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O que gostaria de vos transmitir

 Uma reflexão sobre as diferentes visões da cidadania e 

das características de uma educação para a cidadania

global baseada numa aprendizagem crítica, reflexiva e 

transformadora 

 A inclusão da proposta nas agendas internacionais. União

Europeia e Agenda Pós-2015

 Um exemplo real de como trabalhar a ECG: Instituto de 

Valencia, em maio de 2015, utilizando o vídeo 

participativo e apoiado por uma ONGD 



Estrutura da apresentação

 1. Visão de cidadania

 2. Cidadania Global. Características/Elementos 

 3. Aprendizagem reflexiva e transformadora

 4. Inclusão nas agendas internacionais

 5. Experiência real 

 6. Reflexões finais



Liberal:

•Definição: Seriação de direitos e (deveres) garantidos pelo Estado, que protege os 

indivíduos para que tomem as suas decisões racionalmente

•Ideias chave: Direitos individuais, oportunidades, escolha racional

Comunitária:

•Definição: Pertença a um grupo, no qual se constrói a identidade, e no qual se 

adquirem os valores e desejos  através das relações com os outros na busca do bem 

comum

•Ideias chave: Pertença, identidade, bem comum, participação, igualitarismo

Cívica republicana:

•Definição: Seriação de direitos (e deveres) garantidos pelo Estado, como marco 

da construção de uma identidade cívica comum que garante a coesão

•Ideias chave: responsabilidade, valores, compromisso e ação cívica 

deliberação/decisão.

(Jones y Gaventa, 2002).

1. Cidadania: Diferentes perspectivas



Combinação das ideias anteriores. Cidadania como:

- Estatuto legal de direitos e deveres, garantidos pelo Estado (DCP e 

DECS).

- Prática ativa para a busca conjunta do bem da comunidade.

Ambas as dimensões estão ligadas:

- O fundamento dos direitos permite a ação como cidadãos/ãs.

- A ação como cidadãos/ãs dá sentido aos direitos, faz com que sejam

reais e alarga-os. Faz dos cidadãos/ãs criadores/as de direitos (ex. 

ativismo LGBT).

1. Cidadania: uma definição integradora



1. Cidadania: uma definição integradora

A cidadania exerce-se e contrói-se com a participação – dinamismo, energia.. 

É entendida como democratização de todos os espaços:

- vida política: criar sistemas políticos mais abertos e participativos –

governação participativa.

- vida social: criar sociedades justas, abertas e democráticas que 

reconheçam a diferença.

- vida económica: democratização de processos e benefícios da produção

de bens e serviços.



2. Cidadania global

É a partir desta visão da cidadania como prática comum que se pode 

entender melhor a ideia de cidadania global e superar as suas críticas.

Embora a cidadania  se refira quase sempre ao âmbito “nacional”, a 

partir desta visão de cidadania como prática entende-se o que é uma 

cidadania local (espaço de ação “por excelência”) mas também o que 

é cidadania global, na qual:

-Se vão construindo direitos (sociedade civil global emergente) 

-Há tentativas de democratizar a governação global. Globalização 

alternativa.

-Se apontam intervenientes globais como responsáveis 

(comunidade internacional, Organizações Internacionais, 

corporações, etc.)

-Se reconhecem as afinidades/ligações entre o local e o global.

-Se realizam processos de aprendizagem onde o local e o global se 

encontram. Isto pode ser realizado em qualquer lugar do mundo

-...



2. Cidadania global. Princípios

Ciudadanía en el centro;  activa en lo local y lo global

Cidadania local e global

Género e 

interculturalidade

Governação democrática 

e aprofundamento da 

democracia

Sustentabilidade e 

Interdependência

Consciencialização

Perspectiva de género y dimensión intercultural

Construcción de sociedad civil, participación en las decisiones políticas, 

generación de espacios democráticos, enfoque de derechos

Importancia relación medio físico y humano; diversidad de modelos de 

desarrollo; interdependencia económica, social, cultural, política, etc.

