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Non se pode obviar que vivimos nunha época de cambios acelerados que afectan a vida do planeta e
provocan un desacougo crecente. Para comprender de maneira efectiva a situación, é necesario saír
do reducionismo causal que adoita afectar o estudo dos problemas científicos, e afrontalos dende unha
perspectiva globalizadora (Ramonet, 1997), e así sentar as bases para un crecemento sostible que,
como sinala a Comisión Mundial do Medio e Desenvolvemento, significa: “atender as necesidades do
presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras para atender as súas propias
necesidades”. Iso supón, polo menos, tratar de controlar o excesivo consumo das sociedades máis
avanzadas e dos grupos poderosos, e frear a explosión demográfica nun planeta cos recursos
limitados. De feito, a escasa incidencia de valores relativos á sustentabilidade ambiental nas
percepcións sociais occidentais, motiva que a maioría perciba como un problema a baixa taxa de
natalidade europea, en vez de como un feito positivo (Almenar, Bono, & García, 1998).

A situación é tan seria que dende a Conferencia das Nacións Unidas sobre Medio e Desenvolvemento,
celebrada en Río de Xaneiro en 1992 se reclamou unha acción decidida dos educadores, para que os
cidadáns teñan unha correcta percepción de cal é esa situación e poidan participar na toma de
decisións fundamentadas (United-Nations, 1992).

Por outra parte, e facéndose eco deste chamamento, a revista internacional Journal of Science
Education, decidiu dedicar un número especial a “Ambiente e Educación”, no que se constataba a
ausencia de investigación neste campo (Gayford, 1993). Esa mesma situación compróbase, nunha
análise dos artigos aparecidos nas publicacións internacionais máis importantes no campo da didáctica
das ciencias (Edwards, 2000) e, aínda que con certos avances, as perspectivas non son agora
prometedoras.

Ao mesmo tempo, se analizamos a percepción que o profesorado ten sobre a problemática á que se
enfronta a humanidade, e cales son as decisións que se deben tomar, utilizando como referencia dez
países, entre eles España, pódese comprobar que o coñecemento que manifestan é fragmentado e non
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permite comprender a gravidade e urxencia dos impedimentos que poñen en perigo a supervivencia do
planeta (Gil, Vilches, Edwards, & Vital dos Santos Abib, 2000).

Estas investigacións manifestan que a comunidade educativa actual tería dificultade en responder á
petición dos organismos internacionais, como as que se realizan periodicamente dende o Foro Social
Mundial, que se reúne dende 2001 en diferentes cidades do mundo, Porto Alegre, Bombai..., e o último
en Belén (2009), que chaman a formar cidadáns capaces de participar na toma de decisións. Como
resposta a esta situación, é preciso impulsar a formación de profesionais da educación que traten de
lles dar unha visión global -planetaria- aos problemas que nos afectan e, a partir deles, buscar
compromisos e solucións tamén conxuntas -planetarias- como a de Educadores pola Sustentabilidade.

A preocupación polo estado do mundo e o seu desenvolvemento, ha de ter unha resonancia clara na
“educación científica”, de forma que posibilite a participación cidadá na toma fundamentada de
decisións, así como a formación de actitudes e comportamentos responsables (Gil, Vilches et al.,
2000). Estas teñen que dirixirse ao logro dun avance culturalmente plural e fisicamente sustentable que
poida responder a cuestións, como: que política enerxética convén impulsar?, que papel lle outorgamos
á enxeñaría xenética na industria alimentaria e que controis introducimos?, etc.

É necesario, pois, que dende os gobernos dos nosos países se promovan políticas educativas que
contemplen nos seus programas, un modelo curricular aberto e flexible que impulse dende as distintas
materias e, en concreto no noso caso, dende os programas de ciencias, propostas innovadoras que lles
fagan fronte ás demandas dunha sociedade cambiante como a presente.

Este novo enfoque esixe facer un esforzo e dar un paso máis para formularse preguntas sobre novos
problemas, como a interculturalidade, as necesidades educativas especiais, as novas tecnoloxías;
todas elas interrelacionadas nunha visión global e sostible. Trátase de fomentar unha educación
solidaria, capaz de superar a tendencia a comportarnos en función dos intereses a curto prazo, e
aviventar unha nova orde mundial baseada na cooperación e na solidariedade.

Tamén se debe evitar que este proceso de mundialización que a nosa supervivencia semella requirir,
non produza unha homoxeneización cultural, e daquela un empobrecemento, o que sería consecuencia
dunha globalización mal entendida que primaría intereses só económicos e mercantís. Como
contrapunto, trátase de defender a diversidade cultural e biolóxica, concibida dunha forma dinámica que
non exclúa mestizaxes.

Por conseguinte, necesítanse accións formativas conxuntas que favorezan unha discusión
globalizadora, fundamentada e de certa profundidade, coa que se consiga que os profesores de
ciencias atinxan percepcións correctas sobre a situación no mundo, e incorporen esta problemática aos
obxectivos das diferentes disciplinas. Neste sentido, Gil presentou varios traballos (Gil, Astaburuaga,
Vilches, & Edwards, 2000) coa finalidade de transformar as concepcións docentes acerca da actual
orde universal. É preciso logo intensificar a investigación, centrándoa en dous campos: un, que
describa e interprete a realidade educativa respecto aos temas citados, e dous, que promova modelos
de intervención na formación docente e na aula.
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