
Contraponto: leituras plurais do mundo, os modelos de 
desenvolvimento em questão

Resumo

A Educação para o Desenvolvimento (ED) encontra-se numa encruzilhada em Portugal, com 
potencialidade  para  dar  um  salto  crítico  nos  próximos  cinco  anos,  correspondendo  aos 
desafios colocados pela elaboração participativa e pela concretização da Estratégia Nacional 
de ED (ENED). A Sensibilização é ainda um dos pontos fracos das áreas de intervenção em 
ED.

É precisamente neste quadro que nasce o presente projecto. Ele pretende dar um contributo 
para  a  melhoria  de  dois  problemas  identificados:  (1)  a  permanência  de  noções  difusas, 
confusas  e  distorcidas,  no  quadro  da  opinião  pública,  sobre  o  conceito  e  as  práticas  do 
Desenvolvimento e a inexistência de um debate continuado, estruturado e progressivamente 
mais aprofundado, sobre esta mesma problemática, no meio dos atores da Cooperação e da 
ED; e (2) a dificuldade em saber aprender neste contexto de modo a facilitar a transformação 
das  aprendizagens  em práticas  de  cidadania  coerentes  e  com impacto  na  transformação 
social.

As  actividades,  repartidas  ao longo  de  dois  anos,  centram-se  no  convite  a  4  pensadores 
internacionalmente  reconhecidos  (2  por  ano)  no  domínio  do  Desenvolvimento  para 
protagonizar em Portugal uma série de iniciativas dirigidas, umas, a um público alargado e, 
outras, a um público mais conhecedor e exigente.

Em cada semestre do projeto o CIDAC organizará um ciclo completo de actividades baseadas 
na obra de um/a autor/a, na seguinte sequência: 

- um Círculo de Leitura para aprofundamento de partes específicas, escolhidas, da respectiva 
obra, composto por 3 sessões, animadas por um académico português com experiência desta 
metodologia de trabalho e dirigido a 20 pessoas previamente inscritas;

- uma entrevista concedida, em Lisboa, a um órgão de informação de grande tiragem e de 
âmbito nacional (diário ou semanário);

- um seminário sobre uma temática, relevante no quadro das questões do Desenvolvimento, 
previamente  acordada  com  o/a  autor/a,  orientado  por  ele/ela,  dirigido  a  20  pessoas 
previamente inscritas;

- uma conferência para o grande público, expondo outros ângulos da mesma temática, com 
recurso a tradução simultânea, no caso da comunicação ser em francês ou inglês;

- a publicação online da comunicação da conferência e de uma memória do seminário, e a 
disponibilização de um conjunto de imagens editadas da conferência.



Duração

Julho de 2011 a novembro de 2013

Localização 

Portugal 

Organizações envolvidas

CIDAC 

Objectivo geral

Desconstruir  junto  do  grande  público  questões  globais  do  desenvolvimento  e  promover 
posturas activas de cidadania, aprendendo a ler a realidade para intervir nela

Objetivo específico

Estimular o pensamento crítico e a acção cidadã transformadora através do conhecimento e 
do debate colectivo das propostas de pensadores reconhecidos internacionalmente.

Resultados esperados

1  –  O  pensamento  de  pensadores  reconhecidos  internacionalmente  dado  a  conhecer  ao 
público em geral

2 – As propostas de pensadores reconhecidos internacionalmente aprofundadas e debatidas 
colectivamente

Grupo/s-alvo

Grande público.

Atores do Desenvolvimento, jovens, em particular universitários, educadores e o movimento 
associativo, encarando-os como agentes multiplicadores. 

Orçamento total 

140.876,73 €

Entidades Financiadoras

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. , Fundação Calouste Gulbenkian, CIDAC

Apoio 

Jornal Público


