria civilização ocidental em expansão (MORIN, 2003, 
p.72). 

 

E mais adiante complementam essa reflexão quando diz que  

 

Por outro lado, nesse processo de ocidentalização, assistimos também à 
mundialização das idéias do humanismo e emancipação geradas pela inércia 
da primeira hélice, que pouco a pouco cria as condições de expansão desta 
segunda hélice, que gera a consciência nascente de uma civilização 
planetária (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003. 72). 

 

Warren, em seu livro intitulado Cidadania sem fronteiras: ações coletivas na era da 

globalização, apresenta a atuação dos movimentos sociais nesse contexto de globalização: 

“Os processos de globalização econômica e tecnológica trazem consigo a transnacionalização 

da política e criam condições para a transnacionalização ou desterritorialização da cultura” 

(1999, p. 67).  E partilha a idéia dos problemas locais serem relacionados aos problemas 

globais, e, nessa mesma perspectiva deve-se propor as soluções das questões.  

 

Dessa forma, as negociações e a busca de soluções políticas para tais 
problemas não dizem respeito apenas aos limites político-administrativos 
locais ou nacionais. Requerem definições, negociações e encaminhamento 
de soluções multilaterais, por intermédio de instituições políticas globais 
(WARREN, 1999, p. 67).  
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Warren foca sua atenção nas redes ecologistas quando analisa os movimentos 

transnacionais.  

De que forma os problemas se globalizam? Warren aponta algumas respostas a esta 

pergunta imbuída de busca por uma historicidade.  Apoiando-se teoricamente em Passy (1995 

apud WARREN, 1999), aquela estudiosa mostra que órgãos supranacionais como as Nações 

Unidas oportunizam políticas criadas para os movimentos sociais e, nesse processo, os 

conflitos vão sendo globalizados. Além desse tipo de decorrência da globalização dos 

conflitos, há as construções de consensos, de expressões simbólicas nas elaborações de 

agendas políticas multilaterais e que contemplam uma dimensão transnacional.  

Conforme citação de Warren (1999, p. 68), 

 

Os  conflitos se globalizam, assim, por meio de redes de informações, das 
redes organizacionais e das redes de movimentos, de tal forma que o local , 
os problemas particulares, se universalizam, e o  universal, a ética 

ecológica planetária, se particulariza, se expressa simbolicamente em 
problemas locais (1999, p. 68). 

 

Ela lembra os avanços da comunicação, a possibilidade de troca de informação entre 

os atores, de forma rápida e abrangente como um fator que contribui para articulação dos 

movimentos e globalização dos conflitos. 

A mesma autora enfatiza os movimentos ecológicos/ ambientalistas, cujos atores 

buscam categorizá-los de forma abrangente. Assim, pois, o fazem: ONGs - Organizações não 

governamentais; OIGs - Organizações intergovernamentais; MECs -  Movimentos ecologistas 

comunitários; MENs – Movimentos ecologistas nacionais e METs – Movimentos ecologistas 

transnacionais (WARREN, 1999). 

Para complementar estas informações, trazidas por Warren, podemos revisitar Vieira 

para ampliarmos esta perspectiva de atuações globais. Diz ele que os atores não estatais 
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transnacionais objetivam regular com procedimentos que assegurem as normas, as operações 

do mercado transnacional (VIEIRA, 2001, p. 248).  

As associações civis transnacionais participam, dessa forma, nas conferências globais 

das Nações Unidas, o autor revisitado, o que os transformam em políticos globais, tendo em 

vista que “hoje, organizações como Anistia Internacional ou Greenpeace, por exemplo, têm 

mais poder no cenário internacional do que a maioria dos países (...) A atuação dessas 

organizações transnacionais da sociedade civil já extrapolou o sistema das Nações Unidas” 

(2001, p. 249). Esses atores não - estatais também lutam, em suas organizações 

transnacionais, contra acordos como o AMI, relatado por Vieira como um acordo que  

 

estipulava que os investidores internacionais poderiam ignorar a legislação 
social, ambiental ou trabalhista do país onde investissem capital, com direito 
a escolher o que e onde investir, sem consultar os respectivos governos, e 
podendo recorrer a um tribunal internacional de comércio por cima dos 
Estados Nacionais (2001, p. 249). 

 

Vieira, ao dissertar sobre cidadania global, não deixa prescindir a reflexão de Falk 

quando este autor compara cidadania global e tradicional e muito perspicazmente conclui que 

esta última opera espacialmente, enquanto a primeira opera temporalmente, rumo a um futuro 

a ser criado (FALK, 1994, p. 138-9 apud VIEIRA, 2001, p. 253) e “Nessa perspectiva, o 

tempo começa a deslocar o espaço como essência do significado atual de cidadania global”. 

(VIEIRA, 2001, p. 253)  

É neste contexto – de crises profundas e buscas de possibilidades - que emerge a 

cidadania planetária e se configura como um instrumento de luta contra uma política 

econômica que não se responsabiliza pela manutenção do planeta, nem mesmo cumpre 

acordos internacionais em prol da preservação do mesmo.  
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Além do esfacelamento da cidadania mundial, da globalização, há também as guerras, 

o possível fim da humanidade por causa da era atômica, as questões que envolvem a 

destruição e desequilíbrio do meio ambiente também serviram de fatores que impulsionaram e 

justificaram a cogitação de uma cidadania planetária, de uma cidadania cuja ação estava 

implicada em realizar-se não só a nível local, mas que fosse além das fronteiras.  Pois, como 

diz Gadotti: 

 

Pela primeira vez na história da humanidade – não por efeito de armas 
nucleares, mas pelo descontrole da produção industrial (o veneno radioativo 
plutônio 239 tem um tempo de degradação de 24 mil anos) -, podemos 
destruir toda a vida do planeta. É a possibilidade que podemos chamar era 
do exterminismo (...) ´A possibilidade da autodestruição nunca mais 
desaparecerá da história da humanidade. Daqui para frente todas as gerações 
serão confrontadas com a tarefa de resolver este problema (SCHMIED-
KOWARZIC, 1999, p. 6). Só esperamos que as providências sejam tomadas 
a tempo para não chegarmos tarde demais (2000, p. 31). 

 

A questão ambiental foi chamando a atenção, ao longo do tempo, de cidadãos de todo 

o mundo. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 

1972), já discutia a relação entre economia e meio ambiente, contemplando um eco-

desenvolvimento.  Segundo Gadotti (2000), foi a primeira vez que a preocupação com o meio 

ambiente entrava na agenda internacional como um problema decorrente do crescimento 

econômico.  

O Clube de Roma, grupo de estudo que elaborou a Declaração de Estocolmo, pensou 

em tais questões e alertou para o fim dos recursos naturais e catástrofes mundiais que poderão 

acontecer em 2050, caso se continue o esgotamento do meio ambiente (VIEIRA, 1999, p. 

101). 
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Gadotti afirma que “A Conferência de Estocolmo é um divisor de águas na 

consciência ecológica” (2000, 105), mas o autor também lembra que a discussão ambiental 

vinha se desenvolvendo de forma esparsa, desde a década de 60.  

Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável 

das Nações Unidas, elaborou o Relatório de Brudtland, Nosso futuro Comum, apresentando a 

incompatibilidade entre consumos vigentes e desenvolvimento sustentável (GADOTTI, 2000, 

p. 105). 

Em 1992, aconteceu a Eco 92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento), e vale lembrar que foi um ano após a guerra fria. Partindo 

desta contextualização, podemos inferir melhor o que representou 172 governos participarem 

desta conferência, (GUTIÉRREZ ; PRADO, 2002, p. 48) pois considera-se que, um ano antes 

disto se realizar, o mundo estava bipolarizado.  

Gadotti lembra que, paralelamente a esta conferência patrocinada pela ONU, 

aconteceu o Fórum Global 92 promovido pelas entidades da sociedade civil, momento em que 

participaram mais de 10 mil representantes de Organizações Não governamentais (ONGs) de 

todo o mundo. Deste Fórum resultou a Carta da Terra, cujo objetivo é “Uma ética global para 

uma sociedade global” (GADOTTI, 2000, p.107). No preâmbulo deste documento é dito que 

 

Nós honramos a Terra, como o lar de todos os seres viventes (...) Nós 
reconhecemos que o sofrimento humano, pobreza e degradação da Terra são 
causadas pela desigualdade do poder. Nós aderimos a uma responsabilidade 
compartilhada de proteger e restaurar a Terra para permitir o uso sábio e 
eqüitativo dos recursos naturais, assim como realizar o equilíbrio ecológico e 
novos valores sociais, econômicos e espirituais. Em nossa inteira diversidade 
somo unidade. Nosso lar comum está cresentemente ameaçado (apud 
GADOTTI, 2000, p. 106). 
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A Agenda 21 é o maior documento, segundo Gadotti (2000), resultante da Conferência 

de 1992, que teve como objetivo propostas de comprometimento com a preservação da vida 

no planeta. Além das preocupações com o meio ambiente, a Agenda 21 também pensa nas 

dimensões sociais e econômicas, como combate à pobreza e à miséria e em ações que 

promovam a participação das ONGs. Gadotti (2000) lembra que este documento não é uma 

agenda ambiental, contudo, uma agenda para o desenvolvimento sustentável, para um novo 

modelo de desenvolvimento. 

O que foi concretizado pela Agenda 21 foi muito mais decorrente de um esforço da 

sociedade civil do que propriamente dos Estados. Cinqüenta por cento destes países 

signatários elaboraram estratégias de implementação da Agenda 21, até o ano de 2000, 

segundo informações do livro de Gadotti (2000, p. 110), “Pedagogia da Terra”, publicado 

neste ano.  

A Eco 92, Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sediada 

no Rio de Janeiro, é marco no que se refere a acordos internacionais. É um marco também no 

que diz respeito “à responsabilidade de todos, tanto a partir do plano individual como 

institucional e organizacional” (GUTIÉRREZ; PRADO, 2002, p. 49). A Rio + 5, um novo 

fórum que aconteceu em 1997, também no Rio de Janeiro, avaliou o que se concretizou dos 

propósitos da Conferência Mundial para o Meio ambiente de 1992. É válido dizer que este 

evento não contou com a mesma participação da sociedade civil. Ficou constatado que existe 

um grande abismo entre decisões que foram tomadas por governos, instituições, empresas. Há 

uma divergência entre o propósito e a prática. Mas,  

 

Na avaliação de Leonardo Boff “se a Rio-92 não trouxe grandes 
encaminhamentos políticos objetivos, serviu para despertar uma cultura 
ecológica, uma preocupação universal com o destino comum do planeta [...] 
Temos uma nova percepção da Terra como imensa comunidade da qual 
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somos parte e parcela, membros responsáveis para que todos possa viver em 
harmonia” (BOFF apud GADOTTI, 2000, p. 113) 

 

A Agenda 21 teve também sua avaliação na rio + 5 e se desdobrou em Agenda 21 

Local, respondendo a necessidade de aproximar sociedade civil e Estado e  de estabelecer 

articulações no âmbito das municipalidades. Contudo, Gadotti tece sua crítica em relação à 

Agenda 21. Ele comenta que 

  

Para os países mais ricos do norte, a Agenda 21 representou uma 
oportunidade para repassar mais tecnologia (agora “tecnologia limpa”) para 
os países pobres do sul. A agenda 21 evitou o “polêmico” tema da formação 
da consciência para se transformar em objeto de barganha comercial 
(GADOTTI, 2000, p. 111). 

 

O reconhecimento de ações prejudiciais do homem ao meio ambiente foi um dos 

predicados para o amadurecimento do conceito de desenvolvimento sustentável adotado na 

Eco 92, bem como os princípios de “responsabilidade econômico-financeira do 

contaminador” e o de “precaução”. A deterioração ecológica do planeta e outros problemas 

globais, “impõem a necessidade de maiores níveis de cooperação internacional, 

desenvolvimento e investimento mundial”(VIEIRA, 1999, p. 104), já que, como diz Arendt 

“A Terra é a própria quintessência da condição humana e, ao que sabemos, sua natureza pode 

ser singular no universo, a única capaz de oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles 

podem mover-se e respirar sem esforço nem artifício”(2004, p. 10). 

A tecnologia triunfante, do ponto de vista capitalista, é despojada da ética, uma vez 

que não expressa nenhuma responsabilidade ou preocupação com a poluição, com a 

degradação ambiental, nem com o consumo dos recursos não renováveis, os quais são 

legitimados por hábitos de consumo do supérfluo que ora já passou a ser acreditado como 

necessário. Gadotti (2000) lembra que a noção de “necessidade” deve ser tão pensada quanto 
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à de “desenvolvimento”. Dessa forma, a cidadania planetária, também nesse seu caráter 

ambientalista, implica, ou mesmo poderia dizer que impõe, uma reavaliação de um projeto de 

civilização, pois “A degradação do meio ambiente dá-se principalmente na cotidianidade, 

fruto de hábitos e costumes adquiridos por uma tradição ocidental” (GADOTTI, 2000, p. 

113). 

Na maioria das vezes quando se fala em cidadania planetária reporta-se ao panorama 

ecológico do planeta, à necessidade de agir pela preservação do meio ambiente. Contudo, 

Gutiérrez e Prado (2002) não deixam de lembrar a imprescindibilidade de se pensar no ser 

humano dentro deste mesmo panorama. Dizem, então, ambos os autores, que  

 

é preciso enfatizar as interconexões entre os seres humanos, os fenômenos 
sociais e os naturais. Não podemos, assim, nos preocupar com a cidadania 
planetária excluindo a dimensão social do desenvolvimento sustentável. 
Resulta evidente, portanto, que a ecologia natural não pode se dar sem a 
ecologia social, e nem sem o concurso ativo e consciente do cidadão 
ambiental (2002, p. 41). 

 

O combate à opressão, à pobreza, às faltas de liberdades, as desigualdades sociais, nas 

quais se encontram milhões de pessoas no mundo, e à má distribuição de riqueza no planeta, 

sem esquecer os problemas das migrações devem ocupar um posto importante na agenda da 

cidadania planetária. Por vezes, tais questões citadas são contempladas nas lutas pelos direitos 

humanos. A fome e miséria que afligem o mundo são exemplos de causas que têm impelido 

pessoas a exercerem uma cidadania sem fronteiras.  

As migrações têm sido um desafio ao exercício da cidadania e à construção da 

democracia em países da Europa e nos Estados Unidos. Estas migrações são expressão de 

uma falta de qualidade de vida em regiões “periféricas” (SANTOS, 2002), de situação de 

pobreza. Grandes fluxos de pessoas entram nesses países que outrora exploraram a África e a 
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Ásia e deixaram tais continentes em maior pobreza. Muitos ainda se encontram dependentes 

economicamente de suas ex-metrópoles. Dessa forma, “os problemas considerados periféricos 

transformaram-se em problemas centrais, problemas que eram chamados de “privados” ou 

“existenciais” tornaram-se políticos” (MORIN, CIURANA, MOTA, 2003, p. 84).  É tentador 

dizer que essas migrações representam um resultado dessa exploração das potências 

econômicas mundiais, bem como é tentador dizer que estas pessoas buscam o que foi tirado 

do seu povo ou ao menos do que se é mal distribuído no que se refere à riqueza. Porém, 

acreditamos que, neste momento, devido ao que se dispõe até aqui de suporte teórico, o que 

pode se dizer é que pensar em uma cidadania planetária implica repensar um modelo 

civilizatório que tem sido muito caro  a muitos países em desenvolvimento, que pode ser caro 

também à toda humanidade em um momento próximo. Morin, Ciurana; Mota podem melhor 

ilustrar o que este parágrafo intenta dizer:  

 

O aumento da desigualdade em escala global, entre países desenvolvidos 
(onde vinte por cento da população consome oitenta por cento dos produtos) 
e subdesenvolvidos, torna-se insustentável, gerando perturbações e reações 
em todos os lugares até se transformar num mal estar global. Soma-se a isso 
a evidência da inviabilidade das receitas do desenvolvimento da cultura 
moderna ocidental nas outras regiões do planeta (2003, 83). 

 

Também não podemos esquecer a questão das guerras. Vieira, ao falar em decisões 

estratégias da sociedade civil mundial devido aos riscos que sofre o planeta, aponta as 

questões de segurança como mais vinculadas ao risco de proliferação nuclear, do que 

propriamente a uma guerra mundial (1999, p. 102). Morin; Ciurana; Mota  enfatizam que  

 

Hoje, no início do século XXI, os erros e horrores da Idade de Ferro 
planetária não dissipam, e sim ganham maior violência ao lado de outro 
fenômeno mundializado: o terrorismo global. Num procedimento cuja 
sofisticação, envergadura e eficácia sem precedentes nas ações terroristas 
realizadas contra a civilização, o terrorismo atacou o coração político, 
financeiro e militar do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos (...) 
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A comoção foi planetária, não só pela envergadura do ocorrido, mas também 
pelo inédito acesso a sua contemplação em tempo real, por parte de milhões 
de pessoas do planeta. A vulnerabilidade, a incerteza, o desconcerto e a 
insegurança revelam-se não só no interior do país mais poderoso do mundo, 
mas também em escala planetária (2003, p. 80).  

 

A comunicação é outro fator que impulsionou, senão viabilizou a possibilidade de uma 

cidadania planetária, de uma sociedade mundial. Já dizia McLuhan, na década de 60, que a 

revolução eletrônica globalizaria os acontecimentos cotidianos (GUTIÉRREZ; PRADO, 

2002). De fato, as comunicações tanto fazem com que a sociedade possa ter um instrumento 

para se articular mesmo à distância, para pensar e discutir seus problemas, quanto colaboram 

para a internacionalização dos conflitos, como diz Warren (1999). Neste caso, “As redes de 

comunicação em tempo real permitem revelar e observar os males de nossa civilização, ali 

onde os resultados positivos eram esperados” (MORIN; CIURANA; MOTA, 2003, p.84). É, 

pois, através das comunicações que os cidadãos de diversos pontos do globo terrestre podem, 

tendo acesso a elas, fazer sua leitura do mundo, ainda que saibamos das manipulações dos 

meios de comunicação de massa. 

Do ponto de vista de Gutiérrez e Prado (2002), a origem de uma dimensão planetária 

se relaciona à mudança de paradigma, pois esta nova visão holística e ecológica se opõe à 

uma concepção mecanicista e cartesiana. Este momento, para aqueles autores, faz parte de um 

processo que traz a possibilidade de mudar o destino comum da humanidade, tornando 

possível a sobrevivência de todos. 

Para Gutiérrez e Prado (2002), a planetariedade deve ser assumida como condição dos 

novos processos sociais, construída e executada como um projeto de civilização. Para tanto, 

os seres humanos devem se sentir parte do todo global: “Essa dimensão planetária nos obriga 

a criar novas relações e interações, novas formas de solidariedade para proteger toda a vida 
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sobre a Terra e novas responsabilidades éticas como base para uma nova cidadania mundial”. 

(GUTIÉRREZ; PRADO, 2002, p. 38)  

Gadotti (2000) aponta a planetaridade como uma de suas categorias para se falar em 

educação do futuro e diz que é a partir dela que se pode discutir a cidadania planetária. Para 

este autor, a planetaridade está associada ao fazer parte de uma única nação, de não ter 

fronteiras. Ele explica que  

 

Diante da ambigüidade do termo “global”, preferimos falar de cidadania 
planetária e não de cidadania global. Além do mais, desejamos realçar nosso 
pertencimento ao planeta, e não ao processo de globalização. O conceito de 
cidadania global estaria muito mais ligado ao recente  processo de 
globalização provocado pelos avanços tecnológicos, enquanto a 
planetaridade continua sendo um desejo, um sonho que vem de muito mais 
longe (GADOTTI, 2000, p. 1380).  

 

Vieira concebe diferentes tipos de cidadãos que atuam além das fronteiras do Estado 

nacional. O primeiro tipo de cidadão global luta com um sentimento de “unidade da 

experiência humana” em prol da paz, da justiça social, da diversidade cultural, da democracia 

e da sustentabilidade em nível planetário. Não obstante, ações como estas surgem dentro da 

globalização econômica, à que Vieira atribui, como já foi dito, ao enfraquecimento do Estado 

nacional e, por sua vez, ao da cidadania nacional. Esta globalização cuja política econômica 

propicia mobilidade dos investimentos internacionais, formação de conglomerados 

transnacionais passou a dividir o cenário desta transnacionalidade com a militância pela 

preservação do planeta - manifestação ativa diante do “imperativo ecológico”. Diante desta 

definição primeira, Vieira conclui que 

 

Esse tipo de cidadão global é completamente desterritorializado e associado 
à condição humana. Não se trata aqui de participação numa comunidade 
política particular, quer local ou nacional, mas de uma atuação em favor da 
humanidade e acima de tudo, em benefício dos mais desfavorecidos. Essa 
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postura envolve uma mistura de idealismo e pragmatismo, adotando uma 
estratégia racionalista para convencer as elites de que há melhores propostas 
de política internacional do que a tradicional visão realista do mundo (2001, 
p. 251). 

 

O segundo tipo de cidadão faz parte de uma elite econômica mundial desprovida, 

segundo Vieira, de senso cívico global. Seus negócios transnacionais conferem-lhe uma 

cidadania sem fronteiras, pois vivem sempre a viajar. O autor adverte que a elite econômica 

americana difere das demais não envolvidas no que diz respeito a responsabilidades cívicas, 

pois a elite dos Estados Unidos se põe em uma condição missionária do mundo e se delega 

gestora das questões geopolíticas mundiais.  

Os funcionários internacionais, que trabalham na administração da ordem global, 

(meio ambiente, economia, sociedade) são o terceiro tipo de cidadão global, definido por 

Vieira. Tais funcionários se  inspiram, diz ele, no relatório Nosso Futuro Comum, da 

Comissão Bruntland. 

O quarto tipo de cidadão global é aquele que possui uma consciência política 

planetária e se relaciona à formação dos blocos regionais (a União Européia, por exemplo).  

 

Não deixa de ser irônico observar que a Europa, nascedouro do Estado 
territorial soberano, está produzindo a inovação política mais significativa 
desde a emergência do Estado nacional moderno no século XVII. É 
justamente na Europa, onde nasceu o sistema estatal, dotado pelo Tratado de 
Vestfalia de soberania territorial e de todo o aparato e ideologia estatal 
modernos que começa a se desenvolver uma instância política por cima dos 
Estados nacionais, intermediária entre o Estado territorial e uma ordem 
política unificada globalmente (VIEIRA, 2001, p. 252). 

  

Os militantes transnacionais são exemplos do quinto tipo de cidadão global sobre os 

quais Vieira fala. Eles se encontram engajados em movimentos pelos direitos humanos, de 

mulheres, pelo meio ambiente.  A este propósito, tem-se que a  defesa dos direitos humanos, 
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da sustentabilidade ambiental, da democracia política “é considerada a base comum para a 

construção de um novo tipo de espaço público transnacional e, com as adaptações necessárias, 

de um novo tipo de desenvolvimento nacional” (VIEIRA, 2001, p.252).  

Vieira acredita que esses tipos de redes contribuem para uma identidade política da 

sociedade civil global e ainda argumenta que  

 

Com raízes locais e consciência global, as organizações transnacionais da 
sociedade civil emergem no cenário internacional como novos atores 
políticos, atuando, em nome do interesse público e da cidadania mundial, no 
sentido de construir uma esfera pública transnacional fertilizada pelos 
valores da democracia política (2001, p. 253). 

 

Além dos autores citados consideramos que Jaspers (apud MANCINI, 2000), Arendt 

(1997) e Habermas (apud FARIAS, 2001) são autores que, numa perspectiva filosófica, 

podem nos fazer pensar sobre a preservação do mundo. Vale lembrar que todos estes filosófos 

foram testemunhas das grandes guerras.  Este contexto, pois, não deixou de ser fértil para se 

almejar uma comunidade global, ou mesmo almejar possibilidades de diálogos pela 

preservação da humanidade.  

Neste caso, era o horror que levava algumas de suas testemunhas a não desejá-lo 

nunca mais e crer que era possível evitar o totalitarismo e a violência. Para melhor 

entendermos o que significam as seguintes idéias que pontuaremos, vejamos a citação que faz 

Mancini do desabafo de Camus em relação ao desencantamento da parte dos que 

sobreviveram à Segunda Guerra, em uma Conferência realizada em 1946:  

 

Assim os homens da minha geração se encontraram, no mundo presente, 
diante de uma dupla tentação: a de pensar que nada é verdadeiro, e a de 
pensar que abandonar-se ao curso fatal da História é a única verdade 
possível. E muitos cederam a uma ou outra tentação. Desse modo, o mundo 
continua nas mãos dos homens de poder e acaba sendo regido pelo terror 
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{...}. Em cada nação e, em geral, no mundo, desconfiança, ressentimento, 
cobiça, avidez de poder constroem um universo obscuro e desesperado, no 
qual todo homem é forçado a viver nos limites do presente (a palavra 
“futuro” é suficiente para desencadear todas as ânsias) (CAMUS apud 
MANCINI, 2000, p. 15-16). 

  

Jaspers (apud MANCINI, 2000) reflete sobre a condição da humanidade na era 

atômica e, portanto, também sobre o caminho desta. Este filósofo constata que a política 

tradicional passou a ser insuficiente para tratar dos interesses comuns da humanidade. Dessa 

forma, cada indivíduo deve assumir a responsabilidade de participar das questões políticas 

planetárias e desenvolver uma responsabilidade moral. Jaspers acredita que  

 

Se o ser é para nós a realidade positiva originária e fundante, então o nada e 
as tendências niilistas, tanto mais quando se pode dispor de instrumentos 
como a bomba atômica, representam os adversários mais perigosos da 
humanidade (MANCINI, 2000, p. 19).  

 

Nesta perspectiva Jasperiana, os seres humanos têm uma co-responsabilidade diante 

de seu futuro, ou seja, são capazes e devem construir a história da humanidade. Estas são, 

portanto, as idéias fundantes do pensamento de Jaspers: o papel de cada indivíduo, a 

compreensão do ser. e esta última idéia citada, deste autor,  que representa uma hipótese de 

filosofia da história. A proposta de Jaspers (apud MANCINI, 2000) é classificada  por ele 

como ética da razão. É, então,  

 

preciso reconhecer, para Jaspers, que diante da alternativa entre o ser e o 
nada, a paz e o abismo nuclear, o ethos é único e indivisível (...) Note-se, 
entretanto, que a referência à urgente necessidade da humanidade na era 
nuclear serve não para gerar, mas simplesmente para manifestar a 
incondicionalidade da ética, isto é, a responsabilidade do absoluto ser 
(MANCINI, 2000, p. 23). 
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Uma das preocupações centrais deste filosófo é a violência e o totalitarismo, o 

colonialismo e, por sua vez, o destino comum da humanidade. É a partir disto que Jaspers 

elabora as idéias discorridas acima e pensa numa interlocução entre estadistas e em uma 

federação mundial.  

Arendt, tal como Jaspers, reflete sobre a violência, os sistemas totalitários e sobre a 

condição humana. Arendt (1997), ainda que tivesse testemunhado a violência em diferentes 

Estados, acredita na possibilidade de um diálogo entre os homens, na necessidade de se 

garantir a pluralidade dos mesmos. Visitaremos amiúde essa autora que também pensou na 

educação e conferiu-lhe o papel de preservação do mundo, da humanidade.  

Habermas (apud FARIAS, 2001) foi um dos que não deixou de acreditar na 

possiblidade de futuro da humanidade. Este filósofo chega a acreditar num Estado 

Cosmopolita e também acredita num diálogo, num entendimento entre os homens, tanto que 

formulou sua teoria da dialogicidade. Diz Habermas que  

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a idéia de paz perpétua adquiriu 
uma forma de concreta nas instituições, nas declarações e nas iniciativas 
políticas das Nações Unidas (e outras organizações supranacionais). O 
desafio que representam as catástrofes incomparáveis que marcaram o 
século XX favoreceu o desenvolvimento dessa idéia. Esse sombrio pano de 
fundo ativou, para retomar o termo de Hegel, “o espírito universal” (apud 
FARIAS, 2001, p.73).  

 

Os autores supracitados apresentam idéias que podem vir a justificar a ação cidadã 

sem fronteiras, um debate transnacional pelo futuro comum, bem como nos embasar sobre as 

questões centrais deste estudo.  

Tendo “cartografado” este panorama de como a cidadania planetária vem sendo 

construída, pensada e desafiada, passaremos ao próximo capítulo, no qual veremos como tem 

sido feita esta discussão no âmbito educacional.  
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As discussões sobre cidadania planetária têm se ampliado nas diversas áreas do 

conhecimento, tornando-se também presente, ainda que de forma eminente, na área 

educacional. Poderíamos começar entendendo o surgimento desse debate pela mais simples 

consideração que nos caberia fazer, no entanto, muito oportuna. Trata-se de lembrar que a 

educação, igualmente ao que aconteceu à cidadania, enfim, no que diz respeito ás esferas 

humanas – econômica, política, social – têm sido transformada pelo seu processo de 

globalização e conflitos que acometem toda a humanidade. Na verdade, iremos elucidar o que 

até então vínhamos discutindo no capítulo anterior, porém, voltando nosso olhar para a 

educação. 