Perspectiva crítica; proceso de socialización crítica que permite tomar 

conciencia de la realidad y de las capacidades individuales y 

colectivas para actuar sobre la misma

Ciudadanía en el centro;  activa en lo local y lo global

Construcción de sociedad civil, participación en las decisiones políticas, 

generación de espacios democráticos, enfoque de derechos

Importancia relación medio físico y humano; diversidad de modelos de 

desarrollo; interdependencia económica, social, cultural, política, etc.

Perspectiva crítica; proceso de socialización crítica que permite tomar 

conciencia de la realidad y de las capacidades individuales y 

colectivas para actuar sobre la misma

Cidadania no centro de tudo;  ativa no local e no global

Construção da sociedad civil, participação nas

decisões políticas, criação de espaços democráticos 

Perspectiva de género e dimensão intercultural

Importância da relação entre o meio físico e humano; 

diversidade de modelos de desenvolvimento; 

interdependência económica, social, cultural, política, etc

Perspetiva crítica; processo de socialização crítica que permite 

tomar consciência da realidade e das capacidades 

individuais e coletivas para poder actuar



Conhecimento e 

Sensibilização

•Justiça social e equidade

•Conhecer as interrelações Norte e Sul no seio das 

sociedades

•Conhecer a própria identidade e as diversidades dentro 

das sociedades

•Compreender o significado ético de uma comunidade

mundial igualitária

•Conhecer o poder e saber como fazer para reverter 

situações usando os processos e mecanismos a que 

temos acesso como cidadãos

•Conhecer as desigualdades de género

•Conhecer a natureza dos conflitos e como resolvê-los 

de uma forma construtiva

Capacidades

Atitudes baseadas

nos Valores

2. Cidadania: atributos



Atitudes baseadas

nos Valores

•Capacidade de negociar e chegar a 

compromissos

•Capacidade de influenciar outras pessoas e de 

praticar uma liderança partilhada

•Capacidade de comunicar e colaborar com

outros/as 

•Capacidade de decidir, ter voz e escutar

•Capacidade de  projetar e realizar projetos

orientados para o bem comum

Conhecimento e 

sensibilização

Capacidades

2. Cidadania: atributos 



Atitudes baseadas

nos Valores

•Respeito e reconhecimento pelo meio ambiente

• Empatia 

•Identidade e autoestima

•Vontade de viver com as diferenças e de resolver 

conflitos de forma não violenta

•Consciência crítica; atitude investigadora e não 

conformista

•Compromisso com a justiça social a equidade

•Ser eficiente e ter noção de que as nossas ações 

têm impacto na vida dos outros

•Otimismo rumo à transformação social

Conhecimento e 

sensibilização

Capacidades

2. Cidadania: atributos



3.  Mas como se constrói este processo de socialização crítica com 

alcance global? 

 O desenvolvimento de uma identidade cosmopolita (global) onde existe o 

encontro entre o local e o global pressupõe um método de aprendizagem

analítico e reflexivo que concebe um dinamismo transformador.

 Ulrick Beck (2006; 7) “Esta visão cosmopolita ativa e reflexiva contrasta 

com o cosmopolitismo banal que se desenrola por sob a fachada dos 

espaços, jurisdições e rótulos nacionais que persistem”.

 Delanty (2006; 41-42) “Os processos cosmopolitas estão presentes nas 

interações entre o indivíduo, o outro e o mundo. Seria pouco lógico 

designar algo como cosmopolita se não envolvesse um processo de 

aprendizagem que implicasse uma transformação cognitiva interna [...] É 

neste sentido que o cosmopolitismo crítico é um processo aberto, pelo qual 

o mundo social é tornado inteligível; deverá ser visto como a expressão de 

novas ideias, expandindo espaços discursivos e identificando possibilidades 

para a tradução e construção do mundo social.”  



3. Aprendizagem reflexiva de espiral simples

 Aprendizagem reflexiva: “a 

capacidade de pôr em causa as 

ideias  preconcebidas” 

(Brockbank y McGill, 2002:56). 

