PREFÁCIO
O Número 11 da revista Sinergias - Diálogos educativos para a transformação social foi construído com
base num convite coletivo para a apresentação de artigos a quatro revistas europeias focadas na Educação
para o Desenvolvimento (ED) / Educação para a Cidadania Global (ECG):


International Journal of Development Education and Global Learning – Edição: Clare Bentall (UCL
Instituto de Educação, Reino Unido), Número 12, dezembro 2020.



Policy and Practice: A Development Education Review – Edição: Stephen McCloskey (Centre for
Global Education, Belfast, Irlanda), Número 31, outono 2020.



Sinergias - Diálogos educativos para a transformação social – Número 11, dezembro 2020.



ZEP: Journal of International Research and Development Education – Edição: Caroline Rau
(Universidade de Bamberg, Alemanha), Número 43, Nº. 4, dezembro 2020.

Com base neste convite coletivo, as quatro revistas publicaram artigos com o seguinte foco temático: "O
Contexto das Políticas Públicas e a área de Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania
Global”. Este convite teve como objetivo estimular a produção de artigos para refletir coletivamente sobre a
forma como as políticas públicas nacionais e internacionais estão a interagir com a ED/ECG. Pretende-se
assim, oferecer uma perspetiva conjunta que possa contribuir para este debate, através de artigos de
investigação, opinião e reflexão sobre as práticas.
Por detrás da relevância deste tema está o nosso atual contexto global. Atravessamos um momento em
que a emergência climática ameaça a extinção em massa da biodiversidade, fomentando a revolta social das
pessoas mais afetadas pelo aquecimento global. Em diversas situações, o ceticismo contra a urgência das
mudanças climáticas conduz a uma maior exploração em vez de uma maior proteção do nosso ambiente.
Contrastando, um movimento global em massa, iniciado por estudantes, clama pela necessidade de uma
ação urgente.
A Declaração de Maastricht de 2002, sobre a Educação Global, coloca “mais justiça, equidade e direitos
humanos para todos” como foco central. No entanto, a componente social da sustentabilidade é muitas vezes
negligenciada no desenvolvimento das políticas públicas e das práticas educativas.
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A recente pandemia da COVID-19, cujos efeitos ainda não conhecemos na totalidade, abre, com toda a
certeza, um cenário de recessão económica de longo prazo, o que apresenta ainda mais desafios. E nunca é
demais salientar que, de acordo com Philip Alston, o relator sobre Pobreza Extrema e Direitos Humanos das
Nações Unidas, o progresso internacional na luta pela redução da pobreza global está muito longe de ser
atingido.
Numa visão global, o paradigma dominante na resposta de ED/ECG às políticas globais pode ser
encontrado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pelos Estados Membros das
Nações Unidas em 2015, para estabelecer “um plano partilhado para a paz e prosperidade das pessoas e do
planeta, agora e no futuro”. Os/as educadores/as de ED/ECG encararam o indicador 4.7 dos ODS, com o seu
objetivo de “garantir que todos os alunos/as adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para
promover o desenvolvimento sustentável”, como a política-chave para o setor, tanto localmente como
internacionalmente. Porém, o ambiente de políticas públicas para a ED/ECG está sob tensão. Dentro da União
Europeia, por exemplo, o financiamento do Hub 4 da CONCORD (grupo de trabalho de educação para a
cidadania global da rede colaborativa de organizações não-governamentais europeias) está a ser ameaçado.
Enfrentando todos estes desafios, é reconhecida a necessidade de examinar criticamente a interrelação
entre o contexto político e o trabalho dos/as educadores/as de ED/ECG, de forma a que possam continuar a
sua missão de contribuir para alcançar a justiça social global.
Esperamos que estes quatro números especiais das nossas revistas possam aprofundar este importante
debate e destacar a relevância da área da ED/ECG no contexto dos tempos desafiantes em que vivemos.
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