Tem crescido, nos últimos anos, o número de publicações de livros sobre os desafios 

da educação diante da perspectiva do mundo atual. Muitas vezes, estes livros possuem temas 

distintos, mas têm em comum advertências e propostas para o enfrentamento dos desafios 

impostos, hoje, à toda humanidade. Ecologia, globalização, educação para a paz, 

solidariedade, multiculturalismo, interdisciplinaridade são assuntos que têm se tornado cada 

vez mais presentes no debate educacional em resposta à problemas como violência, guerras, 

alerta atômico, intolerância, preconceito, desequilíbrio ecológico do planeta, desigualdade 

social, exploração humana. Poderíamos até aqui citar alguns autores e, respectivamente, seus 

livros que estão neste caminho: Sacristán (2002), “Educar e conviver na cultura global: as 

exigências da cidadania”; Santomé (1998), “Globalização e interdisciplinaridade”, Sequeiros 
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(2000), “Educar para solidariedade: projeto didático para uma nova cultura de relações entre 

povos”.Enfim, são apenas alguns trabalhos que trazemos como exemplo.  

Podemos constatar, a partir do que acabamos de expor, que a atenção de muitos 

educadores e pesquisadores da educação, de diversas linhas, está para além da discussão dos 

conteúdos. Muitos estão se dedicando a relatar, a lembrar o contexto que estamos vivendo e 

que, por sua vez, a educação não está imune às influências do mesmo. Para sermos ainda mais 

justas com os teóricos que trazem estas questões, devemos dizer que eles também nos 

indagam, nos fazem refletir sobre o papel da educação no enfrentamento dos problemas do 

mundo atual. Qual o papel do professor? E o da escola? O que os professores têm ensinado 

além de seus conteúdos?  

Sacristán, autor que debate a educação na cultura global, argumenta que “Um projeto 

para educação significa refletir, discutir e decidir sobre seus conteúdos e suas maneiras de 

inserir os sujeitos na cultura” (2002, p. 24). Um pouco mais adiante, ele explica “A 

necessidade de definir um projeto claro para a educação, para que esta recupere a iniciativa 

(...) Uma recuperação que deve partir de uma nova leitura de nosso tempo, não de um retorno 

ao passado” (2002, p. 24). Sacristán adverte que a crítica pós-moderna relativizadora dos 

ideais desmobilizou qualquer tentativa de estruturar projetos globais de transformação social, 

tendo penetrado o pensamento atual. Mas, 

 

Enquanto os estudos culturais tornaram-se mais relativistas, a globalização 
das comunicações ultrapassa as fronteiras dos países, das sociedades e das 
culturas. A educação vê-se instigada pelas novas realidades de um mundo 
que se concentra (que se torna menor) sob a dinâmica desses processos que 
mudam as referências das quais partíamos para considerar o sujeito da 
educação, a sociedade na que deveria contribuir para integrá-lo e a cultura 
digna de ser reproduzida (SACRISTÁN, 2002, p. 24). 
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Portanto, entendemos que é um momento em que a educação deve se responsabilizar 

pelas questões que implicam na continuidade do mundo, não como salvadora, mas, como uma 

área que pode dar sua contribuição à sociedade mundial como um todo. Sacristán comenta 

que “uma nova sociedade conectada em rede está emergindo como conseqüência de 

fenômenos econômicos, políticos e culturais globalizadores que incidem sobre a educação e 

exigem dela uma resposta” (2002, p.30).  

 Eventos como a Eco 92 têm dado alerta à sociedade sobre o futuro comum da 

humanidade e chamado para pensar globalmente e agir localmente. A educação também tem 

sido vislumbrada nestes espaços. Sequeiros (2000) é um autor que debate a ação solidária sem 

fronteiras na área da educação. Ele diz que 

 

Nestes últimos anos, houve um grande crescimento de ações internacionais 
voltadas para a solidariedade. A chamada Cúpula da Terra ou Rio 92 e as 
reuniões do Cairo, Copenhage e Pequim (entre outras) mostram claramente o 
avanço do que se chamou pensar globalmente e agir localmente: ter projetos 
de intervenção social a partir de contextos concretos, mas dentro de uma 
visão global dos problemas do mundo, já que tudo está relacionado com 

tudo (o que se costuma chamar de paradigma da interação) (SEQUEIROS, 
2000, p. 20). 

 

Contudo, Gadotti adverte sobre a Agenda 21, documento elaborado na Eco 92 

(Conferência Mundial para o Meio Ambiente) das Nações Unidas e diz que, na prática, “a 

forma como vem sendo trabalhada a agenda 21 desvaloriza fundamentalmente toda a 

educação e a educação ambiental em particular. Por isso, entende-se perfeitamente por que a 

Agenda 21 vem ignorando os princípios da Carta da Terra” (GADOTTI, 2000, p. 111).  

A Carta da Terra, como já foi dito, é resultado do Fórum Global, evento que 

aconteceu, paralelamente, à Conferência das Nações Unidas, a Eco-92. Gadotti argumenta que  
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É necessário que a Carta seja, acima de tudo, vivenciada no cotidiano das 
pessoas. Para que isso aconteça de fato, é fundamental o processo coletivo 
de educação, sistemático e organizado, que nos assegure que o maior número 
possível de cidadãos do planeta não apenas tenha tomado consciência de que 
um futuro saudável da Terra depende da criação de uma cidadania planetária 
(2000, p. 117). 

 

Gadotti ainda fala numa “profunda reeducação dos nossos hábitos, principalmente dos 

nossos hábitos de consumo” (2000, p. 108). Enfim, estes eventos, como dissemos, 

contribuíram para reforçar a necessidade das discussões mundiais urgentes no âmbito da 

educação. Após 1992, ano da Eco e do Fórum global, as discussões vêm crescendo. 

Constatamos que, no final da década passada, houve um aumento das publicações sobre tais 

questões na educação e, neste começo de século, vimos ainda mais crescente, como dissemos 

no início deste capítulo. 

No livro de Gadotti, encontramos a Carta da Trandisciplinaridade, adotada no I 

congresso mundial da Trandisciplinaridade, convento de Arrábida, Portugal, em 1994. Nela 

encontramos a reflexão de que “Considerando que somente uma inteligência que se dá conta 

da dimensão planetária dos conflitos atuais poderá fazer frente à complexidade de nosso 

mundo e ao desafio contemporâneo de autodestruição material e espiritual de nossa espécie” 

(2000, p. 50) e mais adiante encontramos:  

 

A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetária. O 
surgimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história do 
Universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da 
transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, 
mas, a título de habitante da Terra, é ao mesmo tempo um ser transnacional. 
O reconhecimento pelo direito internacional de um pertencer duplo – a uma 
nação e à Terra – constitui uma das metas da pesquisa transdisciplinar (apud 

GADOTTI, 2000, p. 51). 
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Podemos ver, então, que este documento de 1994, destinado à área da educação, já 

contemplava a discussão de uma compreensão global, uma visão de interdependência, em que 

a planetaridade, ou a consciência planetária, implica.  

As várias discussões sobre o futuro comum da humanidade, sobre a preservação do 

planeta que, por sua vez, se expandiu para a educação dando origem à várias propostas que 

pensam a situação da humanidade e entre tais propostas educacionais que desafiam os 

conflitos mundiais está a da educação planetária. 

Autores como Boaventura (2001), Morin; Ciurana; Motta (2003) e Gadotti (2000) 

discutem a necessidade de uma perspectiva planetária na educação. Destes, apenas Gadotti 

não fala diretamente numa educação planetária, e, sim, de uma educação do futuro e educação 

para cidadania planetária, mas que não perde de vista a planetaridade, sendo esta, inclusive, 

uma de suas categorias. 

Gadotti (2000, p. 38) atenta para o fato de que “É preciso contextualizar, globalizar, 

relacionar, buscar as múltiplas causas das coisas”. A visão planetária está no cerne da 

proposta da educação planetária, como havíamos dito. Ela vem a discutir várias questões, 

como por exemplo, meio ambiente, miséria, o alerta atômico, contudo, se busca uma 

compreensão global dos conflitos e, ver os fatos como interdependentes, perceber o conflito 

do seu país relacionado a outros conflitos e de outros países sejam eles mais próximos ou 

longínquos. Uma vez que se tem essa visão, que tem este olhar, segue a proposta de agir, de 

tomar uma atitude. Estamos falando do pensar global e agir local.  

A proposta de pensar global e agir local não está presente apenas nas reflexões da 

educação planetária, mas já da discussão da cidadania planetária, e, por sua vez, está presente 

na proposta da ecopedagogia, da educação para a solidariedade, por exemplo. Até mesmo no 

PCN de Geografia (1998) a encontramos. 
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Podemos somar a reflexão que Sequeiros (2000) faz sobre uma perspectiva a que ele 

chama de internacional, à proposta da educação planetária. Vejamos o que ele diz: 

 

Trata-se de criar, progressivamente, uma nova consciência internacional nas 
crianças, nos jovens e nos adultos, que leve a uma transformação dos valores 
habituais e das práticas sociais para que adotem uma posição e intervenham 
efetivamente em favor dos pobres carentes deste mundo, para se conseguir, 
assim, uma sociedade mais igualitária e mais justa. 

Trata-se de ajudar de alguma maneira, a construir alguns valores, 
desenvolver atitudes e potencializar ações que possibilitem o avanço das 
redes de uma cultura da solidariedade, a qual transforme os hábitos de pensar 
e de agir centrados no próprio interesse (...) em uma maneira de pensar  e de 
agir centrada no interesse global do mundo e, em especial, dos mais carentes 
(SEQUEIROS, 2000, p. 20). 

 

Sim, a educação planetária, como já foi exposto, tem o propósito de ser uma educação 

que discuta a miséria, a pobreza, a desigualdade social e discuta possibilidade de ações, ações 

sem fronteiras. Mas, ela também tem o seu aspecto ambiental. Alguns que discutem uma 

educação ambiental, ainda que não utilizem o termo educação planetária, trazem 

explicitamente a idéia de consciência planetária e até de cidadania planetária. É o caso de 

Gutiérrez e Prado (2002).  

Gutiérrez; Prado (2002) falam numa Ecopedagogia e Cidadania planetária, temas que 

se tornaram título do livro desses dois autores. Propõem uma educação com visão holística, 

que repense o modelo civilizador de até então, que se responsabilize pelo meio ambiente e 

que se preocupe em estabelecer relações entre os fatos que se sucedem no mundo, tendo-os 

como conectados e interdependentes.    

Gutierrez; Prado (2002) direcionam sua atenção para as questões ambientais, mas 

também, se voltam para os diferentes problemas globais e, portanto, não se restringe apenas 

aos do meio ambiente. Os autores apontados contribuíram para sistematizar, neste trabalho, o 
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estudo sobre a emergência da cidadania planetária, bem como contribuem para se pensar e 

discutir uma educação que tenha uma perspectiva global.  

Benfica (2001), da mesma forma que os autores supracitados, não trata de uma 

educação planetária, mas reflete sobre a explosão demográfica, a escassez de recursos e 

degradação ambiental e propõe uma educação biocêntrica. Ao discorrer sobre tais questões 

fala que “A necessidade de elaborar uma abordagem holístico-sistêmica para o problema 

acima descrito, gerado pelo modelo sócio-econômico hegemônico, tem constituído o pano de 

fundo da associação entre a sustentabilidade e a ação educativa” (BENFICA, 2001, p. 21).  

Ou seja, o autor insere dentro das discussões da educação, as questões globais e disto a 

educação brasileira ainda muito carece, já que a maioria das vezes no PCN(s) dos Temas 

Transversais (1998), por exemplo, trata-se da cidadania, do meio ambiente, pensando apenas 

os problemas locais sem conectar estas questões há uma dimensão dos conflitos globais. 

Além disso, Benfica chega a falar em cidadania planetária, ao abordar os assuntos 

expostos no parágrafo anterior, dentro do contexto da educação. Diz o autor que “devemos 

admitir que as pedagogias tradicionais, ainda hegemônicas, fundadas no princípio da 

competitividade, da seleção e da classificação, não dão conta da formação para uma cidadania 

planetária, que exige pessoas mais ativas, cooperativas e criativas” (2001, p. 22).  Este autor 

acredita ser a era da informação também a era da educação permanente, plural e conectiva. 

Deve-se considerar importante para a educação planetária conhecer propostas desta 

natureza, que relacionem educação, cidadania e meio ambiente, pois muito se tem a trocar e 

discutir, além de poder trazê-las como um suporte teórico, uma vez que partilham das mesmas 

preocupações da educação planetária em relação ao mundo e partirem da visão dos fatos 

como conectados. 

Gadotti (2000), apesar de enfatizar a questão ecológica, afinal ele propõe uma 

ecopedagogia, ele também lembra a importância de outros pontos da “agenda planetária”. O 
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autor designa um capítulo para cidadania planetária, em sua obra “Pedagogia da Terra”, outro 

para a planetaridade e em vários trechos fala numa educação para a cidadania planetária. 

Gadotti acredita que educar para a cidadania planetária supõe um reconhecimento de 

uma comunidade global, de uma sociedade civil planetária e, além disso, supõe o 

desenvolvimento de novas capacidades que ele enumera tendo base em Gutiérrez:  

 

1- sentir, intuir, vibrar emocionalmente (emocionar); 2 – imaginar, inventar, 
criar e recriar; 3 – relacionar e inter-conectar-se, auto-organizar-se; 4 – 
informar-se, comunicar-se, expressar-se; 5 – localizar, processar e utilizar a 
imensa informação da “aldeia global”; 6 – buscar causas e prever 
conseqüências; 7 – criticar, avaliar, sistematizar e tomar decisões; 8 – pensar 
em totalidade (holisticamente) ( apud  GADOTTI , 2000).        

 

Gadotti, ainda em relação à educação para a cidadania planetária, explica que 

  

Educar para a cidadania planetária implica muito mais do que uma filosofia 
educacional, do que o enunciado de seus princípios. A educação planetária 
implica em uma revisão de nossos currículos, uma reorientação de nossa 
visão de mundo da educação como espaço de inserção do indivíduo não 
numa comunidade local, mas numa comunidade que é local e global ao 
mesmo tempo (2000, p. 142). 

 

O referido autor, na verdade, ao falar no tema, enfatiza uma compreensão planetária e 

uma ação global, além de local. É importante lembrar que a práxis está sempre no discurso de 

Gadotti e ele não a esquece quando fala em pensar globalmente e agir localmente e pensar 

localmente e agir globalmente. 

Boaventura, autor que muito contribui para o nosso tema, define bem seu conceito de 

educação planetária, que por ele é entendida 
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como aquela que favorece nas pessoas a compreensão das múltiplas 
dimensões do mundo atual e futuro, que se associa com a comunicação, 
tecnologia e transações econômicas, suscitando uma educação para a paz , 
direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e 
compreensão internacional (2001, p. 26). 

 

A educação portanto, para Boaventura, deve possibilitar a compreensão dos desafios 

do mundo atual e futuro, de seus problemas. O autor explica que educação global é utilizado 

mais pelos norte-americanos e educação planetária pelos franceses. Morin; Ciurana; Motta, 

por exemplo, utilizam o termo “planetária” por este compreender não apenas a dimensão da 

conexão da humanidade de que habita num globo, mas por a expressão planetária 

compreender também o desenvolvimento da Terra e o homem como parte da história da Terra 

(MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003). Boaventura, ainda em relação a isto, diz que o autor 

Gerard Lucas prefere educação planetária por remeter a idéia de totalidade. 

O conceito que Boaventura parte de educação planetária é o de Legendre (apud 

BOAVENTURA, 2001). Mas não foi só a acepção da palavra que o autor buscou em 

Legendre, foi também a gênese dessa educação.  

 

Legendre informa ainda que o movimento da educação global é 
contemporâneo da educação ambiental e da educação ciência-técnica-
sociedade (S.T.S), conseqüentes objetivos. A educação ambiental liga-se a 
perspectiva global, da qual privilegia um aspecto particular, a saber, a 
relação com o ambiente biofísico (BOAVENTURA, 2001, p. 28).  

 

A educação planetária, para Boaventura (2001), deve contribuir para pensar 

mundialmente, para estabelecer as ligações de interdependências, de interações entre os povos 

e uma aproximação entre ocidente e oriente, além disso acredita que a educação pode ajudar a 

os alunos a desenvolver habilidades para tratar dessas questões, construindo-se, então, como 
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“cidadãos responsáveis e empenhados na criação de um futuro desejável para si, para a 

comunidade e para todos os habitantes do planeta” (2001, p. 30). 

A concepção de Morin; Ciurana; Motta (2003) de educação planetária está associada à 

idéia de desenvolvimento da hominização, ou seja, estaríamos dando continuidade a um 

processo que começou há milhões de anos atrás, época que os autores chamam de 

“nascimento” da era planetária. Morin; Ciurana; Motta (2003) enumeram as fases da história 

do homem. Para ele, atualmente, estamos diante de um nascimento da humanidade. Tal fato 

implica ao abandono da “idade de ferro planetária”, bem como implica na civilização da terra 

e no nascimento da sociedade-mundo. A “missão” da educação, neste contexto, é, segundo os 

autores, fortalecer as condições de possibilidade da emergência desta sociedade-mundo que 

comporta cidadãos protagonistas, conscientes e criticamente comprometidos como a 

construção da civilização planetária (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 99). Apesar de 

usar o termo “missão”, que sugere a execução de uma finalidade imbuída de verdades, Morin; 

Ciurana; Motta dizem que nos encontramos numa odisséia incerta, procurando desenvolver a 

hominização, mas sem buscar a salvação.  

Também faz parte da reflexão dos autores a preocupação com a educação na era 

planetária. Morin; Ciurana; Motta fazem uma definição de eixos estratégicos-diretores cujo 

fim reside em “organizar a informação e a dispersão dos conhecimentos de nosso meio 

ambiente, para a elaboração de uma mundologia cotidiana” (2003, p. 100), fundamentados na 

necessidade de prosseguir a hominização e dar força às atitudes e aptidão para que isso 

aconteça.  

Os seis eixos que devem nortear essa educação se dividem em: eixo estratégico-

diretriz conservador/ revolucionante, que está associado à promoção de ação conservadora no 

sentido de preservação do meio, da vida e da humanidade. Além disso, associa-se às ações 



 57 

revolucionantes  cujo objetivo é o desenvolvimento da hominização e emergência da 

sociedade-mundo.  

O eixo-diretriz para progredir resistindo relaciona-se à ação contra a barbárie, sendo 

esta ação um instrumento para a cidadania. A barbárie que Morin; Ciurana; Motta falam não é 

apenas a das origens da humanidade, como dizem os mesmos, mas também as “forças 

modernas (2003, p. 102). Já outro eixo traz a preocupação de problematizar e repensar o 

desenvolvimento e criticar a idéia subdesenvolvida de subdesenvolvimento, tendo em vista as 

experiências realizadas no século passado (2003, p. 102). A educação deve contribuir para a 

superação da idéia de simplificação que, segundo os autores, é decorrente do reducionismo 

economicista. Tanto quanto isto, a educação deve ajudar a combater a idéia de progresso 

como uma certeza histórica. Nesse sentido, “o desenvolvimento supõe a ampliação das 

autonomias individuais, ao mesmo tempo em que se efetiva o crescimento das participações 

comunitárias, desde as participações locais até planetárias” (MORIN; CIURANA ; MOTTA, 

2003, p. 103). 

A educação, dessa forma, deve contribuir para um desenvolvimento que contemple a 

ética, que repense a perspectiva do reducionismo economicista. Além mais, o respeito pelas 

culturas diferentes é outra tarefa da educação e para a qual este eixo diretriz foi pensado. 

Enfim, este eixo envolve, concluem Morin; Ciurana; Motta, o aspecto mental, psíquico, 

afetivo e humano que, segundo estes autores, não pode prescindir ao desenvolvimento. 

Um desses eixos estratégicos, nada fácil de compreender, trata da finalidade da 

educação renovar e aumentar a complexidade da relação entre presente, passado e o futuro. 

Os três autores aqui mencionados falam numa restauração do futuro, restauração essa de 

grande importância e urgência para a humanidade (2003, p. 107). Porém, Morin; Ciurana; 

Motta ressaltam que deve-se dar prosseguimento à hominização, concebendo um futuro 
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aleatório e incerto aberto às possibilidades, mas não concebendo um futuro ilusório do 

progresso. 

A educação planetária não pode dispensar a perspectiva de uma educação imbuída de 

compromisso com a perspectiva política. Morin; Ciurana; Motta pensam numa educação 

comprometida em construir uma visão política global complexa que está além de um pensar 

global e agir local, pois acreditam em um sujeito que “pensa global/ age local e pensa local e 

age global” (2003, p. 109). É uma perspectiva política, dessa forma, que percebe 

interdependências e, por sua vez, percebe o contexto planetário.  

Por fim, para atingir uma educação planetária, é pensado na estratégia de reformar a 

civilização ocidental, contudo esta reforma não deve propor, nem assumir um sonho de 

salvação da terra (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003). Os autores pensam numa 

geopolítica que “requer redes associativas que criem e alimentem uma consciência cívica 

planetária que, por sua vez, alimente a inter-relação e a recursividade entre o contexto local, o 

indivíduo e o contexto planetário” (2003, p. 110).  

A educação nesse caso, para Morin; Ciurana; Motta, deve reforçar aptidões e ações 

para a superação de obstáculos próprios de estruturas burocráticas e institucionalização das 

políticas unidimensionais. A educação planetária, portanto, em sua “missão”, como dizem os 

autores, é uma “luta inicial pela defesa e pelo devir de nossas finalidades terrestres: a 

salvaguarda da humanidade e o prosseguimento da humanização” (2003, p. 119). 

Devemos dizer que nossos teóricos principais para tratarmos da educação planetária, 

em nossa pesquisa, serão Gadotti (2000) e Boaventura (2001), devido a clareza de seus 

conceitos e, além disso, de partilharmos de suas idéias.  

Antes de finalizarmos este capítulo, é importante refletir que a educação planetária é 

um binômio vulnerável às seduções do salvacionismo. Se faz mister, portanto, que esteja claro 
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que este trabalho é despojado de intenção de salvar o mundo, assim como quem o escreve não 

crê  que deva ser atribuído à cidadania planetária o papel de detentora de respostas, de 

verdades. Assim, é afastado desde já este perigoso caráter messiânico, ou como queira, 

salvacionista. A educação já é um tema cuja grande parte das discussões traz suficientemente 

este caráter, tanto do que parte de acadêmicos, quanto do que parte de um ponto de vista do 

senso comum. O pensar uma cidadania planetária também pode resultar em projetos prontos 

para humanidade revestidos desse messianismo, e isto sabemos que é desastroso, como o foi 

projetos aparentemente bem intencionados como a proposta de cidadania da Revolução 

Francesa. Somar a educação a um projeto planetário nos torna responsáveis de fazer esta 

ressalva: a cidadania planetária, fim da educação planetária, deve estar sempre aberta a ser 

continuamente construída, discutida, debatida, aceitando a pluralidade dos cidadãos como 

sugere Arendt (1997). Por sua vez, a educação planetária não é vista aqui como tema que deve 

ser outorgado em currículos, projetos-políticos pedagógicos e programas, e, sim, discutida e 

também construída. 
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Diante da situação mundial que foi introdutoriamente discorrida, situação esta que 

impõe uma necessidade de se pensar o futuro da humanidade e do planeta, interrogamos 

sobre qual deve ser a posição da educação. Como já foi dito, este trabalho não intenta 

apontar a educação como salvadora da sociedade, mas parte da perspectiva que “se a 

educação não pode tudo, alguma coisa fundamental pode” (FREIRE, 1998, p. 126). Tais 

palavras de Freire remetem à possibilidade de mudança (1983) e revestem, portanto, a 

educação de compromisso.  

Os educadores, por sua vez, segundo Freire, devem assumir este compromisso diante 

do mundo. “A primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está 

em ser capaz de agir e refletir. É preciso que seja capaz de, estando no mundo, saber-se 

nele” (FREIRE, 1983, p. 16). O compromisso do professor, perpassa, dessa forma, por uma 

leitura e atuação na realidade em que se encontra.  Para ainda melhor compreender este 

pensamento de Freire, vejamos o que o mesmo diz sobre a relação homem - realidade:  

 

Assim, como não há homem sem mundo, não há mundo sem homem, não 
pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade. Esta relação 
homem-realidade, homem-mundo, ao contrário do contrato animal, como já 
afirmamos, implica a transformação do mundo, cujo produto, por sua vez, 
condiciona ambos, ação e reflexão (1983. p.18). 

 

Freire é um autor que também inspira, legitima e embasa uma educação que pense no 

futuro da humanidade, cuja possibilidade de seu fim já é concreta. Ele nos faz acreditar em 
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outra possibilidade, uma vez que aponta a História como “tempo de possibilidade e não de 

determisnismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável” 

(FREIRE, 1998, p. 21). 

O professor, na perspectiva freireana, portanto, é concebido como um ser inserido no 

mundo e não restrito a espaços educacionais, por exemplo, à sala de aula. A educação 

planetária exige que o professor se sinta pertencente ao mundo, se torne “presença” no mundo 

e perceba que a educação também não se resume à escola, mas, ao contrário, que está inserida 

num contexto mais amplo, pelo fato do educador e educandos, seres sociais, históricos, 

estarem implicados em tais dimensões.  

Outro aporte teórico que muito nos servirá são as idéias de Arendt (1997). Esta autora 

chega a considerar o professor como um representante do mundo para os alunos, e, por 

conseguinte, acredita que deve se responsabilizar pelo mesmo. Arendt é categórica quanto a 

isto: “Qualquer pessoa que se recuse a assumir responsabilidade coletiva pelo mundo não 

deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação” (ARENDT, 1997, 

p. 239). A autoridade educacional, para esta filósofa, diz respeito à responsabilidade que o 

professor assume perante o mundo. Diz Arendt:  

 

as pessoas não querem mais assumir a responsabilidade por tudo o mais, pois 
sempre que a autoridade legítima existiu ela esteve associada com a 
responsabilidade pelo curso das coisas no mundo. Ao removermos a 
autoridade da vida política e pública, pode ser que isso signifique que, de 
agora em diante, se exija de todos uma igual responsabilidade pelo rumo do 
mundo (...) A autoridade foi recusada pelos adultos, e isso somente pode 
significar uma coisa: que os adultos se recusam a assumir as crianças (1997, 
p. 240). 

   

Arendt atribui um caráter conservador à educação, pois “Mesmo a responsabilidade 

ampla pelo mundo que é aí assumida implica, é claro, uma atitude conservadora” (1997, p. 
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242). É válido ressaltar que este sentido de conservadorismo/ conservação, para a autora, é 

aplicado a uma reflexão sobre a educação e não sobre o conservadorismo na política.  

 

Tal atitude conservadora, em política – aceitando o mundo como ele é, 
procurando somente preservar o status quo -, não pode senão levar à 
destruição, visto que o mundo, tanto no todo como em parte, é 
irrevogavelmente fadado à ruína pelo tempo, a menos que existam seres 
humanos determinados a intervir, a alterar, a criar aquilo que é novo. As 
palavras de Hamlet: - (The time is out of joint. O cursed spite that ever I was 
born to set it right” (O tempo está fora dos eixos. Ó ódio maldito ter nascido 
para colocá-lo em ordem) – são mais ou menos verídicas para cada nova 
geração, embora tenham adquirido talvez, desde o início de nosso século, 
uma validez mais persuasiva que antes (1997, p. 242-243).   

 

O papel da educação, para Arendt, é, assim, de conservação, de preservação do 

mundo, da humanidade. É importante explicar que quando Arendt falava em preservar o 

mundo não era apenas o mundo físico, mas a autora também se referia à pluralidade das 

idéias, o mundo como possibilidade de diálogo, onde as pessoas têm seu direito de 

argumentação. Estas reflexões arendtianas contribuem para se pensar numa educação que se 

responsabiliza em discutir o rumo da humanidade. 

Fizemos, até aqui, este percurso de idéias por considerarmos que é a partir de como se 

concebe os objetivos da educação que se estrutura o que ensinar, como ensinar e a quem 

ensinar e isso, consequentemente, implica no que o professor deve saber e debater. 

As perspectivas freireana e arendtiana esperam do professor uma preocupação e 

responsabilidade com o mundo, com o destino da humanidade. Partindo, então, destes autores 

supracitados, acreditamos que os saberes docentes devem ser imbuídos de responsabilidade 

pelo mundo e por ela mobilizados. Encontramos, portanto, em referenciais teóricos como 

estes a legitimação para perguntarmos o que sabem e pensam os professores do ensino 

fundamental sobre a educação planetária, uma vez que se acredita haver uma interseção do 

pensamento de Arendt e Freire com os propósitos desta educação.  
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As idéias que trouxemos de Freire não se restringe apenas ao papel da educação e do 

professor, porém, como vimos, são idéias que se reportam aos saberes docentes. Freire, 

inclusive, escreveu o livro “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa” 

e nele relaciona o saber do professor diretamente à responsabilidade com o mundo, uma 

responsabilidade ética. Para Freire,  

 

mais do que um ser no mundo, o ser humano tornou-se Presença no mundo, 
com o mundo e com os outros. (...) Presença que se sabe presença, que 
intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, 
que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no 
domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se 
instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade (1998, p. 20). 

