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Educação para a Cldadania 

Aprender a participar 
Sabemos como.a educação escolar em Portugal tende a ser 
abstrata, verbalista, desligada da ação e do real. Ora a cidadania 
aprende-se sobretudo pela vivência, pela prática, pela partici
pação. Aprender a participar é, assim, uma condição essencial 
- embora não suficiente - da Educação para a Cidadania.

democrática e aprendizagens de atitudes cívicas (individuais, 
interpessoais, sociais, interculturais). 

À volta destas questões falaremos com Isabel Menezes, da 
Universidade do Porto e Sérgio Niza do Movimento da Fscola 
Moderna (MEM). E porque estamos em Abril, o mês da cidadania 
reconquistada, teremos um extra: Francisco Bairrão Ruivo 
apresentará o livro Livree algumas práticas a que este tem dado 
azo nas escolas. 

As Inquietações Pedagógicas desejam contribuir para a
reflexão e debate sobre a "Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania" que visa desenvolver competências para uma cultura 

Da política dentro e fora da Escola 

ISABEL MENEZES 

ti É bem possível que, na vida real, Han
nah Arendt, John Dewey e Jean Piaget 
nunca se tenham encontrado. Mas é ver
dade que a minha visão do que pode ser a 
experiência da política - e a experiência 
da política na escola e a partir da escola 
-, beneficiou muito desse encontro e 
das conversas que fui mantendo - com 
"eles" e com outros colegas a propósito 
"deles". Essas conversas reconhecem 
sempre um aspeto comum a Arendt, De
wey e Piaget : colocam a ação no centro. 

Para Arendt a política é ação; 
melhor dito - também melhor de 
um ponto de vista educacional-, a 
política é interação, porque emerge no 
'espaço-entre-pessoas'. O argumento 
é luminoso: sendo a diferença!! a 
pluralidade uma inevitável condição 
humana, a negociação dessa diversi
dade cria o espaço da política. Também 
para Dewey e Piaget a ação é o ponto de 
partida para a aprendizagem e para o 
desenvolvimento. É através da (inter) 
ação que somos desafiados a pensar de 
forma mais diversa e mais complexa 
sobre o muhdo. 

Deste ponto de vista, a vida - na escola 
e fora da escola - é permeada pela política, 
essa política que envolve a partilha, o con
fronto, o questionamento ou a negociação 
de opiniões diferentes. Nesta perspetiva 
não há como escapar: de forma intencio
nal ou acidental, episódica ou continuada, 
a política está sempre presente nas escolas. 
Está presente quando a/ os aluna/ os 
aprendem a falar em público e a expressar 
ideias; está presente quando discordam 
deum/acolega oudeum/aprofessor/a e 
dizem isso mesmo; está presente quando 
percebem que há injustiças e decidem de
nunciá-las ou, pelo contrário, optam por 

A construção da vida democrática 

SéRGIO NIZA 

tf Aprender a participar no âmbito 
da educação escol.ar implica, antes 
de mais, que essa participação se 
possa instituir na escola, mesmo que 
por iniciativa de algum ou de alguns 
docentes apenas,.aproveitando o 
direito de liberd.ade pedagógica que 
a lei lhes concede. Implica ainda que 
para além do treino para a partici
pação social como cid.adão ativo a 
própria participação, numa comu
nid.ade de prática, possa promover 
aprendizagens. 

Tais aprendizagens decorrerão, 
então, das transformações que se vão 
operando na própria participação, 
em atividades conjuntas. É a esta 
participação tornada aprendizagem 
que Barbara Rogoff (1990} se refere 
quando alude à sua teoria da partici
pação orientad.a, que aqui adotamos 
como referencial: 

"Para amplíar a nossa visão acerca 
da natureza cooperativa da apren-

dizagem [ ... ] propus o conceito de 
participação guiada em ativid.ades 
culturais. A participação guiada 
proporciona uma perspetiva para nos 
ajudar a tratar das várias formas pelas 

. quais as cri.anças aprendem, à medida 
· que participam e que são orientadas
pelos valores e pelas práticas das suas
comunidades culturais."

