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A. PROBLEMATIZAÇÃO

- Debate Epistemológico

- Que modelo?

- Um modelo possível

B. DOCUMENTO DE POSICIONAMENTO – O PAPEL DA ED

- Apresentação sumária do documento

- Reflexão em torno do Documento de Posicionamento

“O papel da ED”

Estrutura



A. DEBATE EPISTEMOLÓGICO

• “Monopolismo Académico” (Tandon, 2016)

Criação

Validação

Disseminação

• Riscos

Problematização

- Distante da 

realidade;

- Fragmentação em

disciplinas; 

- Uma perspetiva

única

- Promotor de:

. “Injustiça cognitiva”;

.“Epistemicídio

massivo”

(Santos, 2007)

- Ao serviço de um propósito

académico

MAS SEM

Influencia nas práticas nem

políticas públicas

- Afastado da transformação

social



A. Problematização

- existência de um “trabalho de 

mediação” realizado por

“mediadores do conhecimento ou

organizações mediadoras” que 

façam a ponte entre 

investigadores/as e ativistas e/ou

decisores políticos

(Oswald, 2016; Schucksmith, 2016). 

- uma pessoa híbrida - “investigator” 

(Roque Amaro, 2014)

- Co-produção de conhecimento – o 

que interfere com práticas

convencionais de investigação e com 

o papel dos/as investigadores/as

(Schucksmith, 2016)

- A importância de construir redes e 

relações duradouras de confiança

entre académicos, os seus parceiros

e comunidades de prática e de 

decisão política

A1. DEBATE EPISTEMOLÓGICO

• Alternativas



A2. COLABORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO –

QUE MODELO?

A. Problematização

Dinâmica - Fase 1 

. Individualmente, escrever 3 aspetos a ter em consideração na 

implementação de um trabalho colaborativo 

. Uma em cada post-it

. Em letras maiúsculas, legíveis

Dinâmica - Fase 2

. Partilhar com colega do lado as ideias e selecionar as 3 mais 

importantes para o par

. Entregar e apresentar em plenário



Fonte: Author elaboration based in John Gaventa’s model

(Oswald, Gaventa and Leach, 2016, p.2)

A3. ENGAGED EXCELLENCE IN RESEARCH

 IDS (IDS, 2015):

i) Realização de 

investigação de elevada

qualidade;

ii) Construção

colaborativa de 

conhecimento;

iii) Mobilização das 

aprendizagens para os

impactos; 

iv) Edificação de parcerias

duradouras

Engaged
Excellence

Realização de investigação de elevada
qualidade:

- Comprometida

- Pluralidade de perspetivas

- Rigorosa

- Sólida

- Relevante e útil

Mobilização das 
aprendizagens para os 

impactos: 

- Individual e institucional

- Centrada no processo

- Melhoria das práticas e  
influência nas políticas

- Novas abordagens à avaliação

Edificação de parcerias
duradouras:

- Baseadas na confiança, 
transparência e reciprocidade  

- Junção de diferentes perspetivas

- Aprendizagem e benefícios 
mútuos

Construção colaborativa de 
conhecimento:

- Envolvimento de diversos tipos 
de atores

- Em todas as fases do processo 
de investigação

- Ecologia de metodologias, tipos 
de conhecimento e perspetivas

A. Problematização



Compromisso com documentos relevantes 

produzidos por:

- Instituições Internacionais

- Instituições Europeias

- Instituições Nacionais

Diálogo e discussão conceptual 

- Educação para o Desenvolvimento

- Educação para a Cidadania Global

- Educação Global 

- Aprendizagem Global

(…) uma visão atenta e crítica sobre os problemas da atualidade, a 

procura da compreensão das suas causas, a reflexão sobre as 

possíveis alternativas e o compromisso com uma ação 

transformadora;

a defesa de uma educação integrada e integradora, multidimensional e 

articulada nas várias dimensões sociais; 

a problematização crítica do desenvolvimento e dos modelos de 

cooperação; 

e a interdependência e relação permanentes entre o local e o global. 

1) Contexto

2) Conceito

B1. REFLEXÃO SOBRE O DOCUMENTO DE POSICIONAMENTO “O PAPEL DA ED”

B. Documento de Posicionamento sobre o Papel da ED



Reflexão e ação sobre problemáticas da atualidade:

(…) o recrudescimento dos nacionalismos e dos modelos autoritários e 

populistas, 

as migrações forçadas, 

a financeirização da economia, 

a hegemonia da economia de mercado, 

as assimetrias de oportunidades relacionadas com diferenças de geografia, de 

género, de pertença étnica ou cultural, ou de crenças religiosas, 

a degradação ambiental, 

a possibilidade de fragmentação da União Europeia, 

a necessidade de cumprir o direito à educação 

e a urgência de um verdadeiro desenvolvimento alternativo e sustentável. 

PRÁTICA CONTÍNUA DE POSSIBILIDADE DE MUDANÇA E

DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

- Promoção de pensamento crítico

- Desconstrução de preconceitos, mitos e medos

- Construção de democracia mais intensa e participada

3) Relevância

B. Documento de Posicionamento sobre o Papel da ED

B1. REFLEXÃO SOBRE O DOCUMENTO DE POSICIONAMENTO “O PAPEL DA ED”



Relevância da participação ativa das OSC e das IES:

4) Relação OSC / IES 

a) Pedir que cada participante leia o parágrafo e 

selecione os pontos que considera mais 

importantes;

b) Partilha sobre os excertos selecionados

B. Documento de Posicionamento sobre o Papel da ED

B1. REFLEXÃO SOBRE O DOCUMENTO DE POSICIONAMENTO “O PAPEL DA ED”



Tânia Neves e La Salete Coelho

CEAUP - Centro de Estudos Africanos da 

Universidade do Porto

E-mail: ceaup.ed@gmail.com

Jorge Cardoso e Hugo Marques

Fundação Gonçalo da Silveira (FGS)

E-mail: ed@fgs.org.pt

www.sinergiased.org

sinergias.ed@gmail.com

Cecília Fonseca

CIDAC – Centro de Intervenção para o 

Desenvolvimento Amílcar Cabral

E-mail: ed@cidac.pt

OBRIGADA!

mailto:ceaup.ed@gmail.com
mailto:ed@fgs.org.pt
http://www.sinergiased.org/
mailto:sinergias.ed@gmail.com