 

Dessa forma, entende-se que o professor também não deve restringir seu saber docente 

e pensar a educação apenas a seu ambiente de trabalho, bem como não pode ensinar apenas 

para o mercado, mas, sim, deve ensinar para que os alunos também aprendam a ser presença 

no mundo, sendo este um dos predicados para que se exerça uma cidadania sem fronteiras, 

atualmente, como já foi argumentado nos capítulos anteriores, tão urgente. 

Freire, na citação que segue fala ainda de modo mais direto sobre o professor e seu 

papel enquanto sujeito histórico:  

 

Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores e 
professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa 
docente (...) É que me acho absolutamente convencido da natureza ética da 
prática educativa, enquanto prática especificamente humana. (...) Não 
podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da 
opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos 
como sujeitos éticos (1998, p. 16-19). 

 

Constatamos que as discussões dos saberes docentes têm sido em torno muito mais da 

gênese do saber do professor e de sua tipologia. Portanto, o trabalho que realizamos em 
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relação a este tema foi de urdir os pensamentos que nos interessassem diluídos nos textos dos 

autores que tratam dos saberes docentes, entre eles, Tardif (2002), Borges; Tardif (2001), 

Nunes (2001), Lelis (2001). Tenhamos uma noção de como esta discussão vem se dando, para 

entendermos melhor tais saberes. 

O professor e o ensino, durante muito tempo, estiveram fora do interesse investigativo 

das pesquisas educacionais. No período do pós-guerra (1940-1950), o aluno ocupava o centro 

deste interesse por causa das abordagens psicológicas e psicopedagógicas. O comportamento 

do professor, neste caso, influenciava a aprendizagem do aluno e se constituía como uma 

segunda variável. Como se pode deduzir, estas pesquisas foram marcadas pelo behaviorismo. 

Os países anglo-saxônicos são um exemplo disso, onde foi adotada a idéia de “efeito 

docente”, ou seja, o “processo produto” (process-product). Esta perspectiva ainda se mantém 

nas décadas que se seguiram (1960-1970), porém, nelas encontramos as primeiras críticas e a 

defesa da constituição de uma sólida tradição de pesquisa sobre o ensino do professor 

(BORGES; TARDIF, 2001, p. 13). 

Vimos, dessa forma, que o professor, até então, era visto através do paradigma da 

racionalidade técnica, cuja influência existiu durante muito tempo do século XX. A 

concepção tida sobre o professor, neste contexto, se restringia a um instrumento transmissor 

de saberes que não eram construídos por ele, e, sim, por outras pessoas. A crítica à essa 

concepção era imbuída do argumento que seu raciocínio: 

 

nega a subjetividade do professor como agente no processo educativo; 
ignora o fato de que a atividade docente lida com, depende de e cria 
conhecimentos tácitos, pessoais e não sistemáticos que só podem ser 
adquiridos através do contato com a prática; ignora os estudos culturais e 
sociológicos que vêem o currículo como terreno de criação simbólica e 
cultural; e que ignora, também, todo o questionamento a que tem sido 
submetido o conhecimento científico nas últimas décadas (MONTEIRO, 
2001, p. 122). 
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Tanto o modelo diretivo tradicional, cujo eixo é a relação professor saber 

(racionalidade técnica), quanto o modelo não diretivo, que, por sua vez, o foco é a relação 

aluno-saber, não colocam o saber em questão. Já, as pedagogias não diretivas “libertadoras” 

questionavam os saberes dominantes e privilegiavam os saberes populares, pois tinham por 

objetivo a emancipação dos dominados. Isto terminou provocando “um esvaziamento da 

dimensão cognitiva do ensino [...]” (MONTEIRO, 2001, p. 122). 

Os limites da concepção técnico-científica deram margem para estudos e pesquisas 

que superaram essa visão e que propuseram novos instrumentos teóricos. Estas novas 

pesquisas direcionaram seu interesse para o professor, seu conhecimento e, assim, 

possibilitaram “o desenvolvimento de uma epistemologia da prática que abre perspectivas 

muito promissoras ao estudo do campo educacional” (MONTEIRO, 2001, p. 130). 

As décadas de 1980 e 1990 testemunham o movimento de profissionalização do 

ensino, que reivindicaram por um repertório de conhecimentos profissionais, validado pela 

pesquisa e que trouxesse legitimidade e eficácia para ação docente. Houve um grande 

aumento no número das pesquisas sobre a questão do conhecimento. Borges e Tardif (2001) 

garantem que isto não se resume apenas à uma expressão quantitativa, porém, vem 

acompanhada de uma grande diversificação qualitativa, incluindo metodologia e teóricos de 

referência. 

 

Toda pessoa que se interessa hoje pelo estudo do ensino não pode deixar de 
ficar espantada diante da profusão e da multiplicação dos escritos que tratam 
da questão do conhecimento (ou do saber: knowledge em inglês; savoirs, 

connaissances em francês) dos professores. Todos os anos, milhares de 
livros e de artigos são publicados sobre esse tema em quase todos os lugares 
do mundo. Somente nos Estados Unidos, obras volumosas sobre essa 
questão aparecem de forma cada vez mais regular, apresentando 
megassínteses sobre centenas e até milhares de pesquisas em curso 
(BORGES; TARDIF, 2001, p. 11). 
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No Brasil, é a partir da década de 1990 que começa a surgir o debate que vinha a criticar 

a separação da formação e da prática cotidiana. É neste período, portanto, que 

 

inicia-se o desenvolvimento da pesquisa que, considerando a complexidade 
da prática pedagógica e dos saberes docentes, buscam resgatar o papel do 
professor, destacando a importância  de se pensar a formação numa 
abordagem que vá além da acadêmica, envolvendo o desenvolvimento 
pessoal, profissional e organizacional da profissão docente (NUNES, 2001, 
p. 28). 

 

Nunes (2001) defende que, neste contexto, as pesquisas sobre a formação de professores e os 

saberes docentes passam a ter uma marca de produção intelectual internacional, inclusive, 

dando voz ao professor em suas abordagens metodológicas, analisando, também, suas 

histórias de vida, trajetória entre outros.  Dessa forma, esta nova perspectiva se opunha a outra 

que vinha exercendo grande influência e que reduzia a profissão docente a um conjunto de 

competências e técnicas, gerando uma crise de identidade dos professores, pelo fato de 

estabelecer uma separação entre o eu profissional e o eu pessoal (NÓVOA apud NUNES, 

2001). 

O professor, nesse tipo emergente de investigações, ganhou um lugar central em estudos e 

debates, e seu “modo de vida” pessoal passou a ser considerado como um fator que influencia 

no profissional.  

 

Nessa perspectiva de analisar a formação de professores, a partir da 
valorização destes, é que os estudos sobre os saberes docentes ganham 
impulso e começam a aparecer na literatura, numa busca de se identificarem 
os diferentes saberes implícitos na prática docente (NUNES, 2001, p. 29). 

 

Durante a década de 1960, o professor privilegiava o conhecimento sobre a sua 

disciplina. Já a década de 1970, há um direcionamento para os aspectos didáticos-
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metodológicos, tendo em vista as tecnologias de ensino e, neste caso, o domínio dos 

conteúdos não é mais a prioridade. Na década de 1980, encontramos a dimensão sócio-

política e ideológica da prática pedagógica, que se situa no eixo das discussões educacionais 

(NUNES, 2001). 

É, então, como dissemos, na década de 1990, surge uma nova forma de pensar a 

prática docente e os saberes dos professores. Inicialmente, as pesquisas que adotavam esse 

enfoque não foram tão valorizadas. É resgatada “a importância de se considerar o professor 

em sua própria formação, num processo de auto-formação, de reelaboração dos saberes 

iniciais em confronto com sua prática vivenciada” (NUNES, 2001, p. 30). Partindo dessa 

reflexão, muitos autores consideram que o saber docente se constituem através da prática 

(PIMENTA apud NUNES, 2001). 

Na verdade, já no final da década de 1980, existem elementos que colaborariam para a 

reflexão do professor como sujeito do saber e fazer. O trabalho docente passa a ser 

compreendido através de novos conceitos. As novas abordagens buscam conhecer o que os 

professores dizem sobre seus saberes, sobre suas ações (SILVA apud NUNES, 2001). Nunes 

conclui que 

 

Estudos como estes têm destacado a importância do desenvolvimento de 
pesquisas, em nossa realidade, que busquem identificar e analisar os saberes 
docentes numa perspectiva de contribuir para a ampliação do campo e para a 
implementação de políticas que envolvam a questão da formação do 
professor, a partir da ótica dos próprios sujeitos envolvidos (2001, p. 31). 

 

As pesquisas estrangeiras muito contribuíram para a configuração desse novo olhar em 

relação ao professor. Schön também compartilha com o pensamento de que os professores 

possuem um saber próprio da prática educativa, uma vez que estes refletem sobre sua prática, 

que desenvolvem habilidades para enfrentar situações que não foram ensinadas em seus 
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cursos de formação (SCHÖN, 2000).  Mas, destaquemos Tardif, já que é nosso teórico 

principal. Em 1991, a publicação do texto de Tardif; Lessard; Lahaye provoca interesse da 

comunidade acadêmica brasileira sobre um tema “de conhecimento tácito entre os professore, 

mas cuja complexidade passaria a desafiar a argúcia de muitos membros dessa comunidade 

desde então” (LÜDKE, 2001, p. 79).  Para Lelis (2001), este texto contribuiu para a 

“demarcação de um novo idioma pedagógico na consciência de que a prática profissional está 

marcada por uma trama de histórias, culturas que ultrapassam a dimensão pedagógica strictu 

sensu” (p. 53). A autora ainda é mais categórica quando diz que “esta produção efetuou a 

‘curvatura da vara’, ao conferir à prática uma instância de produção de saber profissional, de 

outra latitude se comparado ao papel do conhecimento que provém da universidade” (LELIS, 

2001, p. 54). 

Tardif (2002) defende a teoria de que os saberes docentes são plurais, heterogêneos e 

amalgamados e, portanto, se constituem a partir de fontes sociais diversas. São os seguintes os 

saberes docentes: disciplinares – correspondem aos saberes selecionados pela instituição 

universitária; curriculares – são os que a instituição escolar considera como aqueles que 

devem ser ensinados; profissionais – transmitidos nos espaços nas instituições de formação de 

professores; experienciais – construídos a partir da prática cotidiana da profissão, articulados 

ao trabalho e ao conhecimento do meio. “Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitatus e 

de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2002, p. 39). 

Tardif argumenta que o saber do professor é também constituído a partir de sua 

história pessoal, de sua cognição e até mesmo a partir de suas emoções e expectativas. O 

autor, conclui, então, que o saber dos professores não deixa de decorrer do que eles são e 

fazem. Este ser e fazer é relacionado ao ensino: “o que Eu sou e o que Eu faço ao ensinar”. O 

saber docente, segundo Tardif (2002), é, portanto, mediado pelo trabalho, pela busca de 
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solucionar problemas no cotidiano da sua atividade e, por conseguinte, o saber docente 

relaciona-se com o que o professor foi e fez no âmbito do ensino. Tardif acredita que “Os 

saberes de um professor são uma realidade social materializada através da formação, de 

programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma pedagogia 

institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo tempo, os saberes dele” (2002, p. 16). É 

válido lembrar aqui que este saber individual do professor, defendido pelo autor, se configura 

no processo social da escolarização.  

Devemos contemplar a dimensão social da constituição dos saberes do professor. 

Podemos pensar com Tardif que “o que um ‘professor deve saber ensinar’ não constitui, 

acima de tudo, um problema cognitivo ou epistemológico, mas sim uma questão social, tal 

como mostra a história da profissão docente.” (TARDIF, 2002, p.13). Contudo, é válido 

ressaltar que, para Tardif, o saber é social por ser partilhado por um grupo de professores, de 

formação comum, que trabalham num ambiente organizacional comum e por ser legitimado e 

definido por várias instituições desde universidade e Ministério da Educação à associações 

profissionais e grupos científicos. Além disso, este autor percebe a dimensão social do ensino 

na relação inevitável, na verdade, inerente ao trabalho do professor, como sujeitos. 

Este ponto de vista é interessante para entendermos que o saber do professor, 

construído em sua formação, tem que ser legitimado, válido, relevante para, pelo menos, 

algum grupo da sociedade. Pensar o que sabem os professores é, também, uma forma de saber 

o que uma sociedade valora e o que ela vem legitimando. Adotar ou não uma educação que 

tem uma perspectiva planetária, que contempla a cidadania, uma cidadania sem fronteiras, 

justificada, outrora neste trabalho, anuncia ou denuncia o valor que grupos dirigentes dão à 

educação, o papel que atribuem a mesma e em que medida a sociedade, por sua vez, se torna 

cúmplice disso. O saber dos professores, destarte, “(tanto os saberes a serem ensinados quanto 



 71 

a saber-ensinar) está assentado naquilo que Bourdieu chama de arbitrário cultural” (TARDIF, 

2002, p. 14). 

Por considerar o saber constituído a partir do conhecimento e de um saber-fazer 

pessoal, de programas, de saberes curriculares, dos livros- didáticos, de conhecimentos 

disciplinares, da experiência e formação profissional é que Tardif conclui que os saberes dos 

professores são plurais, heterogêneos “porque envolve, no próprio exercício do trabalho, 

conhecimentos e um saber-fazer bastante diverso, proveniente de fontes variadas e, 

provavelmente, de natureza diferente” (TARDIF, 2002, p.18). Mais adiante Tardif faz 

referência à família do professor, à escola que o formou, às universidades, à discussão com os 

pares, aos cursos de reciclagem, pois “o saber profissional está, de um certo modo, na 

confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros autores 

educacionais, das universidades, etc” (2002, p. 19). 

A reflexão até então percorrida nos é válida para nos situarmos na discussão dos 

saberes, para entendermos essa heterogeneidade do saber do professor, enfim, a natureza 

social desse saber. A idéia de que os professores também mobilizam saberes pessoais, da sua 

história de vida, de sua cultura pessoal embasa nossa pesquisa para entendermos o que sabem 

e pensam os professores sobre a educação planetária, pois, na amostra que tomamos da 

proposta curricular do curso de Licenciatura não há disciplinas que façam uma interface com 

o tema. Os PCN(s), por sua vez, também não trazem esta discussão, exceto o  de Geografia 

(1998) que enfatiza a relação entre o local e global. A abordagem dos temas transversais é 

muito direcionada para o local. Em seguida, procuramos saber se na formação continuada da 

rede estadual já haviam discutido esta questão, ou mesmo, se o que haviam tratado, faziam 

relações com o global e, assim, também não encontramos indícios de uma educação 

planetária. Nos utilizamos de Tardif (2002), quando partimos do pressuposto que o professor 

constitui seus saberes a partir de sua cultura pessoal, da sua cultura familiar, para 
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investigarmos o que sabem e pensam os professores  sobre educação planetária, mesmo que 

nas outras esferas do saber a nossa discussão não tenha sido abordada. 

Quais os significados dos conhecimentos para os professores? Quais os significados 

dos conhecimentos dos professores para a sociedade contemporânea? Qual a diferença entre 

conhecimentos e informações? Até que ponto conhecimento é poder? Qual a relação entre os 

conhecimentos? Para que ensiná-los? Tais perguntas são elaboradas por Pimenta (2005) e se 

fazem fonte de instigação para nós que pensamos o saber do professor. Pimenta acredita que o 

conhecimento não se restringe à informação, contudo implica em relacioná-la, classificá-la e 

contextualizá-la. Por fim, envolve a “capacidade de produzir novas formas de existências, de 

humanização (...) conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para a 

produção da vida material, social e existencial da humanidade” (2005, p. 22). A autora 

designa tal reflexão ao saber docente, no caso, como é relevante a questão do conhecimento 

para se pensar este saber. 

 Mais adiante, no mesmo texto o qual reportamos Pimenta, encontramos o argumento 

de que a escola e o professor devem “proceder à mediação entre a sociedade da informação e 

os alunos, no sentido de possibilitar-lhes pelo desenvolvimento da reflexão adquirirem a 

sabedoria necessária à permanente construção do humano” (2005, p. 22). A autora vê a 

educação como um processo de humanização e este seu entendimento ora nos desafia, ora nos 

dá um suporte para pensar e querer investigar como os saberes da formação contemplam 

aquele processo, uma vez que o processo de humanização, segundo Morin; Ciurana; Motta 

(2003), é uma das questões para a qual a educação planetária vem a contribuir. Pimenta ainda 

nos é mais favorável em sua reflexão ao dizer que  

 

a finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, multimídia e 
globalizada, é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos 
científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-
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los e reconstruí-los com sabedoria. O que implica analisá-los, confrontá-los, 
contextualizá-los. Para isso, há que os articular em totalidades que permitam 
aos alunos irem construindo a noção de “cidadania mundial” (2005, p. 23). 

  

Isto requer discutir a formação do professor, discutir que novos saberes docentes são 

exigidos pelos desafios que emergem da sociedade referida pela autora. E é claro, essa é uma 

reflexão intrínseca a este trabalho, já que entendemos as propostas da educação planetária 

como uma demanda de saberes considerados aqui como predicados para tratar desse tema e/ 

ou pensar as questões que o mesmo traz. 

O currículo, como diz Tardif (2002), também é constituinte do saber do professor. O 

saber curricular é correspondente aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos definidos pela 

formação para uma cultura erudita. Será necessário indagar ao professor, para que se cumpra 

o objetivo dessa pesquisa, o que os currículos e programas contribuíram para que 

conhecessem a educação planetária ou discussões que dela se fazem interfaces.  

Para tratar o saber curricular também temos um teórico, Moreira (1995), que vem a dar 

contribuição, uma vez que suas reflexões sobre o currículo já apontam para a necessidade de 

pensar uma reestruturação do currículo, considerando a globalização cultural, das questões 

sociais e ambientais. Tendo reconhecido que a sociedade enfrenta o desafio de preservar a 

humanidade, devido aos fatores já mencionados, o educador e todos que fazem a educação se 

encontram diante da tarefa de repensar o que ensinar e porquê ensinar. Diz Moreira 

enriquecendo à reflexão a se fazer sobre saber do professor e uma perspectiva planetária:  

 

Destacamos, também, a relevância de analisarmos as transformações que 
contemporaneamente atravessam a cultura, em termos de processos intra-
sociais, inter-sociais e globais (Featherstone, 1995). O atual fenômeno da 
globalização cultural, que corresponde ao movimento pelo qual uma 
condição se globaliza e, ao fazê-lo, designa condições rivais como locais, 
tanto pode apresentar colorações hegemônicas como contra-hegemônicas. 
Tanto pode envolver a globalização do fast food, como corresponder à 
organização transnacional de grupos feministas ou de grupos que defendam 
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a preservação do ambiente (Santos, 1995). Sugerimos, então, que a intenção 
de contribuir para o fortalecimento de lutas contra-hegemônicas globalizadas 
se constitua em princípio orientador de reestruturações curriculares (1995, p. 
20).   

 

É valido lembrar que a cidadania planetária, um dos objetivos da educação planetária, 

emerge como expressão dessas lutas, também conhecidas como contra-hegemônicas. 

Passemos, finalmente, à relação entre o saber docente e a experiência. Não obstante, se 

faz mister dizer que, para investigar o que sabem os professores sobre a educação planetária e 

seus elementos de discussão, foi considerado pertinente abordar outro autor além de Tardif 

(2002) que, tratasse da educação e, ao mesmo tempo, falasse da questão da experiência. 

Larossa (2002), portanto, é o teórico que nos dá uma contribuição singular, por aprofundar a 

reflexão sobre a experiência como um fenômeno que está muito além do trabalho, da escola.  

Segundo Larossa,  

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 
que se passa, o que acontece, o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, 
porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que 
se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em 
um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracterizam o 
nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez 
mais rara (2002, p. 21). 

 

Partindo deste pressuposto, Larossa acredita que informação não significa experiência, 

assim como estar informado não significa saber. Por exemplo, o sujeito contemporâneo, para 

este autor, tem obsessão por informação e por saber, não no sentido de “sabedoria”, mas de 

estar informado, assim, nada lhe acontece. Larossa, diz, então, que  

 

A primeira coisa que queria dizer sobre a experiência é que é necessário 
separá-la da informação. E o que gostaria de dizer sobre o saber da 
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experiência é que é necessário separar de saber coisas, tal como se sabe 
quando se tem informação sobre as coisas, quando se está informado (2002, 
p. 22). 

 

Larossa, igualmente ao que foi supracitado, faz uma ressalva quanto à opinião. A 

opinião é um par da informação, segundo ele. O que importa, no pensamento de muitos 

sujeitos contemporâneos, é se informar e opinar sobre o que se soube, e isto se dá de uma 

forma automática, em que geralmente opinar se reduz a estar a favor ou contra. Este é um dos 

fatores que impedem de que seja feita uma experiência. Larossa argumenta que  

 

Desde pequenos, até a universidade, ao largo de nossa travessia pelos 
aparatos educacionais, estamos submetidos a um dispositivo que funciona da 
seguinte maneira: é preciso informa-se e, depois, há de opinar, há que dar 
uma opinião obviamente própria, crítica e pessoal sobre o que quer que seja 
(2002, p. 23).  

 

O autor, assim, contribui para questionar as formações continuadas, por exemplo, não 

apenas como fonte de informação, mas um espaço de contínua construção do conhecimento e 

de reflexão. 

Larossa muito contribui para os estudos sobre o que pensam e sabem os professores, 

sobre as questões globais e uma educação que emerge como expressão alternativa, pelo fato 

de acusar a pressa, a necessidade de ser tudo veloz como causa da fugacidade dos 

acontecimentos. Ora, se a educação planetária nos desafia observar os problemas que 

envolvem toda humanidade, bem como os riscos que o planeta corre, é contraditório a ela se 

colocar diante dos fatos tomando-os com um “olhar” efêmero, como se estes fossem mais um 

assunto a ser obtido como informação, sem refletir com mais profundidade, sem se 

responsabilizar pelos mesmos e sem construir um conhecimento, até que outros fatos se 

tornem “manchetes” e assim, os acontecimentos de outros dias atrás se tornem esquecidos.  
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Larossa (2002) diz que cada notícia traz um estímulo, uma excitação, e por isso, considera o 

sujeito moderno como um consumidor voraz e insaciável de novidades. Ele explica como isto 

se dá e suas implicações quando diz que  

 

O acontecimento nos é dado de forma de choque, do estímulo, da sensação 
pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. A velocidade 
com que nos são dados os acontecimentos e obsessão pela novidade, pelo 
novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa 
entre os acontecimentos (LAROSSA, 2002, p. 23). 

 

 Também essa questão de conectar os fatos, vê-los de uma forma interligada, 

relacionada é necessário para que se desenvolva uma perspectiva planetária, global, e neste 

caso, como vimos na citação, há um impedimento de conectar os acontecimentos da forma 

que as informações são trazidas à sociedade, impedindo também de que o sujeito tenha uma 

experiência. 

A falta de tempo das pessoas é uma das razões da impossibilidade da reflexão, e por 

fim, da experiência. Larossa (2002) ressalta que cada vez mais se passa mais tempo nas 

escolas (universidade e formações). Em suas palavras,  

 

Esse sujeito da formação permanente e acelerada, da constante atualização, 
da reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou 
como uma mercadoria, um sujeito que não pode perder tempo, que tem 
sempre que aproveitar o tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que 
tem que seguir o passo veloz do que se passa, que não pode ficar para trás, 
por isso mesmo, por essa razão de seguir o curso acelerado do tempo, esse 
sujeito não tem tempo. E na escola o currículo se organiza em pacotes cada 
vez mais numerosos e cada vez mais curtos. Com isso, em educação estamos 
sempre acelerados e a experiência não nos acontece (LAROSSA, 2002, p. 
23).  
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Esta falta de tempo, devido ao excesso de trabalho e exigência de formações, também 

dificulta os professores, portanto, fazerem uma experiência do mundo, observar o que está 

acontecendo, refletir, relacionar os fatos, e, assim como é difícil, tecer uma interpretação mais 

global, e elaborar uma pensar mais planetário.  

Finalmente, Larossa fala da relação entre a experiência e o trabalho, que é onde, 

acredito, este autor vem a nos dar um maior suporte para pensar melhor os saberes da 

experiência também tratado por Tardif (2002) e outros demais citados. Larossa (2002) não 

concebe trabalho e experiência como a mesma coisa. Para este autor o saber da experiência se 

dá na relação entre conhecimento e vida humana e se constitui como um saber particular, 

subjetivo, relativo, contingente e pessoal. A experiência é singular, impossível de ser repetida 

por outra pessoa. As pessoas, portanto, ainda que tenham passado pelos mesmos 

acontecimentos, fazem experiências diferentes. A experiência é a elaboração do que do 

sentido ou do sem sentido que nos acontece. Dessa forma,  

 

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo 
concreto em que encarna. Não está, como conhecimento científico, fora de 
nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, 
um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma singular de estar 
no mundo, que é por sua vez ética (um modo de conduzir-se) e uma estética 
(um estilo) (LAROSSA, 2002, p. 27).  

 

A primeira nota do autor sobre o saber da experiência fala deste saber como implicado 

à existência, à singularidade. Na segunda nota, Larossa (2002) tenta evitar a confusão entre 

experimento e experiência. O experimento é genérico, a experiência se contrapõe à 

homogeneidade a que este remete. 

Além da experiência ser  aquilo que nos toca, que nos acontece, também é para 

Larossa aquilo que nos forma. E é partindo desse pressuposto que encaramos e investigamos 
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o saber do professor sobre a educação planetária como decorrente também de sua experiência 

como um sujeito imbricado em várias dimensões da vida humana. Complementar a este autor, 

por refletir de forma semelhante, nos utilizaremos também, como já foi dito acima, das idéias 

de Freire (1983), uma vez que considera o professor como um ser no mundo. 

As nossas inquietações se dão, portanto, no que tange aos saberes docentes e o pensar 

dos professores. O que sabem os professores sobre uma educação planetária? O que pensam 

estes professores sobre esta educação planetária? Como os professores validam essa discussão 

na sua formação e para a educação propriamente? Quais os desafios por eles encontrados para 

educar para a planetaridade e quais os saberes que para tanto são necessários incorporar? São 

essas perguntas que nortearam a nossa pesquisa e que para realizá-la tivemos que nos apoiar 

em teóricos que aqui acabamos de apresentar. 
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CAPITULO IV – A METODOLOGIA: caminho construído na investigação 
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O propósito deste capítulo é apresentar os caminhos que tomamos para responder aos 

nossos objetivos. Lembramos aqui que estes são: Verificar a importância dada pelos 

professores à perspectiva planetária; conhecer os desafios percebidos pelos professores em 

educar contemplando uma perspectiva mundial; investigar que saberes os professores julgam 

necessários incorporar para educar na perspectiva da cidadania planetária. 

Tendo em vista os objetivos traçados, escolhemos a abordagem da análise qualitativa. 

Partilhamos do ponto de vista de Minayo de que o discurso tem como o cerne do sentido “o 

universo de significações, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores. Esse conjunto de 

dados considerados ‘qualitativos’ necessita de um referencial de coleta e de interpretação de 

outra natureza” (1999, p. 28). Se nos propomos analisar também o que pensam os professores, 

estaremos em contato com a expressão de valores dos mesmos, com seus significados, 

portanto, como diz Minayo, a natureza de dados como esse exige uma análise qualitativa. 

Ludke; André (1986), com base em Bogdan; Biklen (1982), igualmente nos 

esclarecem sobre a pertinência de termos trabalhados a análise qualitativa para cumprir a 

nossa pesquisa, pois estas autoras acreditam que  

 

Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a ´perspectiva dos 
participantes´, isto é, a maneira como os informantes encaram as questões 
que estão sendo focalizadas. Ao considerar os diferentes pontos de vista dos 
participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno 
das situações, geralmente inacessível ao observador externo (1986, p. 12). 
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Os questionários e as entrevistas semi-estruturadas serviram como instrumentos de 

nossa pesquisa. Não podemos apreender o universo de significados e saberes dos professores 

através do questionário, contudo acreditamos que este instrumento nos possibilitou um 

suporte para melhor elaborar as entrevistas, caracterizar os sujeitos e, inclusive, para ter 

problematizado as respostas neste obtidas, o que deu elementos para as entrevistas. 

As entrevistas são consideradas por Ludke; André (1986) como um dos instrumentos 

básicos para a coleta de dados de uma pesquisa de abordagem qualitativa.  As autoras 

consideram que a entrevista proporciona uma maior relação de interação e menos hierarquia 

em relação aos outros instrumentos de pesquisa. Além disso, Ludke; André (1986) acreditam 

haver uma recíproca influência entre entrevistador e entrevistado. Mas, o que de fato as 

autoras citadas contribuem é em conceber a entrevista como grande vantagem por captar 

imediatamente a informação que se deseja (1986, p.34). 

Uma das considerações mais importantes que fizemos para escolha da entrevista semi-

estruturada foi a seguinte: 

 

As questões, neste caso, deverão ser formuladas de forma a permitir que o 
sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões sobre 
os temas apresentados. O questionamento é mais profundo e, também, mais 
subjetivo, levando ambos a um relacionamento recíproco, muitas vezes, de 
confiabilidade. Frequentemente, elas dizem respeito a uma avaliação de 
crenças, sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos acompanhados de 
fatos e comportamentos ( ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 30-31). 