A PARTICIPAÇÃO EM COMUNIDA
DES DE APRENDIZAGEM
O que se pretende no Movimen-
to d.a Escola Moderna (MEM) ao
optarmos por organizar o trabalho
de aprendizagem curricular em
comunid.ades de aprendizagem
assentes em estruturas de trabalho
cooperativo (colaborativo) é envol
ver os alunos em responsabilidades
compartilhadas com os professores
em autênticas atividades de criação
e de apropriação conjunta de conhe
cimentos curriculares e da cultura
científica ou artística que sustenta
esses currículos, bem como dos
respetfyos instrumentos materiais e

intelectu.ais que constituem as fer
ramentas de construção da  cultura 
do conhecimento que a escola se 
propõe propiciar. 

Tais estruturas de organização do 
trabalho de aprendizagem parecem 
constituir um fator que incentiva a 
motivação, ou seja, a construção d.a 
identid.ade cultural no seio d.a vid.a 

'' 
É na vivência 
compartilhada da 
gestão de um currículo 
obrigatório que 
construúnos a iniciação 
ao viver democrático a 
partir de uma democracia 
interativa que em 
conjunto instituímos com 
os alunos 
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'' 
Reconhecer a ação 
como centro da política 
implica reconhecer 
o seu potencial
educativo. É por isso
que as experiências de
ação, dentro e fora da
escola, são nucleares
para a capacitação e
o empoderamento
cidadão dos estudantes? 

não tomar posição; está presente quando 
são chamado/as adarasfuopiniãosobre 
as regras da escola oupercebem o que 
acontece se alguém quebra um regula
mento; está presente quando aprendem 
sobre as pequenas ou grandes desigualda
dés que existem no mundo e as pequenas 

escolar e nas respetivas turmas, en
quanto fratrias em trabalho cultural .. 

Com efeito, as comunidades de 
prática caracterizam-se, segunêio 
Wenger (1998) "por terem um projeto 
de ação conjunta, .um compromisso 
mútuo que une os membros numa 
mesma entidade social e um reper
tório partilhado de recursos comuns 
(tais como rotinas, artefactos, vocabu
lário, sensibilidades) quê os membros 
desenvolveram ao longo do tempo, 
produzindo assim novas capacidades e 
conhecimentes. A prática socialmente 
produzid.a, através de uma negociação 
permanente do significado, implica 
participação (relações de mutu.alí
d.ade) e reifi.cação (produção e utiliza
ção de instrumentos)". 

Importa sublính.ar, então, que as 
comunidades de aprendizagem en
quanto comunid.ades de prática cons
tituem-se como uma rede de funções 
interconectadas e agindo·como um 
sistema composto, designadamente, 
pela significação, a prática, o compro-

. . misso comunitário e a identidade. 
Aprender implica, neste contexto 

teórico, vivenciar situações par-. tilhando significados; fazer coisas 
(produzir objetos culturais e obras); 
pertencer e partilhar do sentimento 
de pertença e, finalmente, "fazer-se", 

ou grandes desigualdades que existem na 
vida quotidiana; está, portanto, presente 
quando aprendém História, Português e 
Geografia, mas também quando apro
fundam conhecimentos-e capacidades de 
Ciências, Inglês ou Matemática que lhes 
vão permitir ser màis criteriosos e crítica. 
na leitura do mundo. Está presente na 
generalidade das experiências na escola, 
na justa medida em que todas estas con
tribuem para aprenderem a pensar por si 
mesmos/ as - o que, como diria Dewey, 
"é um pleonasmo: se não se pensar por si 
mesmo/anãoseestá apensar" (2007,p. 
257). 

