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RESUMO: As novas dinâmicas do globo impelem o diálogo entre os vários povos das várias 
nações. O perfil de um cidadão do mundo é a chave para a comunicação harmoniosa das 
sociedades. Na mesma linha, a Organização das Nações Unidas definiu um conjunto de 
objetivos denominados ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’, que compreendem metas 
a atingir até 2030 e que implicam a mobilização dos vários agentes sociais para a sua 
concretização, incluindo a juventude. A educação, sendo um dos pilares basilares da 
democracia, afirma-se como um bastião promissor na defesa dos referidos objetivos e, em 
etapas antecedentes, tem o poder tacitamente presente de veicular conceitos estruturantes para 
a análise de contextos, fomentar um uso consciente dos mesmos numa ótica de proatividade, e 
concretizar uma rede de empoderamento coletivo ao nível dos direitos inalienáveis de todos os 
seres humanos. Tal é assente numa noção convicta de uma relação simbiótica de direitos que 
garantem múltiplas esferas de coexistência harmónica, tanto nas relações heterogéneas entre 
seres humanos, como na relação entre as pessoas e a natureza que, nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, assume uma posição de encadeamento lógico 
e imperativo para o zelo dos Direitos Humanos. Este artigo tem como objetivo testar em que 
medida teorias recentes acerca da cidadania global numa ótica educativa são aplicáveis ao 
ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras. Para isso, exploram-se as noções de Direitos 
Humanos e o seu papel na educação dos jovens, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas em relação, por um lado, ao conceito de interculturalidade, 
de Byram (1997), especificamente aplicado ao contexto educativo, e, por outro, às propostas de 
Byram, Gribkova e Starkey, no seu estudo Developing the Intercultural Dimension in Language 
Teaching: A practical introduction for teachers (2002), que analisa o desenvolvimento da 
dimensão intercultural nas aulas de língua estrangeira. A reflexão teórica é complementada com 
a menção a documentos basilares nos âmbitos nacional e internacional. Finalmente, é explorada 
a aplicação da teoria através de experiências de didatização no contexto da prática pedagógica 
supervisionada, seguida de um balanço acerca dos ganhos e das dificuldades que uma 
experiência deste tipo determina. 
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