


REDE DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL 
 

REFERENCIAL 
 

Preâmbulo 
 

Entendemos a Educação para a Cidadania Global (ECG) como um 
processo educativo que contribui para a formação de cidadãs e 
cidadãos responsáveis e comprometidos com a construção de 
sociedades mais justas, equitativas e solidárias (…). 
 
A ECG considera a educação como uma atividade criadora, 
crítica e dialógica que, partindo da realidade quotidiana, 
prepara para a liberdade, para o desenvolvimento individual e 
coletivo e para a transformação social eticamente sustentada. 





ATIVIDADE: 
Indicar 10 palavras-chave que deveriam constar 
no documento e justificar essa escolha. 



Nº de ocorrências   
Economia: 128 
Mercado: 89 
Inovação: 63 
Crise: 51  
Competitividade: 24 
Empreendedorismo: 9  
Solidariedade: 1 
Justiça: 0  
Ética: 0 
Democracia: 0  
Cidadania: 0  
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ATIVIDADE: 
Caracterizar o documento a partir das palavras  
que constam  / não constam  no documento. 





 



 



 



 



 



AUSTERIDADE – desemprego visto como um problema, passou a 
constituir a solução. 
 
Desvalorização interna => baixar o valor de tudo o que é doméstico (produzido 
dentro do país) quando comparados com os preços internacionais => país mais 
competitivo => potenciar o aumento das exportações *e a substituição de 
importações por produtos nacionais. 
 

Sem a desvalorização cambial, a única forma de desvalorizar a economia é 
reduzir os salários e por essa via baixar os preços, potenciar as exportações, 
etc... => desvalorização interna  
 

A economia de austeridade => transferência para os cidadãos dos custos da 

“crise” 

 
 

*O problema é que quem tem superávits (China, Alemanha… também quer exportar).  

Impossibilidade lógica: se alguém exporta, alguém importa. A nível global é impossível todos 

crescerem por essa via. 

 

Emprego e combate à pobreza…. 
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“descarbonização da economia” 



 



 



 



 



 



2. CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Crescimento sustentável - promover uma economia mais competitiva 

“Apresentar propostas para modernizar e reduzir as emissões de 

carbono do sector dos transportes, contribuindo assim para o aumento 

da competitividade.” (p. 19) 

Algumas notas… 

“descarbonização da economia” 



Manter a coesão, evitar “perturbações socais” =» cuja responsabilidade é 

também individual 

 

3. CRESCIMENTO INCLUSIVO 

 

“As tendências actuais parecem apontar para sinais de cansaço e desencanto em 

relação à participação no mercado único. A crise* reavivou as tentações de 

nacionalismo económico. A vigilância da Comissão e o sentido de responsabilidade 

partilhada entre os Estados-Membros permitiram evitar que se resvalasse para a 

desintegração.” (p. 23,24) 

 

“A nível nacional, os Estados-Membros devem: 

– Promover a responsabilidade partilhada, colectiva e individual, na luta contra a 

pobreza e a exclusão social” (p. 23) 

 
Nunca se descobre  responsabilidade de quem define as políticas! A 
crise não tem responsáveis. 

 
*51 ocorrências  

 

Algumas notas… 
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Algumas notas… 



Produtividade, inovação, empreendedorismo 
 

1. CRESCIMENTO INTELIGENTE  

 

I&D – ambiente empresarial mais dinâmico e competitivo  (ganhos de produtividade) (p. 8). 

 

“Para termos êxito, tudo isto deverá ser conjugado com o empreendedorismo” (p. 14) 

 
 

Algumas notas… 



PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

• Inteligibilidade política: “Governação económica” (não 

governação política ou democrática) – sobrevalorização do 

económico em detrimento do político; 

• A crise como justificação (e não qualquer princípio de 

racionalidade política) para uma “governação mais forte”. 

• O caráter emergencial:  “urgência” (não discutidas) das 

decisões. 

 

 

•  Inteligibilidade social: competição =» a sociedade inteira 

passa a ser dirigida pelo princípio da competição. 

 

 



 
 
Princípio-base da competição: individualização (de recompensas, 
salários, de carreiras, de situações). 
 
Competição =»INOVAÇÃO constante, adaptação, flexibilidade, 
contra a rigidez. 
 
INOVAR - Transformar invenções em novidades de mercado 
vendáveis, em objetos passíveis de serem transformados em 
mercadoria.  
 



 

DO GLOBAL AO LOCAL – das políticas 
públicas às práticas sociais 
 
Da Estratégia 2020 à construção da 
subjetividade individual no quotidiano (a 
“gestão de si”). 
 
A disseminação da cultura da competitividade  / inovação / 
empreendedorismo da Agenda 2020 

 



http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/edicoes/ 

Práticas  sociais - Universo discursivo: Revista “Você SA” 



https://www.facebook.com/vocesa?fref=ts 

Práticas  sociais - Universo discursivo: Facebook “Você SA” 



Construção da subjetividade individual no quotidiano 
 
 
GENERALIZAÇÃO DO ECONÓMICO À VIDA: a “gestão de si” 

 

 

 

Generalização do formato económico de mercado – atravessar os 

muros da economia e colonizar outros territórios da vida humana (não 

económicos).  

 

O quotidiano é cada vez mais marcado por análises de utilidade 

económica.  