Reconhecer a ação como centro da 
política implica reconhecer o seu potencial 
educativo. É por isso que as experiências de 
ação, dentm e fora da escola, são nucleares 
para a capacitação e o empoderamento 
cidadão das/ os alunas/ os. A investigação 
educacional documenta como o ethosda 
escola e o clima democrático da sala de 
aula, os projetos de serviço comunitário e 
de voluntariado, os programas de inter
câmbio entre escolas, as assembleias de 
escola, o parlamento jovem e as associa
ções de estudantes podem ter um impacto 

isto é, construir com os outros a sua 
própria identid.ade - identidade que, 
diferenciando, une, pela valoriza
ção do viver juntos, que é o motor 
de renovadas aprendizagens que 
fazem avançar o desenvolvimento 
humano. 

O trabalho de aprendizagem 
com os alunos, no MEM portuguesa, 
realiza.-se pela participação numa 
ativid.ade cultural conjunta, onde a 
democracia se vive e aperfeiçoa em 
diálogo continuado,no âmago da 
própria atividade curricular.Não 
separamos, assim, a aprendizagem do 
currículo escolar, da aprendizagem 
da socialização que habitu.almente 
constitui um currículo oculto. 
Assumimos, pelo contrário, todo o 
trabalho curricular como processo 
explícito de socialização democrática. 

Mais do que uma educação para 
a cid.ad.ania democrática, aprendida 
pela frequência de uma disciplina 
específica, sobrecarregada de 
temas, quase sempre adiados na· 
educação escol.ar dos portugueses, 
é na vivência compartilhad.a d.a 
gestão de um currículo obrigatório 
(através d.a organização do trabalho 
de aprendizagem para produção 
de obras culturalmente valoriza
das e da negociação dos conflitos 
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positivo na agência cívica e política, 
criando condições para que a/ os alunas/ 
os desenvolvam a autoeficácia política, a 
confiança nas instituições democráticas 
e a participação cívica e política através 
de formas mais tradicionais ( e.g., votar 
nas eleições), mas também emergentes 
(e.g., assinar petições online). Mais ainda, 
há evidência de que as experiências na 
infância e juventude são um importante 
preditor para a participação na vida 
adulta - e, portanto, que alguma forma de 
educação para a cidadania é essencial para 
a sustentação da democracia. 

Para que isto aconteça é importante 
que os adultos - na escola e fora da escola 
-reconheçam as crianças e os jovens
como cidadãos de direito próprio. Muitas
vezes, parece partir-se do pressuposto
de que crianças e jovens são cidadãos de 
segunda categoria, em espera até atingir
uma determinada idade biológica. Ora,
isto significa negar-lhes a sua existência
política e, em última análise, excltú-las do
"nosso" mundo.

Uma boa parte da investigação que 
temos conduzido com criap.ças e jovens 
revela exatamente corno são obser
vadoras atentas do mundo político, 
dentro e fora da escola, capazes de se 
pronunciarem e de tornarem posições. 
Darei apenas dois exemplos. Num 
estudo conduzido por Teresa Dias em 
que crianças do pré-escolar e eru/ino 
básico contam como fariam um país 
numa ilha deserta, uma menina de cinco 
anos explica que um país tem de ter uma 
bandeira, enquanto um outro grupo 
chama a atenção para que as regras - do 
país, corno da sala do infantário - têm de 
ser construídas por todos; as crianças do 
32 ano reclarnarn a criação de disposi
tivos democráticos, corno as eleições 
para presidente ou primeiro-ministro, 

: mas um colega do 82 ano vai mais longe: 
: "ternos de ter igualdade de direitos ( ... ) e 
' ver os direitos das pessoas pobres, com 

incapacidades ou imigrantes". 

e das.representações que a vida em 
comum desencadeia) que construí-

' mos a iniciação ao viver democrático 
a partir de urna democracia intera
tiva (Rosanvalon) que em conjunto 

' instittiimos com os alunos, nos nossos 
grupos/turmas. 

