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Esgotamento  do modelo financeiro, económico 
e social vigente

As desigualdades extremas e a pobreza dentro 
dos países avolumam-se, veiculando, por um lado, 
uma lógica de acumulação e concentração de riqueza 
e de poder e, por outro, de exclusão. 

Simultaneamente, os limites ecológicos do planeta 
confirmam, na prática, as limitações do “crescimento” 
enquanto resposta para o desenvolvimento.



Um mundo mais justo, equitativo e participativo é possível?

E quem acha que é possível, o que faz para mudar o paradigma?

E como trabalhar essas aprendizagens em contextos educativos?



O que é a transformação social?

Processo coletivo de reflexão

Inspirações

Compromisso



O que é a transformação social?

Transformação com vista a uma maior justiça social, 
democracia e sustentabilidade, em face da injustiça, da falta 
de participação, da exclusão, da insustentabilidade e da 
desigualdade.

Transição para um mundo e modelos de sociedade mais 
sustentáveis e equitativos.
Os modelos e paradigmas dominantes criam injustiça e desigualdade 
pelo que a mudança que é transformadora não é 
meramente paliativa.

Que não se pode “agarrar”/”dirigir” - mas que se pode 
querer e criar as condições para.

Que não se fecha em si mesma.

É um processo que passa por vários estágios e com várias 
entradas/contribuições.

Dimensão coletiva no sentido do envolvimento, participação e 
apropriação das pessoas.



Alternativas

Alternativas para a transformação social na perspetiva da cidadania 
global, com vista à construção de uma sociedade mais solidária, 
justa, inclusiva e sustentável.

* estar enraizadas no seu território de atuação,

* integrar um sentido coletivo de ação, 

* ser participadas, democráticas e capazes de mudar 
relações de poder pré-existentes,

* desenvolver-se em prol da justiça social, da democracia 
e da sustentabilidade,

* criar novas solidariedades.



Transformation - Reflections on theory and practice of system change
Johannes Krause, 2014

Projeto Catálise (documentário)
https://www.youtube.com/watch?v=NuKcPGxmFJo

Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo
Eduardo Gudynas, 2011

How Change Happens
Duncan Green, 2016

Demain (documentário)
Realizado por Cyril Dion e Mélanie Laurent, 2015

This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate
Naomi Klein, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=NuKcPGxmFJo
https://www.youtube.com/watch?v=NuKcPGxmFJo
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