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RESUMO: As dinâmicas das sociedades atuais, complexas e multifacetadas, 
invocam, implicitamente, a assunção de que é elementar entender criticamente 
o que subjaz às interações humanas e ao seu teor ético e moral. A linha entre o 
“bem” e o “mal”, enquanto conceitos assentes nos padrões morais que guiam as 
nossas ações, não é fixa e, consequentemente, as pessoas com perfis que se 
evidenciem como tendencialmente voltados para o “bem” estão sujeitas a 
flutuações ou mudanças mais fundamentais ao nível comportamental e, por 
consequência direta, na forma como influenciam as dinâmicas sociais, e poderão 
representar um polo de desarmonia coletiva. As estruturas basilares deste artigo, 
em termos bibliográficos, pautam-se pelos estudos de Philip Zimbardo que, no 
seu livro The Lucifer Effect: How Good People Turn Evil (2008) defende que um 
componente fundamental para fomentar a corrupção de valores basilares ao 
nível ético e moral é o poder, cujas implicações se manifestam a níveis tais como: 
situações de poder automaticamente garantido por estruturas hierárquicas pré-
existentes - como é o caso das hierarquias na lógica laboral -, ou, por exemplo, 
em vulnerabilidades pré-estabelecidas por lógicas normativas e perpetuadas em 
sociedade, como é o caso de lógicas transversalmente sexistas, que dividem a 
sociedade em grupos com uma evidente e identificada diferenciação de poder e, 
implicitamente, de direitos. A constatação do imperativo moral que é traçar 
noções individuais e coletivas relativamente ao poder, para que tal elemento não 
comprometa as estruturas individuais do indivíduo e, numa sequência clara, dos 
terceiros que poderão ser subjugados por alguma dinâmica de poder que 
privilegie dita pessoa, impele a orientação deste artigo para a criação de uma 
ponte para o contexto educacional. Pela sua natureza, o contexto educativo é 
especialmente propício para a formação para a cidadania e para os direitos 
humanos e é, aos educadores e adultos em geral, essencial garantir que as 
gerações em crescimento e formação se valham de conhecimentos de 
empoderamento individual e coletivo e de fortalecimento civilizacional. A reflexão 
teórica é desenvolvida de forma a que a mesma se coadune com a adaptação 
ao contexto educativo que se pretende. Aludir-se-á também à literatura de Michal 
Byram sobre formação para a cidadania intercultural adaptada ao tema ao qual 
este artigo se presta, de forma conjunta com documentos pertinentes no âmbito 
da cidadania global, de forma a criar um vínculo entre o papel pleno de um 
cidadão global e o uso responsável do seu poder em sociedade. A 
fundamentação criada permitirá incluir na linha teorizada virtualmente qualquer 
tipo de estudante, podendo, portanto, ser aplicada tanto a, por exemplo, 
estudantes pertencentes a minorias, como aos restantes, de forma a promover, 
na sua plenitude, a aplicação e proteção de uma missão crítica, conjunta e 
simbiótica perante as dinâmicas de poder explanadas nos vários exemplos que 
se apresentarão ao longo do artigo. 
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