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Eu gostaria de questionar acerca dos conceitos de Educação para a Transformação
Social e Educação para a CIdadania Global.
Entendo que a ECG é uma "evolução" (ou uma forma mais complexa e atual de abordar)
da educação para o desenvolvimento (a partir do marco concetual da Manuela Mesa).
Mas de onde vem e onde se enquadra este conceito de educação para a
transformação social neste contexto? O que se entende por educação para a
transformação social?

Podemos pensar que para construir educações para as transformações sociais não
seria necessário desconstruir a ideia clássica colonialista de (des)envolvimento?
Uso educações, transformações sociais, no plural, pois penso que não há uma receita
que atenda de forma homogênea à realidade dos diferentes
contextos/territórios de iberoámerica.

Comentários & Questões
Comentários y Cuestiones

O tema das metodologias aparece como avanço ou como obstáculo... não será porque
depende das posições políticas e epistemológicas e, por tanto, não é "só" um
assunto metodológico isolado?

Que perspectivas para a educação para a transformação social no pós-pandemia?

Que relação fazemos entre uma nova epistemologia e a crítica ao conceito de
desenvolvimento?

Passar do pensamento crítico à própria ação transformadora ...não será mais fácil
nos mais jovens e portanto nos estudantes?

Como humanizar além da mercantilização (comercialização) de todas as relações
humanas, como marca fundamental da globalização neoliberal, além ou como marca da
sociedade justa, equitativa, etc.?

Como é que as práticas podem ser momentos de educação para a transformação
social?

A prática é ponto de partida...sem a experiência não vamos a lugar nenhum...
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