 

Partindo para outro tipo de contribuição, procuramos atentar para o fato que Lembra 

Allain que “Neste tipo de entrevista a relação entrevistador-entrevistado é muito mais tensa, 

pois além de dar sua opinião sobre determinado assunto, o entrevistado é convidado a se 

explicar, a argumentar, a repensar suas proposições” (2005, p. 70). Esta perspectiva nos dá um 
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suporte, portanto, para construirmos o caminho de investigação sobre o que pensam os 

professore e, ainda nesta mesma direção, os professores também foram questionados sobre o 

que sabem, se explicaram e puderam repensar seus saberes. Se estamos tratando de uma 

educação planetária, não podemos nos esquecer de construir entrevistas que façam emergir a 

preocupação do professor com o mundo, pois acreditamos que “Quanto mais se 

problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão 

desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder o desafio” (FREIRE 

apud ALLAIN, 2005, p. 58). A natureza do tema exige, portanto entrevistas semi-

estruturadas. 

Para analisarmos o saber e o pensar dos professores utilizamos o método da análise de 

conteúdo, no enfoque temático, pois, segundo Bardin, esta análise é “Um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que aplicam 

a <<discursos>> (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (1977, p. 9). Para 

verificarmos nas entrevistas o que pensam e sabem os professores, acreditamos que este tipo 

de análise dá um suporte para entender a construção do sentido dentro de diferentes 

possibilidades de interpretação, pois como diz Minayo que “o processo discursivo não tem um 

início preciso: ele se apóia em discursos prévios que, por sua vez, estão baseados na 

experiência concreta do leitor, do interlocutor ou do analista” (1999, p. 124). 

Para investigar sobre o que sabem os professores foram analisados os Parâmetros 

Curriculares dos Temas Transversais (1998), uma vez que esboçam uma demanda do que 

devem saber os professores, ainda que este saber se manifeste de uma forma implícita. 

Nossas categorias são: cidadania planetária, por dar margem para explicar o 

surgimento da perspectiva planetária, educação planetária, nosso tema, e saberes docentes. Já 

no que tange ao empírico, nos utilizamos dos nossos objetivos para agrupar respostas, 



 83 

portanto, analisamos as entrevistas a partir de três eixos: perspectiva planetária do professor, 

desafios à educação planetária e saberes a incorporar. 

Nosso campo de pesquisa são as escolas do sistema de ensino estadual de 

Pernambuco, onde encontram-se os professores deste sistema. Escolhemos a rede pública 

estadual pelo fato de poder, em certa medida, através do discurso dos professores, avaliar a 

atenção dada pela gestão estadual em relação ao pensar planetário. 

Como sujeitos da nossa pesquisa ficaram definidos, devido aos objetivos estabelecidos 

(o que pensam e sabem os professores sobre educação planetária), os professores do ensino 

fundamental das séries finais da rede estadual. A escolha do professor do ensino do 

fundamental dessas séries foi influenciada pelo o que o PCN de Geografia (1998) diz ao tratar 

de assuntos como Estado, sociedade, nações. Este PCN aponta o ensino fundamental como o 

momento em que já se deve ensinar esses assuntos para os alunos que estão neste nível de 

aprendizado e, por sua vez, os temas são requisitados na discussão da educação planetária. 

Nesse caso, trabalhamos com professores de diferentes disciplinas (História, 

Geografia, Ciências, Língua Portuguesa/ Inglês, Matemática e Artes) e como uma forma de 

confrontar e somar informações do depoimento dos nossos sujeitos, entrevistamos também os 

alunos. 

Delimitamos o número de duas escolas da rede para selecionarmos nossos sujeitos. 

Primeiramente, fomos a Gerência Regional de Educação (GERE), Recife-Sul, com o intuito 

de pedirmos informações, tendo em vista a escolha das escolas. Para tanto, explicamos os 

objetivos da nossa pesquisa. Percebemos que este caminho era claramente passível de 

indicações de escolas de referência, premiadas nacionalmente, como constatamos ao visitá-las 

e lermos projetos que nelas se desenvolviam. Concluímos, então, que os resultados da 

pesquisa poderiam ser influenciados por dados que não correspondessem à realidade da 

maioria das escolas. Pensamos que nossa escolha deveria ser aleatória, pois consideramos que 
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“poderia evitar possíveis tendenciosidades na amostra” (ALLAIN, 2005, p. 64). De fato, 

percebemos grande diferença nas escolas que freqüentamos, durante o no nosso trabalho de 

campo. Constatamos vários tipos de dificuldades, desde as condições da estrutura física até a 

dos recursos humanos.  

Como havíamos dito, nosso propósito era delimitar duas escolas para selecionar 

nossos sujeitos e assim o fizemos. Localizamos uma escola da GRE SUL e uma da GRE 

Metro-Norte. Conversamos com os gestores das escolas para que pudéssemos realizar a nossa 

pesquisa, fornecendo-lhes, inclusive, uma carta de apresentação do nosso programa de pós-

graduação. Os gestores nos ajudaram como mediadores para chegarmos até os professores. 

 

Essa primeira aproximação pode realizar-se tomando como intermediário 
algum responsável institucional ou líder natural de um grupo. Dessa forma, 
evita-se abordar diretamente o indivíduo, sendo a ligação feita através de um 
canal social (ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 50). 

 

Antes de nos apresentarmos aos professores, tivemos que, delimitar um turno, em cada 

escola para realizarmos nosso trabalho. Para isso, também contamos com o apoio dos 

gestores. À escola da GRE SUL, íamos no turno da noite e à outra íamos pela manhã. 

Levantamos os nomes dos professores do ensino fundamental II do determinado turno e que 

estavam lotados em sala de aula . Nossa listagem ficou composta por 13 professores da GRE 

SUL, somados aos doze professores da GRE METRO-NORTE, resultando, portanto, em vinte 

e cinco serem escolhidos como nossos sujeitos. Contudo, é importante informar, aqui, que  

aconteceu o desabamento do teto, de uma das escolas, no processo em que desenvolvíamos 

nossa investigação e, por sua vez, não sabíamos ao certo quando a escola seria reaberta. Dessa 

forma, nos apressamos em levantar outros professores numa terceira escola, também da GRE 
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SUL, para garantirmos nossa amostra. Nesta última, listamos 6 professores (esta é uma escola 

de uma dimensão bem menor que as outras) e, por fim, constaram, no geral, trinta professores. 

Formulamos o questionário para a caracterização dos nossos sujeitos e, assim, 

podermos melhor elaborar nossas entrevistas. O questionário viria também a contribuir para a 

escolha dos mesmos. Neste instrumento de pesquisa, iniciamos procurando formular questões 

sobre a formação do professor, com que assiduidade eles se informam sobre os conflitos 

mundiais, através de quê, se já ouviram falar em educação planetária, em cidadania mundial, 

global e/ ou planetária, se conhece alguma ONG, movimento, conferência e/ ou acordos 

internacionais, entre outras questões. 

Distribuímos pessoalmente os questionários aos professores e, antes de entregá-los, 

explicamos a nossa pesquisa, sobre a importância de cada um para a mesma, mas que também 

eram livres para não aceitar participar. Aproveitamos este contato de idas e voltas às escolas 

em busca dos diversos professores, para estabelecer uma relação que tornasse mais favorável 

à entrevista, pois 

 

na preparação da Entrevista, é importante saber que, antes do encontro 
entrevistador ↔ entrevistado, um investigador experiente pode e deve 
preparar boa parte da interação para facilitar o trabalho do entrevistador, 
auxiliando, também, para que se instale, com maior propriedade, a seriedade 
para o futuro participante, após iniciais esclarecimentos (ROSA; ARNOLDI, 
2006, 51). 

 

É importante lembrar que a escola onde houve o desabamento voltou a funcionar e 

terminamos por considerar os trinta e um questionários recolhidos, ou seja, a amostra das três 

escolas. Nosso próximo passo seria selecionar, a partir de critérios, um professor de cada 

disciplina (Artes, Ciências, Geografia, História, Matemática, Português), no caso, seriam 6 

docentes.  
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Nosso primeiro recorte foi dos professores que haviam informado que já tinham 

ouvido falar pelo menos em um dos seguintes termos: cidadania mundial, cidadania 

planetária, cidadania global. Dos trinta e um, dezoito professores conheciam algum desses 

termos e doze já tinha ouvido falar em educação planetária. Acreditávamos que precisávamos 

estabelecer o critério de que os sujeitos deveriam ter um mínimo de conhecimento sobre as 

questões que pusemos no questionário, pois entendemos que “Devem ser sujeitos que 

possuem informações diretamente relacionadas com os objetivos da entrevista” (ROSA; 

ARNOLDI, 2006, p. 51). Por fim, levamos em consideração as seguintes perguntas critério: 

Quantos têm a informação relevante? Quantos são os mais acessíveis? Quantos eram os mais 

dispostos a informar? Quantos são mais capazes de comunicar a informação com precisão? 

(ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 52).  
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CAPÍTULO V – EDUCAÇÃO PLANETÁRIA: O que sabem e pensam os 
professores das séries finais do Ensino Fundamental das escolas estaduais 

de Pernambuco 
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Neste capítulo, encontram-se os resultados do que investigamos sobre o saber e pensar 

os professores sobre educação planetária. A análise foi dividida em três eixos temáticos que 

correspondem aos nossos objetivos: Verificar a importância dada pelos professores à 

perspectiva planetária; conhecer os desafios percebidos pelos professores em educar 

contemplando uma perspectiva mundial; investigar que saberes os professores julgam 

necessários incorporar para educar na perspectiva da cidadania planetária.  

Trouxemos questões extraídas da nossa entrevista que consideramos mais adequadas à 

respostas dos nossos objetivos. São elas: sobre como relacionar o local e o global, os 

movimentos e eventos internacionais, a cidadania mundial, educação planetária, formação dos 

professores, desafios para educação planetária e saberes necessários para educar nessa 

perspectiva. 

Nossos sujeitos, como já informamos, são de formações distintas (Licenciatura em 

Educação Artística – Plásticas e Cênicas, História, Geografia, Biologia e Economia 

Doméstica). A maioria destes teve sua formação escolar em escola pública. Todos cursaram 

Licenciatura. Apenas uma não tem especialização: a professora de Arte. A maioria dos 

sujeitos da pesquisa leciona em ensino fundamental e médio. Apenas uma ensina em 

fundamental e todos ensinam em outra instituição. Vale dizer que a carga horária mínina do 

professor da rede estadual é de 150 horas e, se caso complementá-la é de 200 horas, como é o 

caso da maioria. 

Os professores têm um tempo muito absorvido, possuem muitas turmas de níveis 

desde as séries iniciais do ensino fundamental II às séries finais do ensino médio. Isto também 
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implica que os professores estejam mobilizando diferentes conteúdos de sua disciplina, além 

da sobrecarga de tempo como afirmamos.  

Para preservarmos os nossos sujeitos, atribuímos-lhes os seguintes pseudônimos: 

Arcílio (Geografia); Maria Clara (História); Rosa (Matemática); Sérgio (Português e Inglês) e 

Vitória (Arte). Como já dissemos, a professora Vitória é a única que não possui 

especialização, contudo possui três graduações: Educação artística como licenciatura em 

Artes Plásticas e também em Teologia. 

 

5.1 A compreensão planetária dos professores 

 

Um dos aspectos mais relevantes da nossa pesquisa era verificar a compreensão 

planetária dos professores. Para atingir esse objetivo, utilizamos quatro questões que 

poderiam nos indicar tal compreensão, subjacente nos discursos dos nossos sujeitos. Nossas 

perguntas se relacionavam às seguintes questões: 1) a relação entre o local e o global; 2) o 

conhecimento dos movimentos/ ONG(s)/ eventos internacionais; 3) a concepção de cidadania 

mundial; 4) a educação planetária. 

 

5.1.1 A relação entre o local e o global 

 

A relação entre o local e o global faz-se necessariamente presente na discussão da 

educação planetária, como defendem Gadotti (2000) e Boaventura (2001), já que esta 

educação propõe uma visão da interdependência entre os fatos do mundo. A respeito desta 

primeira questão, todos os professores disseram estabelecer esta relação em suas aulas, no 

entanto, apenas dois dos seis professores apresentaram, claramente, em suas respostas, 

fazerem a relação entre o local e o global. Segue o exemplo dos dois sujeitos: 
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Até mesmo quando não anuncio com o aspecto global, eles anunciam (...) 
levo margem pra eles falarem das dores deles, deles abordarem ou 
anunciarem algo de nível mais global, estadual, federal, regional.  

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 

Sempre procuro trazer os fatos, fazer essa ponte entre o local e o global 
       

 
(Arcílio/ Geografia) 

 

Os demais sujeitos indicam, a partir de suas falas, uma associação desta questão à 

atualidade, a trazer os acontecimentos para sala de aula.  

 

Pronto. A questão do Iraque mesmo, quando a gente trabalha Mesopotâmia, 
aí eles não sabem, mas se você falar no Iraque, a primeira coisa que vem 
´Ah, a guerra aconteceu. O presidente do Estados Unidos invadiu’.  ´Ah, é? 
Invadiu por quê?’. Eles dizem logo que é pela questão do petróleo, depois 
eles começam a se perguntar ´Por quê eles brigam tanto?’. Aí, eu trago a 
questão da água, e não só o petróleo.  

 
(Maria Clara/ História) 

 
Procuro. Procuro. Até em matemática mesmo quando eu estou ensinando 
números positivos, números negativos, eu dou exemplo de opostos. Guerra, 
paz. É como tirar deles uma coisa positiva e uma coisa negativa. Esse é um 
dos exemplos, né? Eu também ensino quinta série, os meninos de quinta 
série... eu  falo assim, de acontecimentos. Eu tiro deles, aí eu faço 
probleminhas utilizando os acontecimentos. Eu gosto, gosto de 
contextualizar, com pequenas histórias. História da matemática, história dos 
egípcios, como começou aquele negócio da numeração. Ás vezes eu chamo 
de questionamento. 

 
(Rosa/ Matemática) 

  

No primeiro depoimento, pudemos verificar que a professora traz os fatos para a sua 

discussão, contudo, não demonstra, em sua fala, estabelecer relação entre local e o global. A 

segunda professora, por sua vez, apresenta compreender o local e o global como uma 

contextualização de abordagens da própria disciplina, que é o caso de trazer a história da 
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matemática, da numeração. Ela também não apresenta estabelecer as relações entre os 

acontecimentos.  

Uma das professoras, Sara, explicou que sempre relacionava o local e o global, 

contudo, o exemplo que fornece não dá elementos que possamos dizer que a mesma 

compreende o que significa relacionar o local e o global. A professora Sara diz trazer essa 

discussão quando aborda aspectos do cotidiano. No caso da professora Maria Clara, citada 

anteriormente, ela faz uma abordagem do que está acontecendo em outros países, sem tecer 

uma relação com o seu contexto. A professora Sara faz o caminho inverso: delimita o local e 

não explicita fazer o paralelo com uma discussão mais ampla.  

 

Isso aí eu procuro trabalhar assim, dentro da sala de aula. Se eu entro e a sala 
está suja, cheio de papelzinho eles vão apanhar. Mas isso é de forma 
incessante, entendeu? Eu não canso. É diariamente. É toda aula. Eu entrei a 
primeira coisa que eu olho é pro chão. Querido, pega o papel. Então, é dessa 
forma: olha a tua cidadania, olha a tua obrigação. Quando você  fizer, 
o seu direito pode ter certeza que eu te dou o teu direito. Então eu trabalho 
tudo isso, mas você esbarra num processo que é difícil, né? (...) Local, dia a 
dia, o banho dele, a casa, a mãe, o pai, como ele escova os dentes, pra ver se 
desperta, pra ver se ele desperta. 

 
(Sara/ Ciências) 

 

A maioria dos nossos sujeitos, portanto, não discutem os fatos como interdependentes, 

como uma realidade que se imbrica também com a sua. Relacionar o local ao global é ir além 

de trazer informações, contudo, é relacionar estas informações, compreendê-las num contexto 

mais amplo (GADOTTI, 2000). 

Pimenta (2005), como já foi exposto na nossa discussão teórica, acredita que o 

conhecimento implica em relacionar, classificar e contextualizar as informações e, para que 

isso aconteça, a autora argumenta que é importante articular o conhecimento em totalidade 

para que possa ser construída a noção de cidadania mundial. Gadotti (2000), da mesma forma, 
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argumenta que “é preciso contextualizar, globalizar, relacionar, buscar as múltiplas  causas 

das coisas” (p. 38).  

Assim, podemos dizer que dois dos seis sujeitos demonstram ter compreendido a 

nossa pergunta e os demais, por sua vez, não demonstram compreender a questão, pelo 

menos, da forma que acabamos de expô-la, mas, sim, a compreendem como abordagem dos 

acontecimentos.  

Registramos dois depoimentos que apontam dificuldades dos professores de 

estabelecerem relações entre o local e o global. 

 

É mais fácil você chegar com o assunto prontinho e começar a escrever no 
quadro e depois explicar e pedir pra todos fazer silêncio, fazer silêncio, fazer 
silêncio...ai você chega no final da aula, você deu o assunto. Mas é muito 
mais difícil você ter a compreensão deles...dos alunos...de que esse tipo de 
aula é necessário que eles participem...é necessário um interação, não só o 
professor falando mas eles também. Ele perguntam ´Oxente, professor, não 
vai ter aula não, é?’ ‘ Não é pra tirar do quadro, não’? 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 
Ás vezes eu chamo de questionamento. Aí os meninos perguntam, 
professora a senhora ensina matemática ou português. 

 
(Rosa/ Matemática) 

  

Estes exemplos mostram o que é exigido do professor, dentro da realidade escolar, o 

que ele conheça, o que ele ensine. É exigido, neste caso, que o professor ensine o conteúdo, 

pois, como vimos, quando se propõe a discutir outras questões além da matéria a ser ensinada, 

os próprios alunos não são receptivos a esta abordagem. Os alunos, na verdade, refletem um 

sistema de ensino estruturado que atribui ao professor seus papéis.  

Podemos refletir sobre as dificuldades desses professores compreenderem a relação 

entre o local e o global a partir do pensamento de Larossa (2002). O autor argumenta que os 

acontecimentos nos são dado de forma fragmentada e pontual. A velocidade da informação 
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impede a conexão significativa entre os acontecimentos. Trazendo esta reflexão para o nosso 

trabalho, percebemos, a partir de suas falas, tais influências sobre o professor. 

Morin nos adverte da dificuldade dos educadores perceberem esta interdependência: 

 

Não se pode separar o conhecimento da parte da consciência de seu contexto 
e, ao final, a globalização é este encontro. Mas o conhecimento das partes, 
isto é fundamental e muito difícil. Não é fácil, diante da manutenção do 
pensamento mutilado, da inteligência cega do cretinismo generalizado 
(2004, p. 34). 
  

 Ainda sobre a relação entre o todo e as partes, Morin comenta que “Bem, tudo isso 

significa reaprender a aprender. Reaprender é o mais difícil, aprender é fácil. Reaprender é 

mudar as estruturas do pensamento. Por isso é uma tarefa muito difícil (...)” (2004, p. 54-55). 

Vimos, então, que relacionar os acontecimentos locais e globais ainda se constitui como um 

desafio para os professores e, podemos dizer, que para educação. Ainda se constitui como um 

saber a ser construído, mas antes disso, um saber a ser a validado, como pertinente para o 

exercício da docência, considerando o contexto atual. 

 

5.1.2 Os movimentos/ ONG(s)/ eventos  internacionais para os professores 

 

 Uma das relevâncias que encontramos em elaborar esta questão, foi a partir da 

reflexão de Sequeiros (2000), que propõe um projeto didático para uma nova cultura de 

relações entre povos. O autor atribui grande importância do professor conhecer movimentos, 

organizações, instituições que estejam contribuindo para sociedade, isto com a finalidade de 

que o aluno tome conhecimento destes e possa vir a ter uma ação concreta, sem se restringir a 

um debate em sala de aula. Além disso, Sequeiros (2000) é mais categórico ao falar da 

necessidade dos professores participarem de atividades organizadas de solidariedade 

internacional.    
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  Elaboramos esta questão também com o propósito de verificar se os professores, 

sujeitos que estão no mundo, têm percebido as ações dos movimentos, ONG(s), que como diz 

Vieira (2001), representam uma globalização alternativa, uma movimentação oposta à 

globalização capitalista que, na maioria das vezes, propõe projetos não sustentáveis e não 

solidários. Dessa forma, esta questão contribuiu para respondermos ao objetivo de verificar 

como os professores compreendem a perspectiva planetária. 

 É importante lembrar que quando nos referimos a movimentos, organizações e eventos 

internacionais, estamos falando dos que estão voltados às causas planetárias tais como do 

meio ambiente, do combate à pobreza, diversidade cultural. Em relação aos eventos, 

contemplamos conferências, fóruns, encontros. 

 Todos os sujeitos responderam aos questionários que procuram se informar sobre os 

movimentos, Organizações e eventos a nível mundial. A maioria deles atribui a importância 

dos professores de se informarem a respeito do assunto à questão de compromisso, luta ou 

conscientização. Vejamos alguns exemplos. 

 

Pronto! Agora, nessa semana do meio ambiente, a gente fez uma incursão 
pela mata norte, São Lourenço, Pau Dalho, Carpina até Caruaru. Aí, quando 
chegou em Caruaru, isso a gente falando no trajeto sobre as questões 
ambientais, físicas, sociais o que a gente ía vendo, a gente ía falando...e 
quando a gente chegou em Caruaru, a gente foi visitar o Centro de Formação 
Paulo Freire do MST... aí, eles já tiveram uma outra visão...porque, o que é 
que se passa do MST na televisão, né? Isso que é vandalismo, baderna, né? 
A visão que a mídia tem dos movimentos... que ela tá sendo a porta voz da 
elite, né? Da burguesia... Então, lá eles viram outra coisa, totalmente 
diferente. 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 

No primeiro caso, nós encontramos uma preocupação do professor Arcílio de não 

permitir que se tenha uma desmoralização, um descrédito em relação aos movimentos sociais. 

Esta preocupação do professor levou-lhe a demonstrar isso na prática para os seus alunos, 
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levando-os em loco e trazendo a reflexão de que é preciso ter uma crítica em relação ao que se 

vê na mídia sobre esse tipo de movimento.  

Este professor apresenta uma expressão de resistência ao que acontece na sociedade, 

na política, mas que é ofuscada pela mídia. Esta reflexão que o professor Arcílio tece é de 

extrema importância para o educar na perspectiva planetária, uma vez que esta educação 

propõe uma ação, propõe o conhecimento de alternativas aos desafios que o mundo impõe.  

Já no exemplo que segue, vimos o professor Sérgio dizer que anuncia os nomes dos 

movimentos, e que traz textos traduzidos. Esta atitude é o que sugere Sequeiros (2000): o 

professor saber a importância de conhecer organizações, instituições e divulgá-las para os 

alunos como uma estratégia destes tomarem atitude diante do mundo. A prática docente e o 

ensino não são nosso objeto de estudo, mas estamos falando de um saber que um dos nossos 

teóricos aponta como necessário a uma educação para o pensar global e agir local. 

  

Não só anuncio de nomes (os movimentos), algumas atividades, inclusive eu 
traduzo alguns textos,  e trago pro alunado... aí eu procuro abordar com ele o 
que está lá, com o que está aqui (...) Sim, muito importante, por que até 
mesmo a luta, digamos assim, a idéia de um ajuda no outro... Aí volta para a 
idéia de cidadania, de co-responsabilidade, né (...) Eu acredito nessas formas 
de organização por que elas estão não no processo de prevenção, mas de 
manutenção. 

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 

O professor Sérgio foi o que trouxemos para o nosso exemplo de um dos sujeitos que 

fizeram a relação entre o local e o global. Neste último exemplo, percebemos que mais uma 

vez ele demonstra dirigir esse olhar do local ao global quando diz que procura abordar com os 

alunos “o que está lá e com o que está aqui”. Como foi dito, todos os professores responderam 

que  procuravam se informar sobre os movimentos, ONG(s) e eventos internacionais e que 

consideravam importante o docente conhecê-los. Apenas o professor Sérgio, ao responder esta 

questão, deu exemplo de trabalhar numa perspectiva de relacionar o local e o global.  
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Já, no terceiro exemplo, o que é mais importante para a professora Vitória é seu 

compromisso e a partir deste é que surge a busca do conhecimento dos movimentos e “tudo 

flui”. 

 

O professor, como eu disse a você, o compromisso dele é com o aluno, com 
a educação, com ele mesmo, com a verdade, né? E, aí, tudo flui, se buscar 
primeiro esse compromisso. O que  precisar para seu compromisso seja 
realizado, tudo isso vai vir. Então eu acredito que você tem que ter realmente 
um objetivo e meu objetivo é o meu comprometimento com o meu aluno, 
com a sua educação, com a minha verdade, e aí,  tudo isso é importante, mas 
tem as prioridades. A minha prioridade, como identidade, é a questão social 
dentro da Igreja. Como cristã, a questão de arte e saber de tudo que passa por 
isso. E o outro professor o meio ambiente, por que Deus fez os professores 
para somarem e eu acredito que a gente tem que somar e a gente termina 
encontrando pares, apesar de nosso sistema ser forte, encontrando pares que 
a gente possa trocar e construir junto. E aí, vai depender de cada interesse, 
mas é importante sim a gente conhecer. 

 
(Vitória/ Artes) 

 

Cada um, portanto, segundo a professora Vitória, deve se empenhar na causa que 

prioriza. Apesar de delimitar sua atuação, a partir de sua causa, esta professora apresenta 

considerar sua ação dentro de um contexto mais amplo, pois ressalta que possa haver uma 

construção, uma luta, mesmo havendo um “sistema forte”. Compreendemos que para a 

professora o que importa não é conhecer os movimentos, não apenas como uma informação, 

mas conhecer o que seu comprometimento envolve. Este depoimento da professora de arte 

nos remete a idéia de Freire (1983) de que a educação deve estar revestida de compromisso, 

compromisso este que, para o autor, e também como sugere a professora, implica numa 

atuação na realidade. 

Apenas duas professoras atribuíram a importância de conhecer os movimentos, 

ONG(s) e eventos internacionais à prática da sala de aula. Uma é a professora de matemática 

e a outra a professora de arte, esta última, a mesma do exemplo anterior. Vejamos o que elas 

dizem. 
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Eu acho que quanto mais o professor, sendo envolvido nesse tipo de... 
congressos, por exemplo, né, palestras que giram em torno disso eu acho que 
vai melhorar muito até o conhecimento dele pra que ele possa passar aquilo 
pra sala de aula, não é, é como se a gente fosse um pouco auto-didata, não é?  

 
(Rosa/ Matemática) 

 

A professora Rosa sugere que o conhecimento dos eventos é importante para “passar” 

para a sala de aula e para se constituir como auto-didata. Este depoimento nos faz pensar que 

esta professora se atém à informação, mas não deu elementos para entendermos porquê e para 

quê ter essa informação. A importância desse conhecimento não vem anunciada ao lado de 

um compromisso com o meio. 

 

É importante conhecer os movimentos pra que ele possa ser mais eficaz 
na sua prática pedagógica.  

 
(Vitória/ Arte) 

 

 Quanto ao exemplo da professora Vitória, ela atribui a importância dos professores 

conhecerem os movimentos internacionais à eficácia para sua prática pedagógica, porém, 

extraímos essa fala de um contexto que já expusemos, no qual a professora explica que o 

compromisso é o mais importante. Podemos entender que a eficácia para a prática pedagógica 

está associada àquilo que viabiliza a concretização de sua prioridade para educação. 

Conhecer, para esta professora, está associado a ter compromisso. 

 Aqui é um momento para refletirmos sobre o que Tardif (2002) defende sobre os 

saberes. Vemos, nestes exemplos, que para o professor a importância dele conhecer os 

movimentos internacionais está relacionada à sua prática. O que ele aprende, o que deve 

conhecer se justifica no espaço do exercício de docência. 

Registramos a fala de três professoras que associam conhecer os movimentos, ONG(s) 

e eventos internacionais à questão de atualidade. Duas delas, inclusive, explicitam que devem 
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estar informadas para que os alunos vejam, para respondê-los, e não aparentar ser uma 

professora que não está atualizada. Vamos ao que estas professoras responderam quando 

perguntamos sobre a importância do professor conhecer os movimentos, ONG(s) e eventos 

internacionais. 

 

Com certeza, com certeza. Teu aluno, hoje é antenado. Ele tem um site, ele 
tem um computador, por mais simples que ele seja, ele acessa o computador, 
ele vai nos sites, ele procura as reportagens, ele assiste o fantástico, ele 
assiste o globo repórter, ele assiste o SBT repórter, ele assiste, agora, até 
aquele vídeos incríveis, que eu nunca. Não tenho condições de assistir 
diariamente... que ele vê as anomalias e traz pra sala de aula e perguntas se 
eu sei se eu já vi. ´A senhora entrou em site tal? Então você tem que estar 
antenado, por que se você não tiver você fica  defasada’. Com certeza, com 
certeza, no conhecimento, na segurança que você passa para o seu aluno. Do 
aluno dizer olha lá, ela sabe. Então, é extremamente importante por que eles 
vivem antenados. 
 