 Na aprendizagem de espiral 

simples a ação conduz a uma 

reflexão que permite realizar 

uma nova ação ou traçar um 

novo plano:

açãoexperiênciareflexão

(observação)pôr em prática

uma nova forma de ação

(avaliação). Aprendizagem de espiral simples e de

dupla espiral. (Adaptado de Argyris y

Schön):

http://www.systemswiki.org/index.php?titl

e=Systems_Thinking_and_Double_Loop_

Learning)

http://www.systemswiki.org/index.php?title=Systems_Thinking_and_Double_Loop_Learning


3. Aprendizagem reflexiva de dupla espiral

 “A aprendizagem de dupla espiral” sendo “a 

aprendizagem que questiona as ideias 

preconcebidas e modifica os valores 

subjacentes”, opõe-se à “aprendizagem de 

espiral simples” que é “instrumental e deixa 

intactos os valores e as teorias subjacentes”. 

Argyris y Schön (1974, citados por Brockbank y 

McGill, 2002:58).

 A aprendizagem de dupla espiral representa um 

nível mais profundo; acontece quando se põe em 

causa a norma/regra em vigor. Esta norma/regra 

depois de  assimilada e compreendida gera uma 

nova forma de agir diferente da anterior.



3. Aprendizagens reflexivas e transformadoras

 Onde: âmbitos formal, não formal e informal

 Como: Intervenções educativas planificadas (aula), mas 

também em espaços informais onde se constroem 

relações com as outras pessoas (por ex. participação 

numa organização, experiência noutro contexto cultural, 

etc.)

 Fora da zona de conforto de cada um/a

 Potenciadores deste tipo de aprendizagens: pedagogias 

críticas que têm em conta o vínculo local e global 

(interdependências) 



4. Agenda internacional. Consenso Europeu

O objetivo da educação e da sensibilização em matéria de

desenvolvimento é tornar possível que todos os europeus

tenham ao longo da vida acesso à possibilidade de se

sensibilizarem e de perceberem os aspetos do

desenvolvimento mundial e a sua importância local e

pessoal, e de exercerem os seus direitos e deveres como

habitantes de um mundo interdependente e em mudança,

contribuindo para o fazer mais justo e sustentável

(CONSENSO EUROPEU, 2006)



4. Proposta de Bruxelas: Rumo a uma nova direção para a 

Educação



O argumento a favor da Educação para a Cidadania 

Global (ECG)

O apoio à inclusão da ECG no novo enquadramento para o

desenvolvimento sustentável nos mais altos níveis das

Nações Unidas surgiu como resposta aos apelos para a

criação de novas abordagens ao desenvolvimento e à

educação. A ECG emerge no panorama político em sintonia

com conceitos já existentes com uma longa história de

atuação nas áreas da educação para a paz e os direitos

humanos, a educação global e a educação para o

desenvolvimento sustentável. [...] a ECG estimula, nos

alunos, o desenvolvimento de uma consciência de que

fazem parte de uma comunidade global, respeitadora das

fronteiras planetárias.

Proposta de Bruxelas: Rumo a uma nova direção para a 

Educação (2014)



Proposta de Bruxelas: Rumo a uma nova direção para a 

Educação (2014)

A EGC é uma componente essencial para uma educação de 

qualidade, permitindo aos e às alunos/as adquirir as 

competências, os saberes, os valores e as atitudes para 

serem cidadãos globais ativos e responsáveis. A ECG é 

fundamentada numa abordagem da educação assente em 

direitos e emprega uma pedagogia participativa centrada 

no aluno (incluindo uma aprendizagem entre pares e ao 

longo da vida), abrangendo todos os intervenientes na 

educação de forma transversal. 

A ECG deveria ser incorporada em todas as disciplinas, por 

todos os contextos educativos e integrada em todos os 

percursos educativos (educação formal, não formal e 

informal). A ECG deveria também ser desenvolvida para se 

adequar a contextos locais. 



4. Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(Pós-2015)



4. Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(Pós-2015)

4.7 Assegurar que até 2030 todos os 

alunos adquiram o conhecimento e as 

capacidades necessárias para promover 

o desenvolvimento sustentável, através, 

entre outros, da educação para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, dos direitos humanos, 

da igualdade de género, da promoção 

de uma cultura de paz e de não-

violência, da cidadania global e de uma 

apreciação da diversidade cultural e do 

contributo das diferentes culturas para o 

desenvolvimento sustentável.



5. Praticando a Educação para a Cidadania Global

 Atores/atrizes

Angel Martínez-Bonafé

Profesora de Geografía e 

Ciências Sociais de 3º ESO 

Instituto Isabel de Villena de 

Valencia 

Organização Não Governamental para 

o Desenvolvimento

https://vsf.org.es/

Soberania alimentar

Projeto Toma Social Creando Videos 

para el cambio (UPV)

https://tomasocialupv.wordpress.com/

Alunos IES Isabel de Villena

https://vsf.org.es/


5. Praticando a Educação para a Cidadania Global

 Onde: IES Isabel de Villena, La Huerta de Valéncia, UPV

 Quando: abril-junho 2015



5. Praticando a Educação para a Cidadania Global

 Abril 2015: começa o projeto Toma Social dirigido por INGENIO 

(CSIC-UPV) em colaboração com a Queen Mary University de 

Londres e financiado pelo Centro de Cooperación al Desarrollo da 

UPV (tomasocialupv.wordpress.com)

 Investigação-ação-participativa utilizando a metodologia do 

Vídeo Participativo e que tem como eixos conceptuais a 

cidadania global, o desenvolvimento humano e a inovação social 

de base  

 O projeto alterna entre espaços de formação teórica e prática 

sobre como utilizar o vídeo. Esta formação foi feita com um 

grupo de 16 pessoas, as quais se dividem em 6 grupos, 

responsabilizando-se cada grupo pela realização de um vídeo com 

diferentes grupos sociais



Vídeo participativo
Na perspetiva da investigação-ação

Diagnóstico

Planificação

ProduçãoEdição

Partilhar/

Apresentação
pública Fases para o 

desenvolvimento
dos vídeos

participativos

Histórias ….

Identificação 
da estratégia 
….

Início dos 
trabalhos/recolha
dos dados

Início dos 
trabalhos/recolha
dos dados ….

Projetando uma
estratégia ….

25



5. Praticando a Educação para a Cidadania Global

 Os 6 vídeos foram projetados no dia 6 de junho na Feira

Alternativa de Valencia com uma audiência que superou as nossas

expetativas…



5. O processo de realização do Vídeo Participativo (VP) Entre dos 

mundos: del Instituto a la Huerta

 Cristina Vicente (entra em

contacto con Àngels

Martínez-Bonafé que tem

uma planificação na 

disciplina de Geografia e 

Ciências Sociais onde o VP 

pode encaixar

perfeitamente…)

Nas aulas tomamos decisões e fazemos

escolhas que vão traçando o perfil do 

que queremos  mostrar. Na relação com

os/as alunos/as, com as propostas, com

os materiais, com os comentarios, 

vamos tecendo uma experiência

coletiva. 

Isto pode ser uma experiência de 

cidadania global?

Será a aula de Geografia um espaço para 

pessoas livre e conscientes do mundo 

em que vivemos e da nossa

possibilidade de o transformar em algo 

melhor?



5. O processo de realização do Vídeo Participativo (VP) Entre dos 

mundos: del Instituto a la Huerta



O projeto desenvolve-se em

diversas fases:

 Formulam o problema: a 

horta (zona agrícola) tem 

futuro? 