Empresário-de-si e concorrente-dos-outros: cada ser humano é 

uma empresa =» acumulação de capital e transformação lucrativa.  

 



O EMPREENDEDOR COMO O SUPER-HERÓI CONTEMPORÂNEO  

Invencibilidade, força extrema, capital (sobre)humano, que assume riscos, muda de 

carreira, com super poderes para arriscar tudo. 



O especialista-profeta 

Abílio Diniz (Grupo Pão de Açúcar) 

colocado num vitral como numa catedral. 

Um “profeta” que participa na produção 

de um discurso verdadeiro. 

 

Fé mercadológica - Esforço (os que 

fracassam não tentaram o suficiente). 

Salvação – Sucesso  individual . 



ESTE MERCADO QUE TE 

OBSERVA  

Mil olhos que procuram 

profissionais qualificados para 

o mercado.  

Porém o sujeito ao centro 

cravado de olhares (como se 

estivesse numa vitrina) sorri 

tranquilo, sabe como atender 

às vontades desses olhos, 

como encantar as empresas. 



SUJEITOS-EMPRESAS, 

INQUIETOS E VELOZES 

O sujeito ocupa permanentemente 

um lugar de insuficiência (uma 

dívida subjetiva infinita) => é 

necessário  exercer mais do que 

uma carreira ao mesmo tempo.  



MUDANÇA  

O capital humano, como as outras formas 

de capital reproduzível, deprecia-se torna-

se obsoleto, sem valor de mercado. 

A formação constante é indispensável.  

No entanto, as qualificações, - segurança, 

de aperfeiçoamento - não têm  um ponto de 

chegada definido, a qualificação é 

interminável, nunca é suficiente num 

mundo que descarta tudo aquilo que é de 

ontem. 

 

 

A educação formal – superior e técnica – 

não consegue acompanhar =»  educação 

não formal e informal. 
 

Paradoxo – Prioridade dada à formação assume que o desemprego 
resulta da falta de formação profissional e não da falta de empregos 
disponíveis. 



166, ABRIL 2012 

Uma série de pequenas atividades é capaz de impulsionar a aprendizagem no 

trabalho. A grande maioria delas depende da atitude e da iniciativa de cada pessoa. 

Profissionais que fazem perguntas, pedem e dão feedback com frequência tendem a 

aprender mais. Quem tem o hábito de ouvir e observar pares e superiores também 

aumenta bastante as chances de ampliar os seus conhecimentos. 

 

 

Construção da subjetividade individual no quotidiano 
 
 
GENERALIZAÇÃO DO ECONÓMICO À VIDA: a “gestão de si” 

Mercantilização progressiva de atividades que não estavam 
inseridas nos circuitos do capital =» transforma modos de vida 
(impõe o valor de troca).  
 
Cada um procura “vender-se”, negociar o capital em que se 
tornou. 



O hábito de se comunicar só por mensagens 

pode prejudicar sua carreira: especialistas 

dizem que a "geração texto" pode ter seu 

potencial de liderança reduzido. 

 

Empresas já adotam os games para 

incentivar funcionários a resolver 

problemas de trabalho. Conheça as 

oportunidades que a gamification traz.  

 

Ressignificação das atividades do quotidiano 
 

 



Discurso sedutor e atraente. 



Mercado é o regulador das relações 
sociais =» a sociedade confunde-se 
com a empresa =» toda a atividade 
humana deve ser dirigida ao mercado 
=» atividades não desvinculadas do 
lucro. 
 
 
 
Naturalização da racionalidade 
neoliberal =» consenso =» Não há 
espaço para opiniões divergentes 
 
 
 
 

Ressignificação das atividades do quotidiano 
 
 
GENERALIZAÇÃO DO ECONÓMICO À VIDA: a “gestão de si”  

 



UNESCO  
CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO DE ADULTOS 
 
I – 1949, Dinamarca 
II – 1963, Canadá  
III – 1972, Japão 
IV – 1985, França 
V – 1997, Alemanha 
VI – 2009, Brasil 
 
I-III: Formação integral da pessoa. “Aprender  a ser” 
IV: Transição  - começa a educação orientada para o trabalho 
V*: Rutura – carater estratégico e instrumental da formação.    
      Visão pragmática e operacional. 
 
*influenciada pelo Relatório Jacques Delors “Educação um tesouro  descobrir”. 

 
Portugal: ANEFA, DGFV, ANQ, ANQEP 



Os atrasos na creche 

 

• Verificavam-se atrasos dos pais na recolha das crianças numa creche. 

• Foi afixado um aviso informando que passaria a existir uma multa por 

atrasos, paga em dinheiro.  

• O nº de atrasos dos pais não diminuiu mas aumentou. 

 

Como explicar o aumento de atrasos? 

Mudança na perceção da situação social e das normas que a regiam: o 

mecanismo “moral” (respeitar os educadores e a sua dedicação) foi 

substituído pelo mecanismo económico (poder pagar pelo tempo extra) - 

mercadoria. 

 

A mercantilização mudou a própria natureza da relação. 

 

 

 
Gneezy, Uri, e RustichinI, Aldo (2000). "A Fine iIs a Price", in Journal of Legal Studies, 29(1), pp. 1-17 

(2000) URL: http://rady.ucsd.edu/faculty/directory/gneezy/pub/docs/fine.pdf 
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