(Sara/ Ciências) 
 

É você está bem informado, pra que ninguém chegue e diga alguma coisa e 
você fica... ‘ah, tá... tá certo´. Não que você parta do senso comum, mas que 
você seja uma pessoa questionadora... uma pessoa participativa, onde você 
pergunte: o quê, por quê, e não simplesmente se você não conhece aquilo, 
você simplesmente é um ouvinte, não vai ser uma pessoa participativa e 
ativa. Acho que esse é o grande problema. 
 

    (Maria Clara/ História) 
 

Procuro sempre estar me atualizando. Acho muito importante. Por que aí não 
é mais só Recife, só Pernambuco, só Brasil. O problema tá no mundo inteiro. 
Então tudo que for feito pra meio ambiente, pra cidadania, tá entendendo? 
Pra o eco-sistema, eu acho que tudo isso. 
 

(Rosa/ Matemática) 
Tais exemplos, portanto, sugerem que, para estas professoras, conhecer implica em 

estar atualizado. As professoras Sara e Maria Clara percebem a importância dos professores 

conhecerem os movimentos/ acontecimentos internacionais como algo que elas têm de estar 

informadas para não transparecer a falta de conhecimento diante dos alunos, caso elas sejam 

questionadas em relação a isto.  

Conhecer a questão que colocamos, dentro do propósito da educação planetária, não se 

resume à atualidade, à informações sobre o mundo, mas, tem o propósito de nos instigar, 
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instigar os outros a olhar o mundo e refletir sobre sua realidade, por fim, se propor a algo 

neste mundo, agir. Desta forma, concebemos a fala das professoras despojada dessa reflexão 

que vai além da informação.  

A professora Maria Clara, ainda que tenha falado que deve conhecer os movimentos 

com o propósito de se  alguém perguntar sobre a questão colocada, ela saber responder. Esta 

docente, não deixa de falar na importância de questionar, de participar, de atuar. Então, vemos 

que ainda que esta professora se preocupe em ter conhecimento para responder ao outro que 

ela sabe, a professora Maria Clara também considera a necessidade de participar e agir no 

mundo.  

 

Por que você está conhecendo o que está acontecendo na sua sociedade, o 
que é que você pode contribuir, o que realmente está sendo feito e o que 
realmente está só ficando no papel, pra você informar seu aluno, ´olha tá 
acontecendo isso, o que está passando no jornal sobre aquecimento global, já 
se falava em 1976 em meio ambiente. Em 1992, com a Eco também. Tá se 
alarmando agora uma coisa que já vem, que aquilo ali já vem acontecendo 
há um tempo atrás e muita coisa está sendo feita e que cada um tem que 
contribuir pra que aquilo ali vá mudando. 

 
(Maria Clara/ História) 

 

Larossa (2002), como expusemos em nossa discussão teórica, adverte para o fato de 

que estar informado não significa saber e que as pessoas estão preocupadas em ter 

informações, mas têm um olhar muito efêmero em relação ao conhecimento. Segundo Larossa 

(2002), os sujeitos do mundo contemporâneo se informam sem refletir com mais 

profundidade, sem se responsabilizarem pelo que vêem. É sob esta ótica que avaliamos os 

depoimentos das professoras que tomam o conhecimento dos movimentos como atualidade ou 

pelo simples fato de possuir a informação. 

Nas respostas à questão da importância de conhecer os movimentos, ONG(s) e eventos 

internacionais encontramos duas ressalvas: uma da professora Vitória e a outra do professor 

Arcílio. As respectivas colocações não têm o mesmo teor.   
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Arcílio ressalta que os professores tanto podem utilizar o fato de conhecer os 

movimentos para levar uma reflexão aos alunos como os professores podem deturpar a 

imagem destes.  

 

Muita gente já vem com opinião formada e, aí, age justamente como a mídia 
age. Aí, quando acontece alguma coisa até... de um aluno trazer uma questão 
para sala de aula, quando toca num assunto, ao invés de tentar pensar... 
Vamos olhar isso de outra forma, de uma forma diferente... Não! Aí, ele 
reforça o que foi colocado pela mídia. ‘É isso mesmo! Um bocado de 
vândalos!’ É, tem que botar a polícia mesmo para resolver o caso! Que são 
pessoas que invadem a terra dos outros para tomar depois vão vender! Então 
essa questão assim, usando o exemplo do MST, mas isso pode ocorrer com 
outros. O Green Peace, ‘É ! Um bocado de doidos que ficam botando os 
barcos em cima de...’ Como trabalhar? Não basta você... É como eu estou te 
dizendo, é complicado assim...e às vezes dói sabe?! Ver educadores, não é? 
Professores que têm uma visão fechada e extremamente preconceituosa 
sobre o mundo. Não só sobre os movimentos sociais mas sobre qualquer 
outra coisa que aconteça, parecem até aqueles cavalos, com aqueles 
tampões, só para olhar só pra um lado, olhando pra frente assim, sem olhar 
para os lados e  passa isso pros alunos. 

 
(Arcílio/ Geografia) 

  

Esta reflexão do professor Arcílio reforça o que diz Arendt (1997) sobre o perigo de 

trazer idéias prontas para educação e para a sociedade como um todo. Procuramos deixar 

claro que entendemos que a educação planetária deve ser entendida como uma proposta a ser 

discutida, pois, como toda proposta e até, como todo conhecimento, pode ter seu propósito 

deturpado. Conhecer os movimentos/ ONG(s) e eventos internacionais pode servir, 

dependendo de como o docente irá abordar, para se informar e discutir novos caminhos para a 

sociedade mundial, bem como pode servir ao exemplo dado pelo professor Arcílio. 

A ressalva que a professora Vitória faz é em relação à sobrecarga do professor. 

O meu medo é que, realmente, de repente, fica muito pesado para o 
professor. Tudo é culpa do professor. O professor tem que saber de tudo e eu 
acho que não. Tem que ser uma coisa mais tranqüila, sem essa coisa de 
culpa, de peso, por que a gente termina ficando stressado. Todo professor 
está muito stressado. 

 
(Vitória/ Artes) 
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 Larossa (2002) considera a falta de tempo dos professores como um dos fatores que 

dificulta a reflexão sobre os acontecimentos do mundo. O autor define o professor como um 

sujeito que está numa reciclagem sem fim, em suas formações permanentes e aceleradas, e 

que não pode perder tempo, tem que aproveitá-lo, pois não pode ficar para trás. De fato, estar 

a par do que está acontecendo no mundo, não apenas do que a mídia expõe, mas saber o que 

está sendo discutido, construído, no que se refere às causas comuns à humanidade, é esperado 

que seja um compromisso do professor, porém, como acabamos de citar, o professor, hoje, é 

um sujeito muito sobrecarregado, cujas condições de trabalho não favorecem uma 

participação maior na sociedade.  

Através  dos questionários, pudemos verificar que a maioria dos professores ensina no 

nível fundamental e médio do sistema de ensino estadual de Pernambuco, complementa carga 

horária e ainda leciona em outra instituição. Contudo, vimos também exemplos de professores 

que superam esta realidade e que, além de se informarem, participam de algum tipo de 

organização. A própria Vitória que fez a ressalva da sobrecarga do professor é um exemplo 

disso, pois participa ativamente de ações sociais de sua Igreja, tendo ido até para África, como 

voluntária, e é engajada na luta sindical de sua categoria, bem como Arcílio, que informou no 

questionário que participa do MST e outras organizações e Sérgio, por fim, que diz 

 

Eu comunico a eles. Eu sou professor do PROGRAP, sou professor de 
educadores (...) participo do CVV, tem a ONG GAJOP que tem haver 
com as questões legais, tem o pessoal da OAB, e debates entre 
magistrados, advogados que pensam a questão do bem social. Por que a 
maioria é representantes de direitos humanos. 

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 
Os professores que mais aprofundaram a questão sobre se consideram importante os 

movimentos/ ONG(s) e eventos internacionais foram os que participam de algum movimento. 

São eles: professora Vitória que participa dos movimentos sociais de sua igreja e de sindicatos 

e já foi ser voluntária durante nove meses na África, como professora, professor Arcílio que 
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participa de ONG, movimento social, movimento de igreja e trabalho comunitário (Conselho 

Pastoral de Pescadores, MST, trabalho comunitário Catadores de Lixo, Pastoral da Juventude 

do Meio Popular) e Sérgio que citamos anteriormente. As demais professoras que não 

participam de nenhuma forma de organização, foram as que conceberam conhecer esses tipos 

de manifestações como algo a se informar para repassar para o aluno, para que se lhes 

perguntassem, soubessem responder.  

É interessante percebermos que os professores, no questionário, informaram conhecer 

movimentos, ONG(s), fóruns e/ ou tratados internacionais, porém, no momento da entrevista, 

quando os indagamos a respeito do que achavam sobre os professores conhecê-los, a maioria 

não os mencionou.   

 

5.1.3 A cidadania mundial para os professores 

 

Como foi exposto na nossa discussão teórica, pensar a cidadania mundial em nosso 

trabalho é de extrema importância, uma vez que a proposta da educação planetária se origina 

num mesmo contexto. O termo “cidadania mundial” é adotado como resultado do 

questionário aplicado aos nossos sujeitos. Através deste instrumento de pesquisa, verificamos 

que era o termo mais conhecido entre os professores. Dos trinta e três professores 

questionados sobre se sabiam um dos seguintes termos: cidadania mundial; cidadania global; 

cidadania planetária, dezoito conheciam pelo menos um desses termos. 

                                                

 

                                                  Já ouviram falar em: 

Cidadania mundial 03 
Cidadania global 02 

Cidadania 
planetária 

01 
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Os três termos 06 
C. Mundial e 

global 
05 

C. Mundial e 
planetária 

01 

Total  18 
 

Dos sujeitos da pesquisa, quatro já tinham ouvido falar nos três termos, um já tinha 

ouvido falar em cidadania mundial e global e o outro apenas tinha ouvido falar em cidadania 

planetária.  

De uma forma ou de outra este tema era familiar aos nossos professores. A maioria 

dos sujeitos, ao explicarem o que seria para eles cidadania planetária, menciou a questão do 

respeito, uns se restringindo ao respeito ao próximo e outros se destacando o respeito à 

cultura. 

 

Que um ser cidadão mundial, global vai implicar em outras coisas, né, meio 
ambiente, você ter observação com relação a isso, com relação a outras 
culturas, com relação a outros países, então é um conceito muito mais 
abrangente, não fica só nessa questão dos direitos e dos deveres de um 
cidadão, seria mais ou menos essa visão, onde você se adapta, se adequa a 
toda e qualquer cultura, respeitando essas culturas respeitando o meio 
ambiente de cada estado e cada país, o que é que seja, né, e trabalhando de 
certa forma de uma sociedade mais justa, mais igualitária. 

 
(Sara/ Ciências) 

 

Percebemos, no discurso da professora Sara, que sua preocupação está relacionada ao 

respeito às culturas e ao meio ambiente. O respeito às culturas está imbricada no repertório da 

diversidade cultural e esta, por sua vez se faz presente na discussão da cidadania mundial. 

Como foi reportado, na parte teórica deste trabalho, Vieira (2001) aponta os ideais da 

diversidade cultural e sustentabilidade  ambiental como elementos que fertilizam os princípios 

da cidadania política a ser defendido nacional e transnacionalmente. A professora Sara não dá 

indícios do que fala esteja relacionada à uma luta transnacional. Sua reflexão consiste no 

respeito ao meio ambiente e cultura “de cada estado e de cada país”. O que entendemos é que 



 104 

esta professora compreende que cada pessoa de cada país deva ter este respeito. Por fim, 

também notamos que ela envolve a discussão da justiça e da igualdade, contudo não a 

aprofunda.  

A seguir temos o exemplo da professora Vitória que mostra aprofundar mais a questão 

e que além de ter pensado sobre o respeito às culturas, pensou no aspecto do cidadão que viaja 

para outros países, apontou os Estados Unidos como um país que tem uma cultura de 

superioridade, vislumbrou o contexto de uma cultura globalizada, onde existe uma língua 

eleita e também mencionou a questão da igualdade, assim como a professora Sara, porém, 

explicando melhor sua idéia a respeito do assunto. Vejamos seu depoimento. 

 

Eu acho que já existe essa cidadania mundial. Ah, Você fala assim em termo  
mesmo no passaporte? Eu acho que essa cidadania mundial já existe, por 
exemplo, eu já viajei pra Guiné Bissau, para Portugal, para os Estados 
Unidos e dentro do Brasil, já viajei para vários estados, que é um país com 
dimensões continentais e, às vezes, a gente vai para outro estado que parece 
que a gente está em outro país, outras culturas. Então, realmente, uma pessoa 
que não tem uma cidadania mundial no sentido de ser tolerante, no sentido 
de achar, por exemplo, se uma pessoa acha que sua cultura é superior a 
outra, por exemplo, os americanos, alguns europeus acham isso, e o Brasil 
também acha isso, lógico, mas os países mais ricos acham isso, algumas 
pessoas acham que realmente são donas do mundo. Então essas pessoas não 
estão com nada (...) Eu acho que já existe uma cidadania mundial, por que 
hoje em dia a gente vive uma mundo globalizado, um mundo que já elegeu 
uma língua que hoje é o inglês, né, todo mundo tem que saber inglês e mais 
outras línguas, né, então a gente vê que realmente existe uma cidadania 
mundial, tem uma língua, tem facilidades para você viajar por todo o mundo, 
até nos lugares mesmo onde só tem a questão do navio. Os navios, hoje, 
estão mais rápido, tem as facilidades mesmo. (...)Então, as pessoas que não 
reconhecem a cidadania mundial elas vão dançar, por que já existe, agora, 
tem como a gente expandir isso, por exemplo, uma super potência como os 
Estados Unidos tem que mudar sua postura (...) Então, é  possível sim uma 
cidadania mundial e a principal temática é essa: o respeito das igualdades na 
diversidade, as igualdades como um direito.  

         
(Vitória/ Arte) 

 

 Vieira (2001) caracteriza diferentes tipos de cidadãos do mundo. O primeiro cidadão 

que analisa é o que luta pelas causas da diversidade cultural, sustentabilidade, justiça, paz e 

democracia. As concepções de cidadania mundial das professoras Sara (justiça, respeito ao 
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meio ambiente, à cultura) e Vitória (respeito à cultura) correspondem a alguns aspectos do 

perfil deste tipo de cidadão do mundo. Contudo, para o autor este tipo de cidadão luta com um 

sentimento de “unidade da experiência humana” e as falas das professoras Sara e Vitória não 

indicam esta preocupação. 

 A professora Vitória é a que mais se aproxima do exemplo de cidadão de Vieira 

(2001), pois, como pode-se verificar, esta professora abordou a questão do cidadão que viaja 

para outros países e a questão do desrespeito dos Estados Unidos com outras culturas. O autor 

comenta que a elite econômica americana difere das demais e, de fato, se coloca numa 

posição cultural superior, numa condição missionária do mundo (VIEIRA, 2001). A 

professora Vitória também ressalta que qualquer país pode pensar isto, mas argumenta que se 

deve haver um respeito a todas as culturas. Este cidadão, que Vieira caracterizou, também luta 

para convencer as elites de outras propostas de política internacional.  O segundo tipo de 

cidadão, de acordo com Vieira (2001), apresenta outros aspectos que encontramos na fala da 

professora Vitória. Trata-se das pessoas que viajam para outros países, só que, neste caso, o 

autor se refere às pessoas que viajam a negócio com grande frequência.  

 Nos próximos depoimentos encontramos a relação da cidadania mundial ao respeito ao 

próximo. O professor Sérgio destaca, além da questão do respeito, o cidadão do mundo como 

um ser atuante. Neste sentido, este professor foi o sujeito que falou na necessidade da ação 

para o exercício dessa cidadania. Vieira (2001) argumenta que um dos tipos de cidadão do 

mundo atua em favor da humanidade, seja a nível local, seja a nível mundial.  

 

Acho que é um ser atuante. Possibilidade tem sim, a gente com passar do 
tempo, se bem que tá chegando séculos. E, a princípio, a gente tá evoluindo 
aos pouquinhos a medida que a gente reconhece o outro. Acho que quando a 
gente reconhece o outro com irmão e irmã. Como sentisse no lugar do outro, 
aí a coisa caminharia bem mais, harmonicamente.  

 
(Sérgio/ português/ Inglês) 
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A professora Maria Clara percebe a questão da dignidade como prioridade e, da 

mesma forma, sua concepção poderia se situar no exemplo de cidadão que Vieira (2001) fala, 

uma vez que implica a preocupação com as causas humanitárias. 

 

Eu acho que a questão de uma cidadania mundial começa pelo fato você 
dar dignidade de vida pras pessoas, entendeu? Cidadania mundial 
começaria pela dignidade... por que é tão difícil falar em cidadania diante 
do fato de tanta gente passando fome...não pára nem pra prestar atenção, 
né? Às vezes a gente diz que nosso aluno não se interessa pelo o que a 
gente ta falando... mas é tão complicado falar quando saiu de casa sem ter 
comido, ou como muitos vêm de casa sem um centavo e não sabe nem 
como vai comer amanhã. Eu acho que cidadania mundial começaria se 
você desse um nível de dignidade, educacional, saúde, aí você estaria 
dando a base para uma cidadania, realmente. O que é que adianta ser um 
cidadão mundial, onde você é mandado, controlado e nem sabe? Onde o 
maior controle é intelectual, tá entendendo? Eu acho que a cidadania 
começaria pela questão da dignidade. Esse é o grande desafio: dignidade. 

 
(Maria Clara/ História) 

 

 A professora Maria Clara também traz a reflexão de que é preciso um mínimo de 

condições para que se possa falar sobre cidadania mundial. Para tal reflexão, a professora 

utiliza-se de elementos do seu cotidiano escolar, onde diz encontrar uma realidade em que os 

alunos não têm essa dignidade. Aqui, portanto, já vislumbramos um desafio para a educação 

nessa perspectiva planetária. 

 Consideramos o depoimento do professor Arcílio como o mais aprofundado em 

relação ao tema abordado, pois o mesmo demonstra compreender a cidadania mundial dentro 

de um contexto histórico, cita a globalização, destaca o aspecto econômico como fator 

contribuinte para este último fenômeno, ressalta a “instantaneidade” presente nas transações 

econômicas internacionais, possível por causa da tecnologia. Ao mesmo tempo, este professor 

aponta os direitos sociais como excluídos deste processo de globalização e ainda fala da 

questão da imigração, indicando que, através desta, pessoas desfavorecidas procuram 

sobreviver. A questão dos direitos sociais é colocada de uma forma a ser resolvida tanto a 

nível global, como local. 
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Acho que a cidadania mundial, hoje, mais do que nunca, ela.é necessária, 
né? Assim... é necessário se discutir. por que, ao mesmo tempo que essa 
questão da globalização, que não é de agora, né? Que é um processo, que 
vem desde... Se a gente for analisar a história, desde as grandes navegações, 
não é? Que a gente vem acompanhando essa questão da internacionalização, 
da mundialização, globalização, hoje. A gente vai ver e tem a globalização 
do mercado. Você vê o capital circulando muito. O camarada tá aqui e aperta 
um botão e o dinheiro dele vai parar lá no Japão pra investimento de alguma 
empresa, né? Para ações de alguma empresa lá e, ao mesmo tempo, em que 
ele vê. Ah! Não presta mais e manda pra outro país, mas você não vê isso aí 
acontecer com os direitos sociais. Você tem um continente que é ainda mais 
degradado do que a América Latina, que é a África, que é totalmente 
excluído de todo esse processo., né? Assim, quando as pessoas de lá tentam 
procurar outros países para tentar sobreviver, aí são barradas, né? Você tem 
agora o caso de muitos brasileiros que saem, inclusive tenho matéria de 
algumas reportagens já....Vai daqui para Europa ou Estados Unidos e são... 
Nem entram, né? São inadimitidas. As pessoas nem chegam a entrar no país, 
do aeroporto mesmo volta. (...) Se você olhar a nível local... Dessa 
construção dos direitos, da emancipação humana, ela é a mesma coisa que 
ocorre a nível global. Claro que algumas diferenças que são diferenças 
locais, justamente de alguns pontos, mas a grosso modo se a gente for 
analisar e comparar, tanto não é cumprido o local, né? Esses direitos não são 
cumpridos no local como a nível global. Você sofre discriminação, você 
sofre preconceito. O dinheiro tem livre passagem para tudo que é lugar. O 
capital ele consegue é... sair de um país para outro sem mostrar passaporte, 
sem ter visto de entrada, nada e as pessoas não, têm que passar por tudo isso. 

 
(Arcílio, Geografia) 

 

Neste exemplo, vimos mais uma vez que o professor Arcílio possui uma compreensão 

do local e do global. Ele entende a cidadania mundial dentro de uma historicidade, dentro de 

um contexto e diz considerá-la necessária. Os elementos da reflexão que o professor traz estão 

presentes na explanação dos autores que abordam o tema da cidadania mundial, tais como 

Vieira (1999; 2001), Gadotti (2000). Como foi dito na nossa discussão teórica, estes autores, 

para falar em cidadania mundial, falam em globalização, e destacam seu aspecto econômico, 

como fez o professor Arcílio.  

O pensamento deste professor se aproxima do que Vieira (2001) defende sobre  o 

capital que se internacionalizou, quando o professor Arcílio diz que  “o dinheiro tem livre 

passagem pra tudo que é lugar. O capital ele consegue é... sair de um país pra outro sem 

mostrar passaporte, sem ter visto de entrada”.  
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As migrações também são outro tema abordado quando se discute cidadania mundial e 

citado pelo sujeito em análise. Trazemos, mais uma vez, o exemplo de Vieira (2001) que 

acredita que questões como esta deixaram de ser nacionais e passaram a ser transnacionais. A 

reflexão do professor, neste caso, se aproxima mais da idéia de Santos (2002),  que acredita 

que as imigrações estão relacionadas à falta de qualidade de vida em regiões “periféricas”. 

 

5.2 Os desafios percebidos pelos professores em educar numa perspectiva planetária 

  

Para respondermos a tal objetivo nos utilizamos de três perguntas que direcionamos 

aos nossos sujeitos. As questões se relacionaram: à contribuição da educação para o 

enfrentamento dos problemas mundiais; à educação planetária; aos desafios indicados pelos 

sujeitos em educar na perspectiva planetária. 

 

5.2.1 A contribuição da educação para o enfrentamento dos problemas mundiais 

 

Os registros dos professores mostram, em sua maioria, que a educação é considerada 

como um instrumento que possa vir a contribuir para o enfrentamento dos problemas 

mundiais, contudo, nos depoimentos encontramos ressalvas quanto à estimativa da educação 

como resposta aos problemas, ou seja, como “solução”. No primeiro exemplo que trazemos, a 

professora Maria Clara destaca bem isto. Em seu discurso, a educação aparenta servir a um 

mínimo de atitudes como “não jogar um papel no chão”. A professora acredita que possa 

haver uma orientação, porém, não uma solução. 

 
Se ela pode contribuir? Ela pode contribuir, mas é um problema bem maior, 
viu? Não é somente a educação. Você pode ter uma educação, formar um 
jovem para não jogar um papel, para se reciclar, para você tentar, mas 
solucionar? Isso vai além da questão educacional, por que, vem rolando há 
muito tempo (...) A gente tem que orientar, mostrar, mas eu acho que a 
solução infelizmente não é aí. Infelizmente, não. 
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(Maria Clara/ História) 

 

 O professor Arcílio acredita que a educação possa dar sua contribuição, já que traz a 

questão do conhecimento, mas, também faz a sua ressalva. Para o professor a educação não 

pode estar no centro das soluções dos problemas do mundo. A educação, para este sujeito, é 

uma das contribuições entre outras que possam se possa dar sociedade. Diferente da 

professora Maria Clara, o professor Arcílio traz mais argumentos, aponta elementos da 

estrutura social, chamando a atenção para uma solução junto a outros segmentos, para que 

haja uma coerência entre o que se debate na escola e o que o aluno encontra como realidade 

no mundo. 

 

Pode, pode, agora como eu disse, ela pode contribuir e não. Tem gente que 
coloca  a educação como a chave mestra, né, assim, de tudo, ela vai resolver 
todos os problemas do mundo. É outro problema. Aí, eu acho que educação 
pode contribuir até porque ela mexe com a mente das pessoas, com o 
conhecimento, tudo isso. Mas, a contribuição é um dos pontos dentro do 
uma coisa maior que tem que envolver vários outros seguimentos também. 
Aí, você vai trabalhar a situação social do Brasil e aí não trabalha a estrutura 
econômica, na distribuição de renda. Não vai adiantar nada! O que é que 
adianta você falar que em sala de aula sobre a desigualdade e quando chega 
lá fora, o pai do menino continua sem emprego, a mãe sem emprego, a 
família toda desestruturada, morando num cubículo dentro da favela que não 
tem saneamento, pronto!  

(Arcílio/ Arte) 
 

 A professora Rosa tece seu depoimento na mesma perspectiva dos dois professores 

que acabamos de citar. Esta professora acredita que a educação pode vir a contribuir, mas 

reclama uma responsabilidade exagerada em relação às escolas. Semelhante ao professor 

Arcílio, a professora Rosa sugere outros órgãos, enfim, outro apoio a ser desenvolvido ao lado 

da educação. A professora enfatiza a família. 

 

Eu acho. Agora, eu acho também que está havendo uma responsabilidade 
muito grande em cima das escolas. Eu percebo, assim, que muito aluno vem 
com problema já de casa e muitas vezes o problema está lá mesmo, na 
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família. Então, era bom que se trabalhasse, né, juntos escola e família. Eu 
acho. A escola devia está chamando a família, por que a escola, eu acho que 
devia ser isso. Um trabalho mais voltado para eles sentirem que está 
havendo alguma coisa errada na educação familiar. Só não, ela precisa do 
apoio da família e de outros órgãos. 

 
(Rosa/ Matemática) 

 

As falas desses professores, aqui anunciadas, sugerem que, para eles, a educação não 

se constitui como salvadora. Não aparentam atribuir um caráter messiânico à educação. Ao 

mesmo tempo, os professores acreditam que a educação possa dar sua contribuição e admitem 

que esta carece de contribuições de outras instituições para enfrentar problemas tanto que diz 

respeito à própria educação, como à sociedade em geral. 

Tais depoimentos, nos remetem ao pensamento de Freire “se a educação não pode 

tudo, alguma coisa fundamental pode” (FREIRE, 1998, p. 126). Não podemos dizer que os 

professores apontaram algo fundamental, mas, simplesmente, que alguma coisa pode, exceto 

o professor Arcílio e Sérgio. O professor Arcílio diz que a educação é importante por se tratar 

do conhecimento, já a professora Maria Clara mencionou que o que poderia fazer é orientar. 

Podemos, da mesma forma, trazer para este diálogo com o pensamento dos professores 

Arendt (1997), que adverte sobre o perigo de projetos prontos para humanidade e aqui 

ressaltamos que a educação foi, muitas vezes, utilizada para concretização destes projetos, 

sendo tida como responsável por mudanças. 

O professor Sérgio se distingue dos demais registros dos professes, pois situa a 

educação como um fator contribuinte principal, contudo, também aponta a necessidade do 

trabalho articulado a outras instâncias da sociedade. 

 

Eu acho que a educação é a principal bola, é uma engrenagem maior e estão 
faltando outras para apoiarem e tornar possível. Tanto falam em saúde e 
educação. A saúde é a questão do ser vivente. Nós não vivemos, nós 
sobrevivemos. Tentamos sobreviver, então como tentamos sobreviver, a 
gente falha como profissional, enquanto seres atuantes. Eu vejo, até agora, 
por aí. 
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(Sérgio/ Português/ Inglês) 

  

Optamos por incluir, nesta apresentação da nossa amostra, a fala da professora Vitória, 

que exemplifica porquê acredita na educação e, para tanto, utiliza-se do seu próprio exemplo 

trazendo a educação familiar e da igreja.  A contribuição, para esta professora, parece estar 

associada à ação, e isto percebemos não só a partir desta fala, assim como, a partir das que já 

trouxemos.  

 

Para mim, ter ido para África, para Guiné Bissau dar um ano letivo que são 9 
meses, eu pagando mesmo, e a Igreja pagando. Foi por conta disso, por que 
estava precisando de professor lá. Mas aí eu fui, eu podia dizer não, mas, 
não, são o meu próximo, eu podia ajudar. Muita gente fala isso ´tem um 
monte de morro aqui’, mas  aqui tem muita gente que faz. Me chamaram lá. 
Eu me quis fazer vizinho deles e fui lá.  Próximo deles e fui. Eu que tinha 
mais condições do que eles, me desloquei pra ir até lá. E é um conflito 
mundial (...) Então, é dessa forma que a educação vai nos ajudar a socorrer 
as pessoas em conflitos mundiais e encarar também os conflitos mundiais. 

 

(Vitória/ Arte) 

 

 Os problemas mais urgentes citados pelos professores é, primeiramente, o meio 

ambiente, em seguida, a violência, citada por dois professores e as drogas por uma professora.  

 

Hoje, com a questão ambiental, principalmente, acho que o mundo se voltou 
a se preocupar mais depois desses últimos relatos que vêm se noticiado a 
respeito do aquecimento global. Todo mundo sabia do meio ambiente, todo 
mundo sabia que vinha sendo destruído, mas quando você colocou em 
matéria nacional, jornal nacional, aquilo ali causou um impacto muito 
grande, até pela questão... a gente vê que a urgência de trabalhar é maior. 
Mas só foi maior depois que foi veiculado em um canal que abrangeu a 
massa, por que até então ele era falado, mas o povão não tinha 
conhecimento. 