 Encontram diferentes 

fontes de informação que 

mostram perspetivas 

diferentes sobre a horta

 Os e as alunos/as 

conhecem e assumem 

papéis em conflito: 

empresários, poder local, 

agricultores…  



O projeto divide-se em 

várias fases:

 Os e as alunos/as 

gravam vídeos com os 

diversos intervenientes 

no processo 

 Têm de fazer propostas 

de ação e defendê-las 

perante os colegas

 Essas propostas são 

apresentadas noutra 

turma que as vota



5. O processo de realização do Vídeo Participativo (VP) Entre dos 

mundos: del Instituto a la Huerta



6. Aprendizagens em destaque para a  professora Angels Martínez 

Bonafé

A importância de ir ao encontro dos desejos:

•da própria professora à procura de uma maneira diferente de trabalhar 

as Ciências Sociais, 

•dos alunos/as empenhados e motivados em trabalhar com as  

tecnologias digitais, 

•das entidades colaboradoras (ONGD e Toma Social) que têm interesse 

em explorar o potencial do VP em processos educativos e em transmitir 

a mensagem da ONGD

A importância da chegada de atores/intervenientes 

externos:

•O que os e as alunos/as estão a fazer é importante para outras 

pessoas, sem ser a professora; é um tema social relevante; proporciona 

à professora recursos que estavam fora do seu alcance; a universidade 

está implicada como geradora de inovação educativa.



6. Aprendizagens relacionadas com a cidadania global 

Alunos e alunas: 

Conhecimentos: identidade, diversidade, direitos, conhecer o poder e 

como ter impacto para conseguir reverter situações usando processos e 

mecanismos de participação cidadã; conhecer a natureza dos conflitos

e de como os resolver de forma construtiva

Capacidades: negociar e chegar a compromissos; comunicar e 

colaborar; deliberar, ter voz e escutar; inventar e realizar projetos

orientados para um bem comum

Atitudes: respeito e reconhecimento pelo meio ambiente; vontade de 

viver com as diferenças e de resolver conflitos de forma não violenta; 

consciência crítica: atitude investigadora e não conformista; 

compromisso com a justiça social e a equidade; ter noção da sua

eficácia e de que se pode ter um impacto na vida dos outros; acreditar 

na transformação social.



6. Aprendizagens relacionadas com a cidadania global 

Entidades colaboradoras: 

Conhecimentos: identidade, diversidade, direitos, conhecer o poder e 

ter impacto para conseguir reverter situações usando processos e 

mecanismos de participação cidadã; conhecer a natureza dos conflitos

e de como os resolver de forma construtiva

Capacidades: comunicar e colaborar; ouvir; inventar e realizar projetos

orientados para o bem comum; capacidade de influenciar outras

pessoas e exercer uma liderança partilhada

Atitudes: Respeito e reconhecimento pelo meio ambiente; Consciência

crítica: atitude investigadora; Compromisso com a justiça social e a 

equidade; Ter noção da sua eficácia e do facto de que cada um pode 

mudar a vida dos outros; Acreditar numa transformação social.



6. Que tipo de aprendizagens? 

 Aprendizagem em espiral simples: uma

determinada ação conduz a uma reflexão que 

leva a um novo plano de ação: 

açãoexperiênciareflexão (observação)pôr

em prática uma nova ação (avaliação).  OK

 “Aprendizagem de dupla espiral” como “a 

aprendizagem na qual se põem em causa as 

ideias preconcebidas e se modificam valores”: 

questão a explorar por um longo periodo de 

tempo… este tipo de aprendizagem acontece de 

forma progressiva (gradual) ou devido a uma

situação repentina que coloca a pessoa fora da 

sua zona de conforto (imediata)… é provável que 

o processo de realização do VP na IES de Isabel 

de Villena tenha produzido aprendizagens de 

ambos os tipos… 



6. O vídeo tem a sua própria agenda

 Projeção pública na Feira Alternativa com

professores, alunos, familiares e outras

organizações como audiência

 Contacto com um projeto educativo de defesa 

da Vega de Granada 

 Interesse de outros professores em utilizar esta 

ferramenta como apoio para processos

educativos tranformadores

 Apresentação no dia 4 de julho de 2015 num

encontro educativo para profesores/as em

Lisboa

 Apresentação em foruns de inovação social 

 …….



37

Obrigada!
INGENIO [CSIC-UPV] Ciudad 

Politécnica de la 

Innovación | Edif 8E 4º 

Camino de Vera s/n 

46022 Valencia

tel +34 963 877 048 

fax +34 963 877 991 


