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Face aos desafios que nos apresentam a crise climática global, o

populismo crescente nas nossas sociedades, o fortalecimento de

visões individualistas de sobrevivência que se sobrepõem a possíveis

lógicas coletivas de construção de vivências para o bem comum, 

é URGENTE Educar para a Transformação Social.

Pensar uma educação transformadora, baseada no pensamento crítico

e numa perspetiva de cidadania global que se constrói através de

aprendizagens múltiplas e interdependentes e que assume o

desenvolvimento de todas as pessoas e a sustentabilidade do planeta

como ponto de partida, é um dos grandes desafios que educadoras e

educadores enfrentam hoje em dia.

 

Desde 2013, o projeto Sinergias ED tem trabalhado no sentido da

promoção e fortalecimento de laços de trabalho entre ativistas e

profissionais quer de organizações da sociedade civil quer da academia

ligados à área da Educação para o Desenvolvimento / Educação para a

Cidadania Global em Portugal (ED/ECG). 

 

Fruto desse trabalho, cerca de uma centena pessoas ligadas a

Instituições de Ensino Superior ou Organizações da Sociedade Civil têm

participado na construção de uma comunidade de ED/ECG através de

encontros de trabalho, de momentos de capacitação conjunta e da

produção de uma revista científica dedicada à ED/ECG - a revista

Sinergias - Diálogos Educativos para a Transformação Social.

 

Complementarmente, os últimos anos trouxeram o fortalecimento e

reconhecimento da ED/ECG no contexto das políticas públicas em

Portugal e a nível internacional. Por um lado, é reconhecida enquanto

agenda política internacional, através do ODS 4, a necessidade de

promoção de uma educação para a cidadania global que nos prepare

para os desafios atuais. Por outro, através da criação de ferramentas

políticas nacionais como a Estratégia Nacional de Educação para o

Desenvolvimento (ENED) ou a recente Estratégia Nacional de Educação

para a Cidadania (ENEC), têm ganho maior visibilidade perspetivas

educativas que vêem a educação para além de uma lógica de

acumulação de conhecimentos e que defendem a aprendizagem em

torno do saber-saber, saber-fazer, saber-estar e saber-ser.

o contexto
atual
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a proposta
que fazemos

Do caminho realizado nos últimos anos ao longo do projeto

Sinergias ED, uma realidade foi-se afirmando de forma 

muito clara: existe uma procura intensa por 

espaços de encontro, de diálogo crítico, de aprendizagem

conjunta entre pares e de transformação pessoal

fora dos contextos de trabalho, 

por parte de quem trabalha na área da ED/ECG. 

Espaços que proporcionem tempos específicos para, 

em formatos coletivos e comunitários, 

se imergir em questões, em dúvidas e experienciar práticas,

métodos e epistemologias que apoiem a construção 

de uma pedagogia de esperança face ao futuro.

A Escola Comunitária Sinergias ED pretende assumir-se como

um tempo e espaço desta natureza e será direcionada para

ativistas e profissionais quer de organizações da sociedade

civil quer da academia ligados ao projeto Sinergias ED,

provenientes de diferentes latitudes e de distintas geografias

de conhecimento. 

 

A Escola Comunitária funcionará em formato residencial,

seguindo uma lógica de 3 dias de imersão: 2 dias de trabalho

intenso, assumindo como princípio metodológico a educação

entre pares e uma tarde aberta para partilhar com o público

em geral os caminhos e as aprendizagens realizadas. Contará

com o apoio do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua

e da Reitoria da Universidade do Porto.

 

A idealização e construção do percurso de aprendizagens da

Escola Comunitária Sinergias ED estão a ser realizadas por um

grupo colaborativo de pessoas pertencentes à comunidade ED

em Portugal e pretende-se que envolva também

convidados/as internacionais e nacionais ligados/as à ED/ECG

ou à temática geradora da escola. 