 
(Maria Clara/ História) 
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 A prioridade que a professora Maria Clara dá a esse tema parece ser influenciada pela 

mídia. É, de certa forma, a interação desta professora com o mundo, como um sujeito inserido 

no mundo que a faz mobilizar esse saber em sua sala de aula. Além disso, a professora diz que 

o interesse dos alunos também lhe faz pensar no tema. A sala de aula, neste contexto, 

contribui para mobilizar o saber dessa professora (TARDIF, 2002). 

 

Os alunos chegam constantemente, não sabem ainda o que é, mas estão 
querendo. Na outra escola o professor mandou fazer uma redação sobre o 
aquecimento global e eles não sabiam ainda o que era, e alguns vieram me 
perguntar, ‘professora fala aí mais sobre o que é o aquecimento global’. Aí, 
alunos que não eram nem meus vieram perguntar isso. ‘Fala aí professora, 
que saiu no Fantástico’. Mas eles estavam perguntando. Então diversos 
locais, tanto na rede pública como na particular, um mês e meio pra cá o 
assunto do dia tem sido esse eu espero que depois ele não seja engavetado. 

                    
 (Maria Clara/ História) 

 

Temos outro exemplo cuja abordagem do aquecimento global é diretamente 

influenciado pela mídia, que é o da professora Sara. A professora mobiliza este conhecimento 

em sala de aula, por, como leitora do mundo, considerar um assunto que “não pode deixar 

passar”. 

 

No momento é esse aquecimento que está aí em todas as páginas dos jornais, 
na televisão, né? E aí a gente mostrar porquê está acontecendo. Esse 
aquecimento global é uma coisa que enfoco em todas as salas, que você não 
pode deixar passar. E a questão americana, né, dos Estados Unidos que é 
resistente em termos de poluição, de tudo. Então eu enfoco mesmo também 
o lado político da coisa. Por quê o americano não quer ceder? Por que ele vai 
ter prejuízos financeiros e como ele é o dono do mundo, é o novo império, é 
o império do novo milênio. 

 
(Sara/ Ciências) 

  

O professor Arcílio também traz a questão do meio ambiente, contudo, argumenta que 

é um tema que está interligado a outros e que não pode ser “isolado” (GADOTTI, 2000). Isto 

indica que o professor compreende uma interligação entre os fatos, entre os problemas e ele 
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exemplifica isso. O professor demonstra, mais uma vez, a preocupção em abordar a questão 

do local e do global. O professor explica a questão e traz  como exemplo de haver uma 

ligação entre os temas, a desigualdade. No caso do professor Arcílio, ele destaca a 

especialização como fator que o levou a se interessar por este tema. Aqui percebemos os 

saberes da sua formação a serem mobilizados (TARDIF, 2002). 

 

Olha! Eu, hoje, até por eu ter passado pela especialização, que eu começava 
mais a me interessar por esse tema. Eu puxo muito para o meio ambiente. As 
questões ambientais locais e globais. Aí, dentro de meio ambiente você não 
vai falar somente sobre a natureza, lá você pode falar a questão de quem é 
que polui mais. É o rico ou o pobre? Se você for pegar estatísticas, dados 
mesmos, em gráficos, você vai ver que o rico gera muito mais resíduo. São 
os países ricos que poluem mais a atmosfera, né? Dentro de uma própria 
cidade você pega rico e pobre. O cara vai gerar mais lixo. Você vê que a 
quantidade de lixo dele é bem maior. Aí, você parte do local para o global. 
Quem é que está gerando mais poluição? É o Estados Unidos, o país, a 
grande potência mundial, entendeu? E assim, a desigualdade também já 
puxa. Assim, o cara vai colocar primeiro a preservação do ambiente que ele 
está vivendo ou a vida dele? Aí, você fala de preservação para um cara que 
não tem nem o que comer (...) Então, você pode trabalhar várias coisas, 
desde a questão da natureza, mesmo, até as questões sociais, ambiente físico, 
também que é de geografia. Você pode trabalhar a partir de meio ambiente, 
então é um tema que puxa muitas outras coisas, não é um tema isolado. 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 

             A professora Rosa comenta a violência e as drogas. Vale lembrar que as drogas é um 

tema da agenda planetária desde a época da Eco 92. 

 

Essa agressão, não é? E a droga (...) E aí, a gente vê os jovens agredindo um 
ao outro, usando drogas. A droga é um problema do mundo todo. 
     

 (Rosa/ Matemática) 
 

O professor Sérgio, por sua vez, traz também a questão da violência e, além desta, a 

pobreza e miséria. Estes últimos estiveram na pauta da Eco 92, na Carta da Terra e presente 

na discussão dos autores que tratam da cidadania planetária, tais como Vieira (2001), Gadotti 
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(2000), Gutiérrez; Prado (2002). As religiões foi outro tema citado pelo professor e está 

presente no debate do respeito às diversidades culturais, contemplado na discussão planetária. 

 

Violência, ausência de pais e ação, a miséria, miséria não só de alimentos, 
por que nós sabemos que esse sempre foi, né, durante décadas e eras, a 
questão da fome, de não distribuição de alimentos para humanidade, tipo 
questão de dinheiro, tem a ambição, a ganância, pobreza enquanto humano, 
enquanto conhecimento. O fato não é dar, simplesmente, mas é fazer com 
que todos consigam. Então, essa miséria é uma miséria de consciência, de 
coragem, de cultura, de reconhecer a si e aos outros. A questão das religiões 
também entra por aí. 

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 
  

Mais uma vez, decidimos incluir o depoimento da professora Vitória, que não traz em 

sua fala nada que se assemelha com os demais professores, mas, na verdade, atenta para uma 

reflexão singular dentre os registros dos professores. 

 

O mais urgente é aquilo que você é chamado. Por exemplo, em 2000, eu me 
senti chamada ir pra Guiné Bissau para dar um ano letivo do meu tempo 
para um pessoal que é menos favorecido que eu, e eu fui e deu certo. Então o 
mais urgente é aquilo que vier às suas mãos. Então, as pessoas dizem ‘tá 
errado Lula ir pra África, enquanto tem gente morrendo de fome aqui’. Mas 
ele foi solicitado. Então, eu acho que seria irresponsabilidade dele dizer não. 
Eu sou contra essa coisa, esse bairrismo que você tem que dizer não ao seu 
vizinho. Por que o seu vizinho é próximo. Você tem mais condições que ele,  
pode se deslocar para o seu vizinho. Então o urgente é aquilo que vier às 
suas mãos, é aquilo que estiver mais perto de você, independente de 
condição geográfica. 

 
(Vitória/ Arte) 

 

Este depoimento nos faz notar que esta reflexão, diferente das dos demais professores, 

é de uma professora associada às causas sociais, em sua cidade, porém, é uma pessoa que teve 

experiência, como voluntária, no continente africano. A professora Vitória sugere a reflexão 

de haver conflitos em todos os lugares e não diminui a urgência de nenhum problema, de 

nenhum lugar. 
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Os problemas mundiais tidos como mais urgentes para os professores estão presentes 

em pautas como a da Eco 92, por exemplo. Eis os temas mais destacados no evento: arsenal 

nuclear, desarmamento, guerra, desertificação, desmatamento, crianças, poluição, chuva 

ácida, crescimento populacional, povos indígenas, drogas, refugiados, concentração da 

produção e da tecnologia, tortura, desaparecidos, discriminação e racismo. (GADOTTI, 

2000). Verificamos que, ainda que os professores não acreditem que a educação não se 

constitui como resposta ao problema da humanidade, e longe de nós crer que o é, eles 

apresentam buscar discutir os problemas que apontaram em sala de aula.  Os outros 

professores trazem, de uma forma ou de outra, os problemas anunciados na Eco 92, mesmo se 

não o sabem que são temas dessa conferência. 

Até, aqui podemos perceber os problemas sugeridos como mais urgentes para os 

professores e como estes situam o compromisso da educação no contexto atual, no 

enfrentamento desses problemas. Tendo observado tais reflexões dos professores, passemos a 

análise sobre educação planetária. 

 

5.2.2 A educação planetária para os professores   

  

Abordamos nas entrevistas o que os professores entendiam por educação planetária, 

pois esta se constitui como tema do nosso trabalho e, portanto, como um dos conceitos 

centrais da nossa pesquisa. Todos os nossos sujeitos já tinham ouvido falar em educação 

planetária. Contudo, no momento da entrevista, percebemos o tema ainda novo para os 

professores. As respostas destes se direcionam na mesma perspectiva das suas reflexões sobre 

cidadania mundial. Alguns responderam como sendo uma discussão relacionada à cidadania 

mundial, outros, não fizeram nenhuma associação e outros colocam até como se fosse 

diferente da educação planetária. 
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 Ao indagarmos sobre o entendimento dos diversos professores sobre o assunto 

abordado, a primeira associação de alguns foi à questão espacial, seja do planeta, do universo, 

ou local e global. Comecemos a verificar este resultado, a partir da fala da professora Rosa. 

 

Educação planetária, essa já é muito por que eu penso assim, sabe? 
Quando eu disse planetária, eu acho que é mais do que global, porque eu 
acho assim, que vai, vai embora, vai para... né? Quando a gente vê o 
aparecimento desses planetas novos, essas coisas, então eu acho que 
quando eu vejo o homem indo a lua...então isso já é educação planetária, 
não é? Não é? É! É uma minoria, por que não é todo mundo que vai, né? 
Mas não já se está chegando lá, não é? 

 
(Rosa/ Matemática) 

  

Esta professora, primeiramente, sugere que o tema é difícil para ela, indicando ser um 

tema ainda  a ser explorado pela mesma. A professora Rosa se atém ao conceito de 

“planetário”, como algo meramente espacial e associa, então, a educação planetária ao que se 

refere a outros planetas, à ida do homem à lua. Este é todo o depoimento da professora sobre 

o assunto.  

Já o exemplo da professora Vitória também contempla a questão do planeta como 

espaço, mas não se restringe a esta questão. Neste momento, a professora admite que 

educação planetária é um tema novo para ela. 

 

O termo é muito novo para mim, mas quando eu entendo, quando vem a 
primeira vez, é uma educação para quem está vivendo naquele planeta, e aí, 
quando a gente fala em dimensões planetárias, é uma coisa que como a gente 
sabe que só existe vida na Terra, então é uma coisa universal.  

 
(Vitória/ Arte) 

 

  O aspecto espacial é visto pela professora Vitória de outra forma, diferente da 

professora Rosa, pois está relacionada à universalidade. Por fim, temos o professor Sérgio que 

fala do espacial ainda de forma mais sistematizada do que os dois depoimentos anteriores. 
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Educação planetária é para mim, não é a educação só vendo aquele mundo 
só a questão espacial, só local, mas é uma educação voltada, para do ponto 
onde eu estou, o meu loc. até a abrangência do planeta. Não só eu como ser 
humano, como ser vivo, mas também os outros seres vivos, a questão da 
natureza, de eu me relacionar com a natureza e também permitir que ela se 
propague por mais tempo, que aí vem a questão ambiental, né, que está por 
trás, não só para mim, enquanto ser vivo, mas para o outro ser vivo. E uma 
educação planetária não é uma coisa limite. 

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 

 A educação planetária, para o professor Sérgio, destarte, implica numa percepção do 

local e de todo o planeta. Trazemos já a questão ambiental em sua fala, questão esta que se 

encontra presente na maior parte das falas dos sujeitos acerca da educação planetária.  

 O professor Sérgio percebe o meio ambiente como relacionado ao ser humano, e este, 

por sua vez, relacionado aos outros seres vivos. A fala do professor é uma das que mais se 

aproxima da forma que os autores que discutem a educação planetária, pois nela encontramos 

indícios da percepção da interdependência entre o local e o global, a reflexão sobre o meio 

ambiente, sobre sua preservação. O seu pensamento pode ser encontrado na ressalva que 

Sequeiros (2000) faz de que tudo está relacionado com tudo. 

 Vejamos o exemplo de outros professores que também comentam a questão ambiental 

ao tratar da educação planetária. 

 

É! Que todos os povos realmente tenham seus direitos, sua vida digna, né? 
Realmente, vida digna passa não só pelos direitos, mas também pela questão 
da natureza, da preservação do meio ambiente. Também é uma educação 
acho que voltada pra você entender melhor o planeta, não achar que tudo 
está aqui para ser consumido, consumido, consumido e, depois, não tem 
reposição, tem muitas coisas, não é? Até alguns bens que se consideravam 
renováveis, hoje, a turma coloca uma interrogação. Que renovação é essa? A 
água mesmo. A água é a mesma quantidade se você for analisar, a mesma 
quantidade de hoje de água que existe no mundo é de alguns milhões de 
anos atrás. Agora, só que ela não consegue ser renovável, né? Não consegue 
estar disponível da mesma forma. Por quê? Poluição, poluição não só da 
própria água, mas da atmosfera que quando ela entra na atmosfera ela acaba 
ficando poluída. Aí, tudo isso vai    havendo uma perda, não é? E agora, com 
essas mudanças climáticas, ela começa a ficar com uma distribuição mais 
desigual ainda. Lugares onde não cai chuva, cai menos ainda e, em outros 
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locais, cai muita mais, mas não consegue ser aproveitada. A gente pode até 
dar o exemplo da nossa cidade né? 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 
A educação planetária eu já acho mais fácil, eu já acho mais fácil, eu já acho 
mais fácil. Mas esbarra no comprometimento de cada país, entendeu? Eu 
acho... Deixe-me ver assim... Como expressar isso? O problema agora seria 
como expressar isso... Uma educação planetária... É... Você vai envolver 
tudo... Quando eu penso em uma Amazônia... deixe-me ver se eu consigo 
me definir... Quando eu penso numa Amazônia, eu não vou atingir o clima 
só... Vamos mais longe, quando eu penso no degelo das calotas argentinas, 
dos Andes, né, não atinge só o meu clima, ele atinge um clima como um 
todo. Quando eu penso no degelo, eu penso no mundo. Eu não estou 
pensando em Recife, em Brasil, eu estou pensando no mundo, né? 

 
(Sara/ Ciências) 

  

Nestes exemplos, acima, encontramos, uma explicação do tema, feita pelos 

professores, a  partir dos domínios de suas disciplinas. Percebemos também que, para o 

professor Arcílio, o tema é novo e o docente o associa à mesma perspectiva da cidadania 

planetária. Já, no caso da professora Sara, disse ter sentido dificuldade de responder à questão 

sobre cidadania mundial disse achar o tema difícil e, na pergunta sobre educação planetária, a 

professora diz ser mais fácil, indicando ser algo dissociado. 

 A professora Vitória, ao falar da educação planetária, traz a questão ambiental como 

urgente e um problema do planeta e a concebe como uma discussão que implica num futuro e 

portanto na discussão dos conflitos. No exemplo que segue, o pensamento da professora 

caminha na perspectiva dos autores que tratam da educação planetária e aqui destacamos que 

em suas reflexões, reportada abaixo, encontramos indícios do que Boaventura (2001) ressalta 

sobre importância da compreensão das dimensões do mundo atual e futuro.  

 

Educação planetária é uma educação onde a gente pense nos conflitos, nos 
problemas do planeta e aí entra a questão da água, a questão ambiental, que 
é urgente. A gente viu que o G8 se reuniu para tratar uma questão do futuro. 

     
(Vitória/ Arte) 
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 O respeito à cultura  foi outro tema mencionado em algumas respostas sobre a 

educação planetária. Vale lembrar que também o foi na questão da cidadania mundial. 

 

Primeiro respeito à cultura, à religião do próximo. A educação planetária 
começa pelo respeito. Se você respeitar a si, o próximo, a religião, a cultura, 
você vai conseguir caminhar. Acho que 50% dos conflitos seria amenizados, 
né? Não acabariam, seriam amenizados se você respeitasse o outro. É a coisa 
mais difícil é você respeitar o outro, o semelhante, respeitar a opinião, é 
muito difícil. O respeito às diferenças. Acho que seria isso. 

 
(Maria Clara/ História) 

 
Então a educação planetária é também respeitar cada ser humano, conforme 
a sua cultura, conforme a sua etnia, conforme a sua religião, sua crenças. No 
show do U2 aqui, ele dizia que as grandes religiões, né,  que vivem 
brigando... ´Jesus Cristo, é verdade, Allah, Maomé é verdade’, né, que são as 
grandes? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, uma educação 
planetária passa por esses princípios, pela convivência, pela tolerância e vem 
a paz, mas a paz não vai ser conquistada sem nada disso. 

 
(Vitória/ Arte) 

             

 O respeito à cultura, imbricada na discussão da diversidade cultural, é tida como 

assunto  a ser abordado, na perspectiva da educação planetária (BOAVENTURA, 2001). 

Apenas essas duas professores mencionaram o respeito à cultura, além de terem mencionado 

outros pontos também presentes na proposta da educação planetária. 

 Dois sujeitos, somente, contemplaram os meios de comunicação ao explicarem o que 

entendem por educação planetária. As duas abordagens são distintas. Uma é a da professora 

Vitória e a outra do professor Arcílio. 

 

Uma educação planetária para mim é isso: você olhar para um planeta 
enorme e hoje você pode chegar em tempo real, hoje, em todo planeta, né? 
Até em Guiné Bissau mesmo que é dificílimo, mas você consegue. Tem 
Internet lá, apesar de ser muito caro. Mesmo telefone sendo muito caro, o 
minuto é cinco dollares, por minuto, mas o alcance hoje é em todo planeta.  

 
(Vitória/ Artes) 

 



 120 

Acho que o principal é você fazer com que as pessoas entendam que, 
principalmente hoje, porque você pega um  menino desse, até de escola 
pública mesmo, ele chega aí na lan hause da vida e  todo  conhecimento... 
Então o que é que o professor tem mais a oferecer aqui na frente? Então o 
principal que você tem a fazer, em sala de aula, é fazer com que ele tenha 
outra visão de mundo, que ele pegue todo esse conhecimento que ele está 
tendo acesso e que ele utilize esse conhecimento de uma forma diferente. E 
como ele vai aplicar esse conhecimento todo dele? 

 
(Arcílio/ Geografia) 

  

 A professora Vitória menciona  a instantaneidade dos meios de comunicações 

lembrados por Morin; Ciurana; Motta (2003), bem como o professor Arcílio traz o problema 

do conhecimento versus informação e, nesse sentido, seu exemplo se contrapõe àquele em que 

as professoras Sara e Maria Clara argumentam que devem se informar para não demonstrar ao 

aluno que não sabe. Esse professor tece uma reflexão mais aprofundada, levantando a questão 

do conhecimento como uma forma de perceber o mundo. Gadotti considera a virtualidade 

como uma das categorias para explicar e defender a “Pedagogia da Terra”. Em suas 

considerações encontramos elementos tanto da fala do professor Arcílio, como da professora 

Vitória. O autor argumenta que  

 

A informática, associada à telefonia, inseriu-nos definitivamente na 
era da informação (...) Quais as conseqüências para a educação, para 
a escola, para a formação do professor e para a aprendizagem? 
Conseqüências da obsolecência do conhecimento. Como fica a escola 
diante da pluralidade dos meios de comunicação? (GADOTTI, 2000, 
p. 36) 
 

 Em relação ao entendimento da educação planetária, temos: a professora Rosa 

(Matemática), que associou o conceito a ida do homem à lua e aparecimento de outros 

planetas; a professora Sara (Ciências) que relacionou o assunto aos fenômenos naturais que 

atingem todo mundo; a professora Maria Clara (História) que remeteu ao respeito ao próximo, 

à cultura, à religião, às diferenças; a professora Vitória (Arte) que associou ao meio ambiente, 

instantaneidade dos meios de comunicação e o respeito às culturas, religiões ; o professor 
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Sérgio (Português/ Inglês) contemplou a percepção do local estendida ao planeta, a relação da 

relação do homem com a natureza e a preservação do meio ambiente; finalmente, temos o 

professor Arcílio (Geografia) que ressaltou a questão dos direitos dos povos a dignidade, do 

meio ambiente e comunicações. 

 As respostas sobre a educação planetária, giraram, portanto, em maior ou menor 

escala, em torno do meio ambiente, do respeito às culturas e dos meios de comunicações. O 

meio ambiente foi citado por quatro dos seis sujeitos. O respeito às diferenças foi apontado 

apenas por dois professores, assim, como o meio de comunicações.  

 A resposta de um de nossos seis sujeitos, da professora Rosa, não contempla o que se 

discute sobre educação planetária. A professora Sara cita apenas o meio ambiente, mas 

enfatiza a relação com o mundo. O professor Sérgio fala apenas da preservação do meio 

ambiente, mas traz o enfoque local e global. A professora Maria Clara, cita apenas o respeito 

à cultura e não estabelece relações entre o local e o global, nem na questão sobre educação 

planetária, nem nas demais. A professora Vitória comenta sobre meio ambiente, respeito às 

culturas, comunicações, mas indica perceber interdependências. E o professor Arcílio fala do 

meio ambiente, a questão da informação, dos meios de comunicação e mostrou em outras 

questões compreender a relação entre o local e o global. 

 Autores como Boaventura (2001), Morin; Ciurana e Motta; (2003), ao abordarem a 

educação planetária, discutem o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, o cidadão 

com responsabilidade (BOAVENTURA, 2001), protagonista (MORIN, CIURANA E 

MOTTA, 2003). Boaventura fala da visão dos fatos como interdependentes e a necessidade 

ter uma compreensão do mundo associada à cultura de paz, diversidade cultural, direitos 

humanos, tecnologia, compreensão internacional, além do meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável, como mencionamos (2001).  
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Pode-se ver que nenhum professor trata de todos os temas que os autores trazem. 

Contudo, percebemos, que nossos sujeitos apontam, com mais freqüência, os temas que a 

mídia privilegia e que os próprios autores privilegiam: meio ambiente e questões sociais da 

humanidade, este último encontramos falas dos professores sobre dignidade, respeito e 

emancipação humana. O alerta atômico não foi abordado em nenhum momento e a questão 

das guerras podemos dizer que foi pouquíssimo citada.  Também o que não encontramos na 

maioria dos professores foi a relação entre o local e o global, a visão de interdependência.  

Em quase todas questões, verificamos que os professores Arcílio e Sérgio demonstram 

possuir essa compreensão. A metade dos professores traz até três elementos de discussões que 

Boaventura (2001), Gadotti (2000), Morin, Ciurana; Motta (2003) trazem, e, mesmo assim, 

apenas dois relacionam os conflitos, os acontecimentos a nível local e global, relação esta que 

todos os autores citados apontam como fundamental. Gadotti (2000) enfatiza que é preciso 

contextualizar, relacionar, globalizar. Os professores, Arcílio e Sérgio, compreendem de 

forma mais profunda, mais substancial, a educação planetária. 

Notamos, dessa forma, que os sujeitos da pesquisa não fazem uma reflexão 

sistematizada sobre educação planetária, nem contemplam outros dos seus aspectos que 

acabamos de citar. Percebemos, através das falas dos professores, que a educação planetária é 

um tema novo para maioria e que para a mesma  ainda está por ser estruturado como 

conhecimento. Gadotti (2000) é categórico ao dizer que é fundamental que o processo 

coletivo de educação, com o fim de assegurar o maior número de cidadãos do planeta, deve 

ser sistematizado e organizado 

 

5.2.3 Os desafios percebidos pelos professores em educar numa perspectiva planetária 
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 Tendo verificado como os professores percebem a contribuição da educação para 

enfrentar os conflitos mundiais e como compreendem a educação planetária, passemos a 

conhecer os desafios dos professores em educar numa perspectiva planetária, considerando, 

evidentemente, suas concepções em relação à mesma. 

 Os professores, em sua maioria, indicaram como desafio a falta de estímulo em que o 

aluno se encontra. É uma realidade que acomete os alunos, em geral, em decorrência da 

desestruturação familiar, falta de emprego, falta de oportunidade, de acordo com os nossos 

sujeitos. Por isso, alguns professores falam também em falta de perspectiva. 

 

Estímulo. Como estimular o jovem em uma sociedade tão desestimulada? 
Está entendendo? A questão da dignidade. Acho que o estímulo passa pela 
elevação e valorização da dignidade do ser humano, o respeito às 
diferenças... a valorização mesmo do indivíduo, poxa, eu tenho uma função 
na sociedade, aí passa pela questão do respeito, da dignidade, da ética, eu 
acho que esses são os desafios, por que você ensinar pra alguém que está 
completamente desestimulado, você não sai do canto, é você criar 
alternativas pra estimulá-lo. Eu acho que são esses os grandes desafios. 
Inserir o aluno num meio digno. Eu acho que esse é o grande desafio. Por 
que não adianta pregar tudo isso onde ele não tem dignidade, não tem o que 
comer, pra morar, pra vestir, pra nada.Acho que se você conseguir inserir 
seu aluno com dignidade, mundialmente, ele vai respeitar tudo. Vai respeitar 
o planeta, vai respeitar o idoso, vai respeitar os animais, por que ele se 
respeita, por que ele tem uma função, por que ele vai ver que o respeitam 
também. Se sou respeitado, vou respeitar, mas se não sou desde criança, 
como vou... Acho é o desafio do século XXI, é inserir dignamente um aluno 
na sociedade. 

 
(Maria Clara/ História) 

  
A infra- estrutura do estado, né, aí você vai passar por uma série de 
problemas... Emprego, as famílias desestruturadas, o desemprego, as 
famílias desestrututadas, os valores nas sociedades que mudaram, né, as 
raízes de cada aluno que eles não têm raízes, nem tem raízes, nem tem 
perspectiva futura, ele não tem um sonho, né, eles não tem um sonho, né, 
como fazer esse aluno sonhar? É extremamente difícil, é complexo demais, 
então lida todo um processo. Como quem diz, entra governo sai governo... 
Então o professor é totalmente desestimulado, não tem estímulo, só tem 
cobranças, cobranças, cobranças. É muito difícil, é muito difícil, que o 
professor se abra pra isso. 

         
  (Sara/ Ciências) 
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A desestruturarão social das pessoas não tem uma perspectiva de vida 
mesmo. Aí,  acontece isso que aconteceu aqui de roubarem a escola, a 
própria escola pode ter sido indicada por alguém daqui de dentro, né? E você 
vai está dando tiro na cabeça, cometendo suicídio. A própria realidade é um 
desafio.Você pega, feito saiu no jornal há um mês atrás, um menino de doze 
anos que assaltou, tal, e ele disse para uma entrevista no jornal que: escola é 
para otário! Aí, você vê qual é a perspectiva para uma criança dessa tem, né? 
Doze anos e já está dizendo um negócio desse e quando completar dezoito 
tanto faz matar, morrer. O que acontecer a volta dele não importa mais nada. 
Acho que esse é um desafio grande que a gente tem e que, aí é que está: não 
é um desafio que cabe somente a escola resolver, é um desafio que está 
apontado para sociedade como um todo. 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 

Quando comenta projetos que visa combater violência nas escolas, o professor retorna 

à questão da falta de perspectiva, quando fala da estrutura social, desde estrutura externo a 

interna escola. 

 

Essa violência não está sendo gerada somente porque o camarada não tem o 
conhecimento ou não, está na escola, não. Ela está sendo gerada porque não 
tem mais perspectiva de vida. Adianta ele passar o dia todo na escola e 
quando chegar em casa, ele ter lá a mesma situação de, possivelmente, um 
pai alcoólatra ou desempregado ou a mãe também alcoólatra sem fazer nada, 
sem ter comida direito em casa.. 
 

(Arcílio/ Geografia) 
 
Aí você pega a estrutura social, que as pessoas têm que não facilita em nada, 
que as pessoas perdem até a perspectiva de vida mesmo, de visão de vida, do 
que ela quer, não há mais um planejamento, né? Ah, vou planejar para daqui 
a tantos anos, eu vou construir isso, ter construído isso. As pessoas fazem 
dificilmente isso hoje em dia. 

  

(Arcílio/ Geografia) 

 

Como dizem Andrade Neto; Carmo (2003), é difícil abordar as questões globais numa 

realidade local precária. Porém, novamente recorremos a Freire (1983) de que “a educação de 

alguma coisa fundamental pode”. Partindo mesmo da perspectiva freireana, podemos começar 

a compreender a realidade a partir dos próprios conflitos dos alunos, e assim, partir para 

compreensão de uma relação entre o local e o global (Morin, 2004). 
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            Sequeiros é um autor que poderíamos trazer, neste momento, para lembrar-nos que as 

questões sociais também são um desafios à uma educação para uma compreensão mundial. 

Retornemos à seguinte reflexão: 

 

Trata-se de criar, progressivamente, uma nova consciência internacional 
nas crianças, nos jovens e nos adultos, que leve a uma transformação dos 
valores habituais e das práticas sociais para que adotem uma posição e 
intervenham efetivamente em favor dos pobres carentes deste mundo, 
para se conseguir, assim, uma sociedade mais igualitária e mais justa. 
(2000, p. 20) 

 

A desesperança parece ser algo sempre a ameaçar os professores da rede estadual de 

ensino de Pernambuco, mas é relevante recordarmos que os professores, apesar desses 

desafios apontados, em unanimidade, disseram que não acreditam na educação como a 

principal responsável pelas mudanças, no entanto, crêem que ela pode dar sua contribuição 

somada às outras instituições da sociedade. 

Os depoimentos dos professores sobre os desafios se apresentam como coerentes em 

relação ao que os professores argumentaram nas duas questões anteriores: sobre a 

contribuição da educação para enfrentar os problemas mundiais e sobre a educação planetária. 

A professora Maria Clara se reporta aos desafios, por exemplo, na mesma direção em que 

respondeu sobre essas questões anteriores. A professora se refere novamente à necessidade do 

aluno ter dignidade, e, então, traz como desafio o estímulo. O professor Arcílio havia falado 

sobre um problema conjuntural e, novamente, faz sua reflexão neste sentido. A professora 

Rosa, que no contexto da sua resposta trouxe novamente a família. E se tratando deste tema, a 

família, como deu para perceber, está associada nos vários depoimentos aos desafios 

apontados pelos professores em educar numa perspectiva mundial.  

 A maioria dos professores trouxe os problemas da política como um entrave à 

educação para uma perspectiva mundial, pois compreendem que uma estrutura maior 
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influencia sua realidade profissional, enfim, sua realidade social e de seus alunos. Os 

professores, portanto, falam em vontade política/ hierarquia ou desestrutura. 

 

A turma gosta de crucificar a escola, colocar a escola...educação, 
educação...principalmente quando está em política todo mundo fala em 
educação é ótimo!Uma maravilha! ai depois que passa...a educação perdeu 
totalmente o sentido e ainda procura se colocar desafios que ela não 
consegue e nem vai conseguir resolver. 

  
(Arcílio/ Geografia) 

  
Então, a primeira coisa é vontade política. A gente não vê isso. Em alguma 
coisa isolada a gente vê, mas na maioria não vê. Outra coisa é como 
professor mesmo, a gente se unir e realmente a gente lutar mais, o 
movimento sindical mesmo, o movimento sindical tem um conchavo, às 
vezes, com o poder público também e a gente quebrar isso por que só assim 
que vai acontecer. Agora eu já estou desesperançosa, sabe, então, eu acredito 
muito nessas pequenas coisas, nessas ONGs. Uma coisa que percebi quando 
fui pra Guiné Bissau, uma escola pobre, mas que tinha um certo recurso e a 
gente conseguia transformar algumas coisas. Aqui a gente não consegue, por 
que não existe vontade política. Então existem realmente entraves. Eu estou 
chegando a essa conclusão. O desafio da sala de aula é, o que já venho dito, 
o aluno, com a educação, com ele mesmo, com a verdade e realmente você ir 
atrás dos seus objetivos. 

 
(Vitória/ Artes) 

 
Primeiro, é... uma determinada hierarquia, em que não se tem ouvidos para 
as partes a quem cabe nessa comunicação, nessa transmissão,  ou 
direcionamento de uma educação voltada para o outro. Primeiro a existência 
das hierarquias, segunda, a força de vontade, a auto- confiança. A hierarquia 
que não se escuta a todos, ou que não permite a participação de todos nessa 
organização social pra uma melhora. 

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 
 

Percebemos que os desafios em educar numa perspectiva planetária parecem se 

confundir com os problemas da educação como um todo, sua política, seu valor na sociedade. 

Esta associação pode nos fazer pensar que os professores compreendem, como dissemos, os 

desafios da educação num contexto mais amplo. Mas, também, podemos questionar se não 

foram esquecidas questões relacionadas ao particular, ao contexto da sala de aula, contudo, 
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isto demanda uma reflexão de uma prática de ensino na perspectiva que tratamos e que, como 

vimos, ainda não se encontra elaborada e sistematizada pela a maioria dos professores. 

A maioria dos professores não relacionou os desafios considerados por autores que 

tratam da educação planetária, tais como: mudança de hábitos de consumo, o “desafio 

contemporâneo de autodestruição material e espiritual de nossa espécie” (GADOTTI, 2000), 

construir valores, desenvolver atitudes, (SEQUEIROS, 2000), pensar de formar integrada, 

contextualizando as partes e o todo, o local e o global (MORIN, 2004), desenvolver 

habilidades para tratar de questões globais, e educar o cidadão responsável pelo seu futuro 

(BOAVENTURA, 2001). Da mesma forma, os professores também deixaram de mencionar 

vários desafios constatados em documentos como Carta da Terra, Agenda 21. 

Assim como ficou claro que o desafio dos professores era a falta de estímulo e 

perspectiva dos seus alunos, percebemos que os professores também carecem de perspectivas 

distintas: de melhoras das condições de trabalho, bem como carecem de uma perspectiva 

planetária. O nosso objetivo era saber os desafios em educar numa perspectiva planetária, a 

realidade, em sua dinâmica, nos devolve a pergunta: com que perspectiva, se a maioria não 

compreendeu o que significa estabelecer relações entre o local e o global? 

É interessante refletir que, embora a educação planetária vislumbre discutir os 

conflitos do mundo de forma interdependente, os professores de cada país, de cada região, 

perceberá os desafios influenciados pela sua realidade, e portanto, não podemos concluir que 

sejam homogêneos em todos os aspectos. 

Conhecendo os desafios apontados pelos professores em educar numa perspectiva 

planetária, vejamos o que os professores dizem sobre a possibilidade de uma discussão 

planetária no contexto escolar. 
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5.3 Os saberes que os professores julgam necessários incorporar para educar na 

perspectiva planetária 

  

Tendo analisado como os professores concebem a contribuição da educação frente aos 

problemas do mundo, suas concepções de educação planetária e os desafios vislumbrados 

pelos mesmos, consideramos este ser o momento oportuno para refletir sobre os saberes que 

os professores consideram importantes possuir para educar numa perspectiva planetária. Para 

responder este objetivo, elaboramos as seguintes questões relativas à: formação inicial; 

familiar e escolar; continuada; saberes necessários para educar na perspectiva planetária. 

 

5.3.1 A perspectiva planetária na formação dos professores 

  

Para analisarmos que saberes os professores julgam necessário incorporar para educar 

na perspectiva planetária, consideramos relevantes indagar-lhes se, ao longo de sua formação 

inicial, foi contemplada uma dimensão global de temas nela abordados. Pois, antes de 

responder diretamente ao nosso objetivo, achamos oportuno entender qual a relação que os 

professores têm com os saberes sobre educação planetária, como aprenderam, em que 

processo formativo. Por isso, é importante deixarmos claro que as questões que analisaremos 

sobre a formação estão voltadas para este fim e não propriamente de aprofundarmos uma 

reflexão sobre a formação em si. A formação do professor é tida como uma questão que 

responde ao saberes dos professores sobre a educação planetária. 

 Quatro, dos seis professores se referem às suas respectivas formações iniciais como: 

conteudista, academicista e/ ou tecnicista. A maioria dos professores diz que teve que buscar 

“fazer relações”, ter uma “visão mais ampla” ou “politizada”. 
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Não, não. Infelizmente foi academicista mesmo. Ou assim quando chegava 
assim na parte pedagógica mesmo, a gente vê as tentativas de ver uma 
educação perfeita, tudo é possível e quando a gente chega na sala de aula a 
gente vê que nem tudo é possível. Mas na parte mesmo do curso, poucos 
foram. Só para você ter uma idéia, a disciplina da África, quem quis ver como 
eletiva, Oriente Médio, a mesma coisa, ainda não está incorporada como uma 
grade curricular mesmo. É conteúdo por conteúdo. Poucos são os professores 
de ter falado alguma coisa, era conteúdo puro. Conteúdo, conteúdo por 
conteúdo. Não. Se você quer fazer a relação você vá atrás e faça. Eu acho que 
as relações a gente vai fazendo com o tempo. Eu acho que a prática que faz 
você começar a raciocinar e também depende muito da linhagem que você 
quer seguir. Se você quer ser conteudista você vai continuar sendo 
conteudista, se você for trabalhar meio ambiente vão te dizer que é matéria 
para ciências ou geografia. 

           
(Maria Clara/ História) 

 

 É interessante perceber que a professora Maria Clara, ao indagarmos se estabelecia 

relação entre o local e o global, respondeu que “sim” e exemplificou trazendo fatos de outros 

países, mas não vimos uma relação com o local, com a realidade dos alunos. Aqui, notamos, 

que de novo, a professora tende a associar a relação com o global quando aborda questões de 

outros países, de outras culturas, mas esta sua visão, repetimos, carece de uma relação com o 

local. No final do seu depoimento, traz os comentários de seus colegas de profissão que não 

concordam de abordar outras questões como meio ambiente na disciplina de História. Isto nos 

remete a reflexão que fizemos sobre o desabafo dos professores de que quando tentam fazer 

um debate, os alunos concluem que o professor não está “dando aula” ou sua “matéria”. Ou 

seja, mais uma vez esbarramos na questão do que se espera que o professor conheça e do que 

o professor ensine. 

 O professor Arcílio também denuncia a valorização do conteúdo em sua formação. Os 

seus professores que relacionaram o conteúdo “com o resto do mundo” era de disciplinas 

relacionadas ao meio ambiente. 

 

Não, não. Se eu for pegar assim, no geral, eu conto nos dedos os professores 
que, infelizmente não, eu conto nos dedos uma porrada de professores que 
eu tive. Um, dois ou três, assim, que tiveram essa preocupação, te juro! De 
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passar, para a gente, de trabalhar esse conteúdo de forma mais ampla, 
relacionando com o resto do mundo, né, Assim, e justamente as disciplinas 
que trabalharam isso foram justamente aquelas que trabalharam mais com 
meio ambiente. Aí, procurava ter uma visão mais ampla da coisa, mas as 
outras e não é incentivada. 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 
 

 No exemplo da professora Sara encontramos mais uma associação ao meio ambiente 

como um conteúdo que implica em relações globais. A professora também sugere ter 

associado a questão de estabelecer relações à politização. 

 

Não, não, não, não, não. Não tive. Agora eu tive um professor que eu amei 
de paixão, que era um francês, que ensinava paleontologia e era muito 
politizado. Então, ele levava para o  lado do meio ambiente, mas só ele, os 
outros não. Nem na Pós Graduação que, faz três anos. De jeito nenhum! Ela 
foi muito técnica, muito técnica! 
 

(Sara/ Ciências) 
 

  

Verificamos, a partir dos depoimentos expostos acima, que apesar desses professores 

não terem tido discussões contextualizadas com a realidade do mundo, em suas formações 

iniciais, todos estes já ouviram falar em cidadania e educação planetária. O saber do 

professor, portanto, não se constitui apenas da formação inicial, contudo, se constitui também 

a partir de outras formações, diálogos com os pares, cultura pessoal, participação em outros 

grupos, organizações, instituições (TARDIF, 2002). 

 Apenas dois responderam positivamente às suas formações inicias. É curioso perceber 

que estes dois professores que responderam dessa forma fazem referência ao estudo de 

Teologia. A professora Vitória fez o curso e o professor Sérgio menciona as disciplinas 

relacionadas a este curso. Os dois professores também apontam o conhecimento de filosofia, 

ao explicarem que tiveram acesso a discussões que caminham nessa perspectiva. 
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Na graduação houve algumas cadeiras que permitiu isso, tá? Como paguei 
Teofania 1, 2, tem o aspecto da religião, da filosofia. 

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 

Quando eu fui fazer o seminário, eu fiz teologia, eu tinha 19 anos, mas um 
pouco antes disso, era o grande “boom” do holismo na teologia protestante, 
ou seja, você não pode ir numa favela falar de Cristo, sem levar o pão 
material. Foi isso que Jesus fez,  por isso eu gostei muito da abordagem no 
Endipe, do professor Ferdinand, quando ele falou a questão do holismo, não 
é? Você tem que olhar para o ser humano enquanto um todo, enquanto 
pessoas que realmente... A gente coloca a questão das partes, não por que 
existem áreas da vida da pessoa para dividi-la, mas para entendê-la melhor. 
A gente sabe que é um todo, a gente tem que olhar a pessoa como um todo. 
Então eu fui muito feliz. Eu tive contato com filósofos, quando era dessa 
idade, 19 a 23 anos. 
 

(Vitória/ Arte) 
 

 Ao falar de sua formação em Educação Artística a professora também se diz ter sido 

muito feliz pelas discussões que o curso a trouxe e a professora aponta tais discussões na 

mesma direção que a perspectiva planetária, neste caso, a professora Vitória parece associar 

esta discussão tanto ao holismo, termo também utilizado pelo nosso teórico Gutierrez e Prado 

(2002), quanto a uma discussão política, neste último aspecto, um pouco parecida com a 

professora Sara. 

 

Eu realmente bebi de coisas, de fontes que eu me orgulho. Aí vem a questão 
da arte, vem a questão do teatro e de todos dramaturgos. Boal que trabalha 
essa questão bem própria mesmo do cidadão, das consciências, que ele 
anteniza, faz uma parte com o mundo. Brecht, assim, um estudante de teatro 
que não passa por Bertold Brecht não é estudante de teatro. Então, eu li 
muita coisa sobre ele, sobre a teoria, dele. Então, na minha educação, 
nossa... Hoje, mesmo, com 38 anos, às portas de fazer 39, eu vejo que eu 
tenho um percurso de reflexão sobre isso, sobre essa questão. 

 
(Vitória/ Arte) 

 

Apesar da maioria dos professores perceberem, a partir da reflexão de sua prática e 

cultura pessoal (TARDIF, 2002), suas formações como conteudistas e fazerem uma crítica a 

essa abordagem, no que tange às disciplinas da Licenciatura, alguns professores anunciaram 
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que estas ainda se propõem a debater algo a mais que a as disciplinas do seu curso, mas ainda 

demonstram que carece de uma melhor elaboração da abordagem. 

 

A questão como eu estou falando, na perspectiva do respeito, sim. Mas se 
você for analisar em outra perspectiva, de um ambiente saudável, isso não. 
Mas se você estabelece uma relação com o respeito às diferenças, aí ele 
trabalhava, mas não mas numa perspectiva muito utópica, fora da realidade. 
A gente sabia que muitos nem sabiam como era o ambiente de uma escola 
pública. Eles tiravam pelas idéias que eles tinham. Se for levar pelo respeito 
às diferenças, sim, mas a questão ambiental nunca foi falada. Eu não me 
lembro em uma disciplina, se quer. 

(Maria Clara/ História) 

 
E tem também as disciplinas da área de educação, né? É da área de educação 
houve esse direcionamento, essa citação. Houve também essa questão do 
amadurecimento, das disciplinas ou a questão pessoal do professor. 

         
 (Sérgio/ Português/ Inglês) 

 

 O professor Arcílio tece sua crítica em relação às disciplinas da Licenciatura: 

 

Muito pouco, muito pouca coisa... foi passado assim, uma coisa muito 
teórica, sabe? Aí na teoria tudo é muito bonito, aí quando você chega na 
prática, você arranca os cabelos. 
 

(Arcílio/ Geografia) 
 
E outra você  não é preparado para encarar a sala de aula, não, 
principalmente na realidade que a gente tem, você não é preparado. É até 
bom que tu coloque no teu trabalho. 
 

(Arcílio/ Geografia) 
 

 Concluímos que as formações dos professores não contemplaram uma abordagem 

mais global dos temas a seres discutidos nas disciplinas. Pelo que foi colocado, parece que 

esta reflexão vai depender da disposição e comprometimento do professor. E vale 

destacarmos a idéia de Arendt (1997) de que os professores devem assumir a responsabilidade 

com o mundo, bem como a idéia de Freire (1983), que diz que o professor é um ser no mundo 
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e deve saber-se no mundo. O fato do professor ser ou não comprometido vai influenciar no 

que ele vai julgar necessário saber e no quê ensinar (FREIRE, 1998). 

Também podemos concluir que a discussão planetária é muito associada ao meio 

ambiente. E, por fim, registramos aqui o fato dos dois professores que estudaram Teologia 

dizerem que nesta sua formação discutiu-se uma perspectiva planetária. Configura-se 

também, neste trabalho, a confirmação do pressuposto que partimos de que, segundo Tardif 

(2002), os saberes profissionais dos professores também são oriundos de sua cultura pessoal. 

5.3.2 A perspectiva planetária na formação familiar/ escolar e continuada dos 

professores 

 

 Ao indagarmos os professores se em sua educação familiar discutia-se as questões do 

mundo de uma forma planetária, pois como diz Tardif (2002), o saber do professor também é 

influenciado pela cultura familiar, obtivemos respostas associadas ao debate político ou 

incentivo aos estudos. Mais uma vez constatamos uma atribuição de uma discussão planetária 

à uma abordagem “politizada”.  Percebemos que alguns professores não compreendem a 

questão, nem parecem saber dos aspectos em que a mesma implica. 

 

Sim, tive. Meu pai e minha mãe eram pessoas simples, né, não tiveram nem 
o primeiro grau menor. Meu pai quis que a gente estudasse, deixava a gente 
livre na escolha que ía fazer... ele só dava o instrumento. 

           
(Rosa/ Matemática) 

 
Apesar de achar que você é fruto da casa, mas eu tive estrutura em casa. Isso 
que eu digo você vai buscar, por que eu tenho irmãos que não foram buscar. 
E que não conseguem entender a minha politização, às vezes, embora a 
família seja politizada, mas meus irmãos não são politizados, entendeu? 

 
(Sara/ Ciências) 
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A professora Maria clara diz que em seu ambiente familiar se falava sobre o que 

acontecia no mundo. E aqui temos uma ilustração do que várias vezes já dissemos sobre sua 

associação do enfoque planetário a abordar os fatos do mundo, se informar, porém, sem 

estabelecer relações. 

 

Meu pai. Minha mãe não tanto. Ela é mais aquela questão próxima dela, até 
pelo nível escolar também, a socialização, o que ela vê próximo, ela procura 
inserir você, mostrar o que é certo, o que é errado. Meu pai, apesar do nível 
escolar, ele tinha uma visão mais ampla. Então eu sempre tinha conversas 
com ele sobre o que estava acontecendo no mundo, ou ouvia. Ele gostava 
muito de ver repórter, ler jornal, revista. Então achava interessante, 
principalmente, quando ele começava a debater com as outras pessoas, o 
jeito, como ele conhecia, apesar do pouco estudo, como ele conhecia a 
realidade dele, o que é que estava se passando. Uma coisa que mais me 
marcou muito foi a guerra do Golfo. Meu pai assistiu o tempo inteiro pelo 
rádio. E eu dizia “Meu Deus, que absurdo!”. 

(Maria Clara/ História) 
 

 É interessante colocar que a maioria dos pais dos professores possui o nível de 

escolaridade fundamental incompleto. Claro que não nos cabe aqui dizer que isto é um fator 

determinante para este resultado, contudo nos cabe contextualizá-lo, para, em outro momento, 

nos lançarmos numa discussão mais profunda. 

 A leitura que fazemos desses depoimentos é que no ambiente familiar os sujeitos 

encontraram espaço de incentivo aos estudos, à informação e/ ou a conversas políticas. A 

cultura familiar dá um suporte de elementos para a compreensão planetária, contudo, as 

lembranças dos professores não registram a ocorrência desses debates mais amplos e 

conectados com diferentes realidades. 

Quanto à formação escolar, os professores respondem de forma semelhante ao que 

responderam sobre a formação inicial. Ainda na mesma perspectiva, Tardif (2002) também 

considera a formação escolar como constituintes dos saberes docentes.  
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Nossos sujeitos dizem não lembrar de uma discussão mais global na formação 

(escolar). Mais uma vez, os professores entrevistados respondem que esta se há ou não essa 

discussão depende de professor para professor que tiveram.  

 

É eu lembro de um professor, na verdade, dois, na verdade três. 
(Arcílio/ Geografia) 

 
Não. Eu só lembro de um. Tá entendendo? Foi puramente decoreba até mais 
ou menos até a sétima série, até que um dia, uma professora de História 
chegou para mim e me parou e fez “Preste bem atenção, eu acho que isso 
não faz parte do seu jeito”. Aí eu olhei assim para ela... “Já parou pra pensar 
o que é que você vai ganhar seguindo a cabeça desses meninos?”. Isso me 
chamou atenção e nunca mais esqueci a frase. Eu gravo muito essa questão 
do cidadão, por que ela tentou alertar, a questão que eu estava me afastando 
do meio escolar, e aquilo não era ser cidadã. 

(Maria Clara/ História) 
 
Eles se preocupavam que a gente tivesse o conteúdo e ao mesmo tempo 
cobrava que a gente tivesse disciplina. A gente até fala que a escola era 
tecnicista, né? A gente decorava muito, mas, eu gostava, me saí muito bem. 
Eu não tenho esse pensamento que o pessoal traz, não. Eu achava muito boa 
aquela época. 

 
(Rosa/ Matemática) 

 

Neste último exemplo, da professora Rosa, avistamos um indício de contradição nas 

suas respostas, pois nesta fala, diz não ter problemas de ter tido uma educação conteudista, 

porém mais adiante, diz que o professor tem que ir além do conteúdo. 

Indagamos também aos professores sobre a formação continuada promovida pela rede 

estadual. Procuramos saber se havia uma abordagem mais global dos conteúdos nela 

debatidos. A maioria diz não haver uma relação entre os conteúdos e um contexto mais amplo 

nas formações continuadas. Os dois primeiros exemplos que seguem são das professoras que 

dizem não haver nem essas formações. 

 

O estado, o estado, sabe o que é que o estado diz? Formação continuada não 
tem recurso, ou se tiver é custo zero. Nós professores de arte, a gente fazia 
formação continuada, mas nós mesmo bancando... passagem, tudo, certo? 

 
(Vitória/ Arte) 
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Quem faz isso? Quem faz isso! Em que formação continuada? O foi que eu 
disse no início? É um faz de conta. Não existe estrutura, não existe estrutura 
para isso, não existe tempo hábil, você está me entendendo qual é problema? 
Não existe! 

 
(Sara/ Ciências) 

 

 Outros professores demonstram que a formação continuada da rede estadual é muito 

mais voltada para o debate de conteúdos, buscando um diálogo com as diferentes disciplinas. 

A partir das falas dos depoentes, não percebemos a existência de uma reflexão numa 

perspectiva planetária, contudo, não podemos afirmar enfoque global é ausente nessas 

formações. 

 

As outras capacitações que eu trabalhei, só foram as questões históricas. No 
máximo, você trazia a realidade do aluno, trabalhar por exemplo, Arte 
Moderna, aí ele trouxe a questão da arte moderna em diferentes países, 
Brasil também, contextualizando isso, contextualizando a arte. Mas no 
sentido meio ambiente, esse foi o primeiro. 

 
(Maria Clara/ História) 

   

Eles fazem, eles fazem se preocupando com as outras disciplinas, para que a 
gente trabalhe junto, não é, com as outras disciplinas. Mas a única coisa que 
eu cito é que é sempre assim. É que agora bem muito de cima para baixa, 
não é? A gente fica assim por que muitas vezes eles mostram, assim, o 
conteúdo, né, eles dão o conteúdo, mas uma pessoa que não tem muita 
vivência daquilo... A gente sente que muitas coisas que eles dizem, a gente 
sente que não é assim. Que não é por aí, ele não está dentro, ele não está 
conseguindo fazer aquilo. 

 
(Rosa/ Matemática) 

      
Não há esse enfoque na realidade, não há especificidade nas formações até 
pela diversidade, pela pluralidade das coisas, não é que todos ou aqueles não 
queiram. É o que permitiu a eles fazerem naquele determinado tempo. 

          
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 

Em relação aos professores que disseram não ter tido acesso a uma abordagem mais 

global na sua formação escolar ou familiar, ou seja, a maioria, perguntamos-lhes onde 

refletiram sobre elementos da educação planetária. Alguns professores dizem que a 
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compreensão que possuem é decorrente de uma busca pessoal. Até mesmo a professora 

Vitória, que disse que em sua formação inicial houve um debate planetário, enfatiza que 

também teve que construir seu conhecimento sobre assuntos àquele relacionados. 

 

A própria prática, entendeu? Eu passava a tarde e a noite preparando a aula 
para chegar e o aluno nem olhar pra mim, simplesmente por que eu era 
conteudista. A especialização fez eu ver que se eu trabalhasse apenas em 
cima de conteúdo.... na especialização eu consegui trazer esse mundo, por 
que houve aulas dinâmica (...) E a própria prática de ver o outro. Eu tinha 
amigas que pegava um poema que pegava tudo que queria e o aluno 
entendia. Então eu comecei a  me policiar, eu pensei, então aluno não 
precisa ser conteúdo (...) e a especialização contribuiu muito. Mas partiu de 
mim também... desde pequena, sempre estava atenta aos que os outros 
estavam falando. Se eu não sei, depois corro atrás. 
 

(Maria Clara/ História) 

 
Agora, uma coisa que modificou muito foi, justamente, quando eu comecei a 
ter contato com os movimentos sociais, que assim, começou em grupos de 
igreja, grupo de jovem de comunidade, né? Era bem localizado, assim, a 
atuação da gente, do grupo jovem era bem local mesmo, mas aí a gente teve 
contato com a pastoral da juventude do meio popular, que aí já estendeu 
mais por que é uma organização a nível nacional e também tem uma visão 
bem ampla de sociedade. Não é aquele negócio fechado de grupo de igreja, 
uma pastoral da juventude que tem uma atuação bem social e aí, né, foi 
levando a outros, a outros pontos. E isso tudinho ajudou e muito. Eu acho 
que às vezes mais do que uma formação mesmo acadêmica, entendeu?  Por 
que, assim, você na academia, você tem conhecimento, tem acesso ao 
conhecimento e tal mas acho que a questão de visão de mundo independe 
disso. Você pode assim, complementar, você pode ampliar, a partir desse 
conhecimento, juntar as duas coisas, aí é fortalecer a coisa. Mas, se você for 
esperar para ter na academia uma visão crítica de mundo, ah, não tem. 
Infelizmente  dentro da academia você não vai ter isso não, muito difícil. 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 
Não, esse é meu! Sou eu e eu mesma. Acho que da leitura. É minha. Acho 
que da leitura. É minha. Isso que eu digo você vai buscar, embora a família 
seja politizada, mas meus irmãos não são politizados, entendeu? Eu fui uma 
ovelhinha negra da família. Já fui do PT, já saí, entendeu? Sexta feira, por 
exemplo, eu estava na passeata, fui para Assembléia. Sabe como é? Então, 
eu vou atrás, eu estou buscando. Eu gosto de participar disso, mas você tem 
que sobreviver, tem que trabalhar, a verdade é essa. 
 

(Sara/ Ciências) 
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A primeira professora, Maria Clara, atribui seus conhecimentos sobre uma perspectiva 

planetária à sua prática. Sua experiência em sala de aula a fez rever o que ensinar e pra quê 

ensinar. Também está presente em sua fala o seu esforço pessoal para adquirir conhecimento. 

Além disso, a professora fala de pares que contribuíram para essa reflexão sobre a prática. 

Tardif (2002) argumenta que os docentes constroem saberes a partir de sua prática e fala que 

as conversas com os pares são elementos constitutivos dos saberes docentes. 

É curioso perceber que os demais professores, dos exemplos acima, citam a 

participação social como elemento que contribui para seu saber sobre uma compreensão do 

mundo.  O professor Arcílio fala em movimentos sociais e a professora Sara fala em partido 

político, passeatas. Os saberes dos professores sobre questões relacionadas à educação 

planetária também são constituídos a partir de suas vivências sócias, políticas e os 

aprendizados oriundos dessa vivência, por sua vez, são mobilizados de acordo com a 

necessidade de sua prática pedagógica  e seu compromisso com a mesma (TARDIF, 2002). 

Verificamos, pois, que a educação familiar, escolar e acadêmica não dá conta, no caso 

dos nossos sujeitos, de propiciar uma compreensão planetária. Primeiramente, é importante 

considerar, desde já, que a maioria dos professores ainda não consegue tal compreensão que 

implica em relacionar local e global, ter um sentimento de pertencimento ao mundo entre 

outras questões que já pontuamos neste trabalho. Os professores apresentam uma reflexão 

sobre o mundo, uma preocupação com a realidade do aluno, local, nacional e mundial, mas, a 

maioria dos docentes não conecta essas realidades. O que os nossos sujeitos trazem, em geral, 

são temas presentes na discussão planetária, assim como, meio ambiente, respeito às culturas, 

entre outros. Portanto, o que os aspectos que os professores sabem da educação planetária 

advém de sua leitura do mundo, de sua busca por sua cultura pessoas, de suas vivências, ou 

em pares, ou em grupos (partido, sindicato, movimento, igreja) e, por fim, podemos dizer que 

advém de sua prática (TARDIF, 2000). 
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5.3.3 Desvelando saberes necessários à educação planetária 

 

São diferentes saberes apontados como necessários para educar numa perspectiva 

planetária. Os professores indicam saberes relacionados à didática, ao conteúdo da disciplina, 

à participação dos movimentos sociais, à prática/ ação como cidadão, a estar atualizado, entre 

outros. 

Em relação ao conteúdo, nós encontramos a professora Vitória que enfatiza o conteúdo 

e o que diz que se deve ir além. A professora fala da necessidade dos professores terem 

domínio dos conhecimentos do conteúdo. Além disso, a professora Vitória traz conteúdos 

transversais. A docente parece vislumbrar saberes específicos para educar na perspectiva 

planetária.  