A facilitação dos vários momentos ficará a cargo dos

membros da comunidade, seguindo o princípio da educação

entre pares, mas também envolverá as e os convidados/as,

promovendo momentos de aprendizagem entre “ímpares”. 

 

Durante a Escola Comunitária Sinergias ED será também

apresentado o novo modelo de trabalhos colaborativos que o

projeto Sinergias ED pretende levar a cabo durante o ano

letivo de 2019-2020.

 

para um debate aprofundado

sobre conceitos, epistemologia,

metodologias e praxis da ED/ECG.

diretamente relacionada com o

projeto e a comunidade mais

alargada ligada ao setor em

Portugal, promovendo o

interconhecimento e a partilha de

conhecimento entre pares;

REFORÇAR A
COMUNIDADE ED/ECG

PROPORCIONAR
UM ESPAÇO

Objetivos da 
Escola Comunitária

Sinergias ED:



A Escola Comunitária Sinergias ED irá girar em torno do tema da

RUTURA enquanto realidade necessária e essencial para a

transformação social do nosso mundo, para a nossa própria

transformação pessoal e melhoria contínua das nossas práticas

enquanto educadoras e educadores.
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a temática
geradora

Através desta rutura, a Escola Comunitária Sinergias ED almeja percorrer caminhos ainda não

percorridos em ED/ECG, mobilizar distintas metodologias, construir ED/ECG também a partir dos afetos

e do sensorial como formas de contribuir para práticas e conhecimento(s) produtores de transformação

social. Esta rutura será trabalhada a partir de 4 diferentes eixos de trabalho que se cruzarão e

interseccionarão ao longo do percurso de aprendizagens.

O conhecimento da realidade é contextualizado num

determinado espaço, tempo, numa determinada cultura,

identidade ou comunidade, numa certa epistemologia e

metafísica. 

Diferentes geografias do(s) conhecimento(s) perspetivarão

diferentes ruturas necessárias para a transformação social do

nosso mundo rumo a uma sociedade mais justa, equitativa e

sustentável.

O ONDE...

Durante os 3 dias de trabalho realizaremos um percurso de

transformação individual e de construção de aprendizagens

coletivas que pretende criar rutura com o pensamento dominante,

nomeadamente com abordagens unidimensionais de ED/ECG, com

formatos pré-determinados de produção de conhecimento(s), com

perspetivas metodológicas homogéneas e linguagens de diálogo

ditadas.

Geografia do(s)
Conhecimento(s)

Linguagens
A compreensão da realidade a partir de uma perspetiva crítica

exige uma procura diária de processos, métodos e ferramentas

de aprendizagem que sejam expressão de uma linguagem que

pretende ir além do mainstream e abrir portas a visões complexas

que defendam a justiça, a equidade, a sustentabilidade e a

solidariedade como pontos de partida para uma cidadania global.

Várias linguagens são elas próprias formas concretas de viver e

experienciar esta rutura para a transformação social 

do nosso mundo.

O COMO...



Ideias concretas de rutura, 

muitas vezes plasmadas em projetos, 

tornam-se experiências reais 

que dão voz e vida 

a alternativas epistemológicas e metodológicas.

O QUÊ E COM QUEM...Pessoas e
Vozes

Utopia do
momento Trabalhar para uma rutura e (re)construção constante da

realidade assente numa perspetiva crítica 

exige uma dialética entre Utopia e Realismo

assente numa pedagogia da esperança.

A possibilidade de construção e vivência 

de Utopias do Momento, ou seja, de aprendizagens 

que são em si mesmas processo de construção 

e nova realidade construída, é algo essencial.

O PARA QUÊ...

Geografias dos
Conhecimentos

Linguagens

Pessoas e
Vozes

Utopia do
momento
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Que vozes, pessoas e projetos de rutura

nos podem inspirar na

construção/desconstrução

das nossas práticas de ED/ECG?

Quais as linguagens disruptivas que

podem favorecer novas abordagens

metodológicas à ED/ECG?