 

Os conhecimentos são: desde o específico, né, por que para o professor ser 
respeitado ele tem que conhecer a sua cadeira, tem que conhecer a sua 
disciplina, a sua matéria, ele tem que conhecer o objeto de pesquisa, mas aí 
tem também a questão dos conhecimentos, dos conteúdos transversais que 
toca mesmo nessa questão de meio ambiente. 
 

(Vitória/ Arte) 
 
 

  
 A professora Rosa diz que é preciso ir além do conteúdo, não que a explicação da 

professora Vitória tenha se restringido a considerar o conteúdo, pois veremos mais adiante 

que ela traz outras reflexões. A professora Rosa fala em respeito, cumplicidade, envolvimento 

e “chegar perto do aluno”. Nesta mesma direção, encontramos o pensamento do professor 

Sérgio, que diz que os saberes necessários à educação planetária é ser humilde, saber escutar e 

saber falar na hora certa. 

 

Acho que além do conhecimento teórico, esse envolvimento com os alunos, 
por que fica até mais fácil. Tem que ter empatia, simpatia, tem até um aluno 
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que tem dificuldade, a gente tem dificuldade de chegar até ele e atrapalha o 
aprendizado. A gente tem que ter... Como é que diz mesmo? Cumplicidade, 
entendeu? Respeito, envolvimento, cumplicidade. Isso tudo, fora o saber 
teórico, por que o saber teórico não é muita coisa, não é muita, não. Por que 
todo mundo que freqüentou a faculdade, seja de Português, seja de 
Matemática, vai ter a parte do conteúdo, vai ler muito, vai fazer pesquisa, 
mas acho que o principal é chegar perto do aluno para que ele se torne um 
cidadão, por que ele se torna um cidadão, um cidadão de bem, né? A gente 
tem até que completar, um cidadão de bem, que produza, que respeite, que 
promova a paz e não a guerra. 
 

(Rosa/ Matemática) 
 
Primeiro, uma coisa que é relevante até para o professor é ser humilde, saber 
ouvir e saber falar na hora certa. Eu acho que isso aí deveria ser a tríade , 
além do fator, da questão pessoal, até chegar a profissional, estar em busca 
de experimentação, de observação para enxergar a coisa direito. Isso aí seria 
o tripé do professor. A humildade, saber ouvir e saber falar na hora certa. 
 

(Sérgio/ Matemática) 
 

Estes parecem ser saberes que podem variar de acordo com a subjetividade dos 

professores. Lembremos que Gadotti (2000) menciona novas capacidades exigidas pela 

educação para a cidadania planetária. São elas:  

 

1- sentir, intuir, vibrar emocionalmente (emocionar); 2 – imaginar, inventar, 
criar e recriar; 3 – relacionar e inter-conectar-se, auto-organizar-se; 4 – 
informar-se, comunicar-se, expressar-se; 5 – localizar, processar e utilizar a 
imensa informação da “aldeia global”; 6 – buscar causas e prever 
conseqüências; 7 – criticar, avaliar, sistematizar e tomar decisões; 8 – pensar 
em totalidade (holisticamente). (GUTIÉRREZ apud GADOTTI, 2000, p. 
160) 

 

Nota-se que os saberes apontados pela professora Rosa e professor Sérgio não estão 

presentes na consideração dos autores supracitados, contudo não significa que não são 

legítimos. Contudo, nos dizer que parece faltar uma justificativa dos saberes julgados 

necessários, pois os professores Sérgio e Rosa não articulam sua explicação, o que neste 

momento falaram, com a educação planetária. 
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As professoras Sara e Rosa apresentam outro saber necessário que implica  em 

conseguir “passar” o assunto para o aluno, como diz a professora Rosa. Já a professora Sara 

também fala da necessidade dos professores se abrirem, uma disponibilidade.  

 

Eu acho assim... ele tem que trazer... ele tem que ter... como é que se diz... 
vamos usar esse termo, apesar de muito conhecido... eu chamo didática, por 
que a didática faz com que ele consiga passar para os alunos dele aquilo que 
ele quer, que espera que o aluno alcance, por que, veja bem, eu posso muito 
bem ter um assunto para passar para o aluno, mas ás vezes a maneira que 
estou transmitindo, que eu estou usando não está chegando até o aluno. 

 
(Rosa/ Matemática) 

 
Eu acho que seria a parte didática mesmo, basicamente. Veja só a específica 
todos nós temos, ou pelo menos partimos de um princípio que já temos, a 
sua disciplina, o conteudismo, a parte específica. O que é que falta? Falta 
esse conhecimento didático e a abertura do professor para isso, que é uma 
coisa extremamente difícil, o professor se disponibilizar a isso...  E ele não 
se disponibiliza por uma série de fatores, aí você vai ver o tempo, ah, você já 
está cansado, a não recompensa financeira, entendeu? O desencanto (...) 
Então principalmente a parte didática que falta a todos nós e a abertura, a 
vontade de aprender, se deixar invadir mesmo, que ninguém gosta, que 
ninguém quer ou tem medo, ou que tem medo do desconhecido, que tem 
medo do novo. 
 

(Sara/ Ciência) 

 

 Tendo visto a dificuldade dos professores trabalharem temas que vão além de seus 

conteúdos, por falta de compreensão de seus pares e alunos, acreditamos ser pertinente a 

consideração da professora Sara a respeito da disponibilidade dos professores para educar na 

perspectiva mundial. Quanto à reflexão sobre a parte didática, de fato, também vemos 

pertinência, pois, trouxemos o exemplo de Sequeiros (2000), que defende um projeto didático 

para uma nova cultura de relações entre os povos. Seus trabalho consistem em propostas 

didáticas para professores de diversas disciplinas. Sequeiros argumenta que “Em uma 

sociedade planetária como a atual, faltam elementos de sensibilização voltados para os graves 

problemas globais do nosso mundo (...) ainda faltam mediações: os meio didáticos” (2000, p. 

11). 
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O professor tem que estar antenado com o que tem acontecido no mundo, 
hoje, agora. A gente vive numa sociedade efêmera, no sentido que tudo é 
efêmero também. Mas também, é importante ele saber disso, saber do 
conhecimento crucial, por exemplo, o aquecimento global. Vem a questão da 
água, mas a água é também um conteúdo específico. Está dentro do 
aquecimento global, mas também está dentro de uma questão específica, só 
água. Então, ele tem que saber tudo isso. São necessários. Para ele saber, 
para ele ter uma educação planetária, de cidadania, de formação de cidadão, 
ele tem que saber o que está em pauta hoje e em pauta de uns 10 anos para 
cá. Por que essa questão do aquecimento global e da água, é de uns 30 anos 
para cá, 20 anos para cá ou, pelo menos, 10 anos para cá, dessa forma mais 
urgente mesmo. Então ele tem que saber dessas coisas cruciais. 

 
(Vitória/ Arte) 

 
Primeiro, ele precisa enxergar melhor o mundo que está em volta dele, ter 
uma visão crítica do mundo. É conhecer, porque, por exemplo, você fala em 
educação ambiental, você tem várias formas de aplicar educação ambiental, 
você tem vários pensamentos sobre educação ambiental. Eu acho que é 
necessário você conhecer os conceitos básicos sobre o que você está falando, 
eu acho que é a questão da pesquisa, né? Você ser também um pesquisador, 
estar sempre pesquisando, sempre se atualizando e tendo essa visão ampla 
do mundo. Se você for restrito acho que é difícil, se você não tiver uma... 
Tudo está interligado, né? Se você não tiver essa visão ampla, e não se 
apoderar dos conceitos básicos, pelo menos os básicos de que você está 
falando, aí, fica um pouco complicado. E está sempre discutindo, né? 
 

(Arcílio/ Geografia) 
       

 Estes comentários correspondem às capacidades que Gadotti (2000) indica para a 

educação para cidadania planetária. Neste caso, as capacidades seriam: informar-se e, além 

dessa, a fala do professor Arcílio contempla: pensar em totalidade (holisticamente). 

Percebemos que tanto o professor Arcílio, quanto a professora Vitória, consideram a 

importância de possuir conhecimentos específicos para educar numa perspectiva planetária. 

Ora, se falamos em relacionar o local e o global, discutir questões como meio ambiente, 

respeito às culturas, alerta atômico, guerras, ver os fatos como interdependente, consideramos 

necessário o conhecimento de conteúdos específicos para a educação planetária. 

 Temos outros exemplos que seguem e que estão contemplados dentro das capacidades 

que Gadotti (2000) elucida. São depoimentos relacionados à participação social. 
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Procurar sempre participar de discussões não só na escola, mas fora dela... 
daí a importância de você... pelo menos, assim. Pra mim eu acho, muito 
importante você ter essa ligação com os movimentos sociais, os movimentos 
populares...acho muito interessante isso. 

 
(Arcílio/ Geografia) 

 
Se você fala em educação planetária não pode só teorizar, mas passar para 
ação... Essa questão não é só o saber, é um processo também de direcionar o 
saber e de querer fazer e estar buscando ali um espaço para realizar o apoio 
ou o crédito diante dessa organização social para que a coisa realmente seja 
eficaz e que todos possam caminhar, em determinada direção. 

 
(Sérgio/ Português/ Inglês) 

 

 A participação é considerada relevante para os professores Sérgio e Arcílio. A 

educação planetária, de fato, não é apenas uma proposta para teoria, mas sua finalidade é a 

tomada de atitude tanto dos professores, alunos, gestores da educação, como a sociedade em 

geral. Gadotti (2000) fala na capacidade de relacionar, interconectar-se e auto-organizar-se. 

Sobre isto entendemos organizar a si e entre si. Sequeiros (2000) fala, da mesma forma, na 

importância de profissionais sem fronteiras, de professores que conheçam e participem de 

organizações da sociedade a favor da solidariedade internacional. 

 Pontuamos alguns desafios de construir estes saberes nas falas das professoras Maria 

Clara e Sara, desafios estes que outrora já reportamos e que aqui percebemos de forma mais 

concreta a influência dessa falta de condições do professor, de perspectiva para o seu saber, 

para o seu ser professor e ser no mundo e  com o mundo (FREIRE, 1983). 

 

Eu acho que tem que saber de tudo um pouquinho, estar sempre em busca de 
novos conhecimentos. O problema é como investir nesses conhecimentos. 
Como conseguir se capacitar com uma falta de tempo dessa? Com falta de 
dinheiro para comprar uma revista, investir em materiais informatizados. 
Uma grande deficiência é a questão do computador, você sente dificuldade 
de levar o aluno para o computador, por que não tem aquela prática em casa, 
ou se você tem a prática não é tão assim, até por que você não tem tempo 
para se especializar. Às vezes, as coisas passam e você sabe depois, por que 
você não teve tempo de se atualizar, para ver aquilo ali. Eu tiro por mim. Os 
meninos chegam e dizem professora “o presidente tal disse isso, isso e isso”, 
eu digo, me diga o que ele disse por que eu não assisti. A dignidade mesmo 
para gente, para buscar essa capacitação. 
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(Maria Clara/ História) 

 
Ele não se disponibiliza por uma série de fatores, aí você vai ver o tempo, 
ah, você já está cansado, a não recompensa financeira, entendeu? O 
desencanto. 

       
(Sara/ Ciências) 

  

Os professores que melhor articularam as respostas a necessidades apontadas por 

teóricos que citamos foram professores que responderam de forma mais elaborada, mais 

substancial sobre a educação planetária, o que não é de provocar estranhamento, pois, como 

apontar de forma estruturada o que saber para educar na perspectiva planetária se alguns 

professores não possuem um saber estruturado da educação planetária e não entenderam que 

implica em perceber uma interconexão no mundo? 
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Conhecer o que pensam e sabem professores do ensino fundamental II, do sistema 

estadual de ensino, sobre educação planetária constituiu-se como principal objetivo deste 

trabalho.  

No capítulo anterior, verificamos que,  apesar de afirmarem fazer relação entre o local 

e o global, a maioria dos professores não demonstram, em suas falas, compreender essa 

conexão. Eles associam esta questão a trazer “atualidade”, fatos de outros países, contudo, 

não estabelecem relação com o local como sugerem os autores que discutem uma educação 

em uma perspectiva planetária.  

De acordo com a análise dos resultados, apenas os professores Arcílio (Geografia) e 

Sérgio (Português/ Inglês) mostraram indícios deste saber “local e global”. 

Para alguns professores, conhecer os movimentos, ONG(s) e eventos internacionais 

voltados para as discussões planetárias, desde as ambientais e humanitárias, é importante 

para estar atualizado, para caso o aluno pergunte sobre isso, ele ou ela saiba responder, 

“mostrar que sabe”. Estes professores também falam em compromisso, luta e/ ou 

conscientização e, dessa forma, alguns aparentam entrar em contradição, uma vez que 

enfatizaram o “mostrar que sabem”. Neste sentido, verificamos que a prática da sala de aula é 

um fator que mobiliza também estes tipos de saberes. 

Já outros professores deram exemplo de como trabalham estas questões dos 

movimentos e também teceram uma crítica coerente em relação à importância dos 

professores conhecerem os movimentos, ONG(s) e eventos internacionais.  Este é o caso dos 

professores Arcílio (Geografia) e Vitória (Arte). Aquele argumenta que os próprios 

professores podem deturpar os movimentos sociais, já esta faz a ressalva que o professor já é 
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muito sobrecarregado, está sem tempo, tem que se apropriar de muito saberes, por isso, 

apesar de considerar importante, a docente diz que este conhecer tem que se dar de forma 

tranqüila, sem “stress”. 

Em relação ao que os professores sabem sobre cidadania mundial, podemos dizer que 

a maioria relaciona este conceito ao respeito, à cultura, ao próximo. Percebemos que o que 

carece aos professores é a percepção da cidadania mundial como algo a ser vivenciado 

também de forma articulada, através da “unidade da experiência humana”.  

O professor Sérgio (Português/ Inglês) compreende a dimensão da atuação, do 

exercício da cidadania mundial. Mas, é o professor Arcílio (Geografia) quem discursa de 

forma mais pertinente sobre o assunto. Este sujeito traz vários aspectos da discussão da 

cidadania mundial. Ele fala em globalização, migração, direitos sociais ameaçados a nível 

local e global, internacionalização do capital, meio ambiente. 

Dessa forma, os professores, em sua maioria, demonstram não compreender os fatos 

de forma planetária. A percepção, global, planetária ainda é preciso ser entendida, exercitada. 

Talvez, possamos até mesmo dizer que é preciso uma compreensão do que é local e do que é 

global.  

Aqui, portanto, já avistamos um desafio para o professor educar em uma perspectiva 

planetária. Apesar de a proposta da educação planetária ser transversal, percebemos, através 

dos nossos resultados, que esta educação demanda saberes específicos da discussão. Então, é 

necessária uma apropriação, de fato, de assuntos que envolvem o tema.  

Apesar de os professores apontarem como desafios, à educação planetária, a falta de 

estrutura das escolas, a realidade social do aluno, o desemprego, a desestruturação familiar, 

acreditam na educação, mas não como “salvação”, e, sim, como uma contribuinte entre 

outras da sociedade. A respeito disso devemos fazer duas considerações.  A primeira delas é 

que a realidade precária do aluno de escola pública não pode ser um impedimento a uma 
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educação que contextualize o mundo, bem como a realidade do aprendiz. Ambos podem ser 

discutidos a partir dos próprios elementos e dificuldades vivenciados pelos educandos,  em 

um contexto mais amplo, e, assim, também dever-se-ia dar a discussão sobre direitos, 

participação social e reivindicações.  

A outra questão que gostaríamos de pontuar é que o fato dos professores não 

considerarem a educação como salvadora do mundo, é algo importante, para uma 

compreensão planetária mais madura, pois discordamos de idéias salvacionistas, que possam 

ser associadas à educação planetária. A proposta da educação planetária não é um projeto 

pronto para a humanidade. Consideramos isso um perigo à garantia da pluralidade de idéias 

necessária ao “mundo dos homens”, à esfera pública, ao espaço de exercício da cidadania. 

Ainda em relação aos desafios, percebemos que os professores não fizeram menção a 

outros temas considerados como desafios para muitos autores e deixam de fora temas 

pontuados em documentos como a Agenda 21 e Carta da Terra, como dissemos na análise de 

dados. Não estamos aqui desconsiderando o que os professores percebem como desafios, mas 

registrando que alguns professores ainda precisam se apropriar de outros elementos da 

discussão planetária. Apesar da maioria dos professores não fazerem essa menção, três 

entrevistados responderam ter uma compreensão planetária como é caso do professor Arcílio, 

do professor Sérgio e da professora Vitória.  

Quanto à educação planetária, observamos que todos os professores já tinham ouvido 

falar no termo, contudo, a maioria, no momento da entrevista, confessou ser este um tema 

novo para eles.  Também em relação à educação planetária, vários professores associaram-na 

às questões do meio ambiente e do respeito às outras culturas, porém a maioria fala em meio 

ambiente. 

 Já dissemos que tratar de um assunto pelo assunto, ainda que seja sobre meio 

ambiente, ou outro semelhante, não significa educar para o pensar global, uma vez que este 
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exige a percepção das relações, as mudanças de hábitos, valores, e  tomada de atitude. 

Portanto, os professores, em geral, não têm uma reflexão estruturada, sistematizada, 

necessária à educação para planetaridade. 

Apesar de ser novo para a maioria, os professores demonstraram validar o tema 

discutido. Quando indagamos sobre cidadania planetária, todos os docentes responderam  ser 

esta possível, embora percebamos tratar-se de outro conceito a ser ainda melhor elaborado 

pelos entrevistados . Os professores também atribuíram importância ao respeito às culturas, 

ao tratamento das questões sociais e do meio ambiente. 

É importante lembrar que é difícil educar em uma perspectiva planetária, uma vez que 

esta prática exige uma ruptura de paradigma, uma compreensão das partes e do todo, que não 

estamos acostumados a fazer, pois não fomos educados para isso. Vimos até mesmo que 

alguns professores aparentaram não entender o que é local e global, como dissemos. Este 

resultado associa-se ao que verificamos sobre as formações dos professores. 

A nossa pesquisa evidenciou que a maioria dos docentes pesquisados não teve 

discussões em suas formações iniciais que partissem de uma perspectiva mais global, mais 

contextual. Vários deles as definiram como formações conteudistas.  As disciplinas do curso 

de Licenciatura é que foram citadas como um espaço em que ainda se tem um pouco de 

discussões mais contextualizadas.  

Percebemos que o compromisso do professor com a realidade interfere na seleção dos 

conteúdos, no que ensinar. Dessa forma, os docentes entrevistados argumentaram que as 

abordagens além do conteúdo variam de professor para professor.  

 As formações continuadas também tomam a direção das abordagens dos conteúdos 

específicos. Contudo, notamos, que, de acordo com a maioria dos participantes da pesquisa, 

no geral, não há discussões planetárias nesse espaço formativo, apesar desses docentes terem 

indicado nos questionários a cidadania, o meio ambiente e a educação para a paz como temas 
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debatidos nas “capacitações”. Lembremos que estas formações, segundo as informações da 

Secretaria, são baseadas nos temas transversais, que, segundo o que percebemos, possuem 

uma perspectiva ainda local. 

 Então, verificamos que o que os professores sabem sobre educação planetária, 

cidadania planetária, movimentos, ONG(S), fóruns, conferências internacionais, pensar 

global e local, meio ambiente, conflitos mundiais advém de sua cultura pessoal, de suas 

vivências sociais, em grupos, igreja e/ ou em outras organizações. Enfim, os saberes globais 

dos professores (alguns ainda em construção) decorrem de leituras que estes fazem do 

mundo, como ser no mundo. E ainda que de forma nova para todos, alguns sujeitos como 

Arcílio e Sérgio, em sua prática docente e em seus discursos, revelam um pensar global. 

 Não podemos nos esquecer de enfatizar o que observamos na fala de alguns 

professores: que o interesse dos alunos sobre os fatos do mundo, tanto locais como globais 

(guerra, aquecimento global), pedindo esclarecimento, requerendo debate dos professores, 

têm levado estes docentes a se informarem a nível local e global. Também existe o 

aprendizado com os alunos, que como disseram os professores Sérgio e Maria Clara, “eles 

mesmos fazem a relação” entre o local e o global. Reconhecemos, portanto, a prática 

demandando predicados para educar em uma perspectiva planetária. 

 Os saberes que os sujeitos da pesquisa apontam como necessários a educar numa 

perspectiva planetária são: didática, conteúdo da disciplina, acesso a informação, 

participação em movimentos/ ações sociais. Sem pretensão de anular as considerações dos 

docentes entrevistados, vimos que seus depoimentos nos levaram a pensar na importância de 

saberes específicos dessa nossa discussão, requisitos para uma compreensão planetária. Esta 

importância já nos foi advertida no quadro teórico ao tratarmos de saberes como: relacionar, 

conectar-se, informar-se, pensar em totalidade, tomar decisões, perceber a urgência de 
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mudanças de hábitos, valores. Não estamos apregoando um conteudismo, porém, ressaltando 

conhecimentos necessários para uma compreensão planetária. 

Por fim, podemos dizer que muitas são as inquietações que permanecem a esta altura 

do nosso trabalho. Vários são os caminhos que parecem se desdobrar para outras possíveis 

investigações. Mas, o que podemos dizer, neste momento, é que precisamos dar uma atenção 

mais cuidadosa em relação a pensar os processos formativos docentes nesse contexto 

mundial, que já esboçamos aqui. Outras investigações poderão aprofundar o conhecimento 

sobre o ensino superior, seus formadores, tendo em vista a urgência de uma compreensão 

planetária e da responsabilidade pelo mundo.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

       
 
 ESCOLA:_______________________________________________________________ 
            

ENDEREÇO:____________________________________________________________ 
 
DATA:___/___/___  HORA:___________________________  DURAÇÃO:_________ 
 
NOME:_________________________________________________________________ 
 

1) O que é ser cidadão para você? 
2) O que você pensa sobre a relação educação e cidadania? 
3) Você informou no questionário que aborda a cidadania em sala de aula. Como é que 

você promove essa discussão? 
4) A escola estadual em que você ensina estimula o debate da cidadania? Se sim, de que 

maneira ela faz isto? 
5) Na sua opinião, de que maneira o educador poderia contribuir para a construção da 

cidadania de seus alunos?  
6) Para você,  a educação poderia contribuir para enfrentar os problemas mundiais? Quais 

problemas seriam os mais urgentes?  
7) Nas suas aulas você estabelece relações entre os acontecimentos locais e 

acontecimentos globais? Se sim, como você faz isto?  
8) Você procura se informar sobre movimentos internacionais? Você considera 

importante o professor conhecê-los?  Por quê? 
9) Como você vê a possibilidade de uma cidadania mundial?  
10) O que você entende por educação planetária? 
11) Você considera que ao longo de sua formação (escolar e acadêmica) foi contemplada 

uma dimensão global dos temas abordados? O que você pensa sobre discutir essas 
questões na formação do professor? 

12) E quanto à formação continuada? Os conteúdos nela debatidos têm lhe ajudado a 
refletir sobre sua prática no tocante às questões globais? 

13) Na sua opinião, quais são os desafios  para se concretizar uma educação para uma 
cidadania mundial, enfim, para uma educação planetária? 

14)  Que saberes você julga necessário o professor incorporar para discutir sobre uma 
cidadania sem fronteiras, um educar planetário? 

15) Com base no conhecimento do seu cotidiano escolar, você acredita que o cotidiano dá 
ao professor elementos para essa discussão numa perspectiva mundial? 
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QUESTIONÁRIO 
 
NOME:___________________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________________________________________________________ 
 
LOCAL DE NASCIMENTO:_________________________________________________ 
 
Sua formação escolar:  
 
O correspondente ao ensino fundamental – (  ) escola pública  (  )  escola privada  
 
O correspondente ao ensino Médio – (  ) escola pública  (  )  escola privada 
 
Escolaridade do pai?________________________________________________________ 
 
Escolaridade da mãe?________________________________________________________ 
 
 
1) Qual a sua formação acadêmica? 
 
(  ) LICENCIATURA/  (  ) BACHARELADO     (  ) ESPECIALIZAÇÃO    
 
(  ) MESTRADO   (  ) DOUTORADO       
 
Ano de conclusão dos respectivos cursos:________________________________________ 
 
Instituição:________________________________________________________________ 
 
CURSO DE GRADUAÇÃO:  
 
Ciências Biológicas (  )  Ciências Sociais (  )  Educação Artística (  )  Filosofia (  )       Física ( )   
Geografia (  )  História (  )  Letras (  )  Matemática (  )  Pedagogia (  )       Química   (  ) Outros 
(____________________)      
 
Em quanto tempo terminou o curso de graduação?_________________________________ 
 
Você trabalhou durante a graduação?___________________________________________ 
 
2) Qual a disciplina que ensina? 
 
(  ) ARTE   (  ) CIÊNCIAS   (  ) FÍSICA   (  ) GEOGRAFIA   (  ) HISTÓRIA   (  ) INGLÊS   (  ) 
MATEMÁTICA        (  ) PORTUGUÊS   (  ) QUÍMICA 
 
 
3) Com que disciplina complementa a carga horária?_____________________________ 
 
4) Há quanto tempo é professor da rede estadual de ensino?_________________________ 
 
5) Em que nível de ensino atua na rede estadual? 
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FUNDAMENTAL (  )   MÉDIO (  )      
 
Ensina em outra instituição? 
 
PÚBLICA (  )   PRIVADA (  )  
 
Em que nível de ensino atua nesta instituição?  
 
 FUNDAMENTAL (  )   MÉDIO (  )   GRADUAÇÃO (  )  PÓS - GRADUAÇÃO (  )    
 
6) Participa das formações continuadas (capacitações):  
 
(  ) SEMPRE    (  ) ÀS VEZES     (  ) NUNCA 
 
7) Como é a periodização das formações continuadas: 
 
(  ) semanal   (  ) quinzenal   (  )  mensal   (  ) semestral   (  ) anual 
 
8) Quais dos temas a seguir já foram discutidos nas  formações continuadas: 
 
(  ) MEIO AMBIENTE   (  )  EDUCAÇÃO PARA A PAZ   (  ) DIREITOS HUMANOS      
 
(  ) CIDADANIA   (  ) ÉTICA  (  )  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
Qual desses temas é o mais discutido?___________________________________________ 
Qual desses temas mais lhe interessa?___________________________________________ 
 
9) De que forma você se atualiza sobre os conflitos mundiais?  
 
(  ) FILME  (  ) LIVRO   (  ) REVISTA  (  ) RÁDIO  (  ) JORNAL  (  ) TELEVISÃO   
 
(  ) INTERNET  (  ) OUTROS  Qual?___________________________________________ 
 
10) Com que freqüência você se atualiza sobre os conflitos mundiais?  
 
(  ) FIM DE SEMANA   (  ) DIARIAMENTE   (  )   OCASIONALMENTE 
 
11) Você tem participação em: 
 
(  ) Organização Não Governamental   (  ) Movimento social   (  )  Sindicato  (  ) Trabalho 
comunitário  (  ) Movimento de Igreja  (  ) Não participa 
 
Qual o nome? _____________________________________________________________ 
 
12) Você já ouviu falar de educação planetária? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
Em caso positivo, através de:  
 
(  ) LIVRO   (  ) REVISTA  (  ) RÁDIO  (  ) JORNAL  (  ) TELEVISÃO   
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(  ) INTERNET   (  ) CURSO/ EVENTOS   (  ) OUTROS 
 
13) Você já ouviu falar em algum dos seguintes termos: 
 
(  ) cidadania mundial   (  ) cidadania global (  ) cidadania planetária 
 
(  )  nunca ouviu falar em nenhuma das alternativas 
 
Através de:  
 
(  ) LIVRO   (  ) REVISTA  (  ) RÁDIO  (  ) JORNAL  (  ) TELEVISÃO   
 
(  ) INTERNET  (  ) CURSO/ EVENTOS   (  )  OUTROS 
 
14) Você conhece alguma ONG ou movimento de âmbito internacional? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
Em caso positivo, qual/ quais?_________________________________________________ 
 
15) Você conhece algum tratado ou acordo internacional elaborado nas últimas décadas? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
Em caso positivo, qual?______________________________________________________ 
 
16) Você sabe de alguma conferência e/ ou  fórum internacional que discutiu questões sociais ou 
do meio ambiente? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
Em caso positivo, qual?______________________________________________________ 
 
17) Existe o debate sobre cidadania na sua escola? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
 
 
18) Você fala sobre cidadania em sala de aula? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
19) Você desenvolve algum projeto na escola sobre esses temas ou temas próximos dos que 
apontamos acima? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
20) Você trabalha de forma interdisciplinar? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 



 157 

 
Em caso positivo, como?_____________________________________________________ 
 
21) Você já leu o PCN da sua disciplina? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
Em caso positivo, como você utiliza-o para seu 
trabalho?__________________________________________________________________ 
 
22) E quanto aos PCN(s) dos temas transversais, você trabalha esses conteúdos? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
Em caso positivo, quais temas você 
trabalha?__________________________________________________________________ 
 
23) Você utiliza outros materiais paradidáticos? 
 
(  )  SIM  (  )  NÃO 
 
Em caso positivo, quais e que temas discutem?_________________________________ 
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