Tal desafio impõe-nos a apresen
' tação do currículo oficial transferido 
' para um mapa capaz de acolher os 
: registos de vetjficação dos percw:sos 
, de domínio das aprendizagens de 
: cada aluno, enquanto instrumento de 
: monitorização das aprendizagens. 
' A desocultação do currículo per
' mite, por um lado, revelar a contra
: tualização em que deve-fundar-se o 
trabalho cooperado de aprendizagem 
de um currículo imposto pelo Estado. 
A negociação continuada que suporta 

: a gestão comparticipada do currículo, 
' por outro lado, põe em relevo o pri-
meiro ato fundador dessa democracia 
em construção, entre os atores que 
progressivamente se vão tomando 
autores através das suas produções 
intelectuais para apropriação do cur
rículo cultural e social. 

É no seio de um Conselho de Coo
peração Educativa, entendido corno 
wn analisador institucional (Pedago
gia Institucional) e instância de regu
lação das aprendizagens curriculares 

Numa outra investigação recente, Carla 
Malafaia recolheu as visões de jovens do 
ensino básico e secundário a·partir de duas 
fotografias de manifestações anti-auste
ridade em 2012. Numa escola rural, um 
jovem do 82 ano afirmava: "Eu acho que as 
pessoas devem fazer manifestações, pois 
enquanto o nosso país não se endireitar 
nós não devemos parar, pois quanto mais 
manifestações, mais o Governo pensa 
seriamente. Se dependesse de mim levava 
todos os meus amigos.e conhecidos, pois 
é importantíssimo fazer manifestações e 
protestos para tentar mudar o país. Assim 
nós não vamos a lado nenhum." 

Com maior ou menos complexidade, 
o que vários estudos sobre a participação
cívica e política de crianças e jovens nos
têm feito aprender é o enorme interesse
que revelam em falar sobre os temas
políticos do quotidiano. Mais ainda: o
enorme interesse que têm em aprender
sobre política na escola. E dizem: se não na
escola, aonde? Em que outro sítio podemos
nós aprender sobre política? A razão é sim
ples: a escola é a instituição que crianças e
jovens conhecem e em que confiam.

Volto a Arendt. Este reclamar de um 
espaço de debate político na escola, é urna 
declaração de esperança e de amor das 
crianças e dos jovens pela escola. A nossa 
resposta como sociedade, como adultos e 
como professores deveria ser a de retribuit 
da mesma maneira .• n. 

PS - Este texto é beneficiário, pam além de Arendt, 
Del\ey e Piaget, da interação comcolegus de 
diferentes gerações com que ten/w trabalhado e. com 
quem muito ten/w aprendido; refiro aqui apenas os 
mais novos: Pedro D. Femira, Oistina N. Azevedo, 
Norberto Ribeiro, Maria F Jesus, Teresa S. Dias, 
Ana Bela Ribeiro e Carla Malafaia. 

'Isabel Menezes éprof catedrática da Faculdade de 

Psicologia e aências da Educação da Un. do Porto, 
diretora do seu Programa Doutoml em aências 
da Educação, membro do Omselho Gemi da Un., 
editom associada de vdrias revistas 

e da socialização democrática que se 
planeia e av� a atividade coopera
tiva que serve de suporte à participa
ção plena nas comunidades de prática 
que são os grµpos/turrna. 

A partir deste módulo tempo-
ral, que é o Conselho, outros quatro 
módulos estruturam a participação 
cooperativa dos alunos: o trabalho de 
aprendizagens por projetos de pes
quisa e de intervenção social; o estabe
lecimento de circuitos de comunicação 
para difusão e partilha dos produtos 
eulturais; o trabalho curricular cole
tivo em interação dialógica e o trabalho 
de estudo autónomo na aula com o 
apoio simultâneo do professor áos alu
nos que dele precisam para avançar. 

É com este sistema pedagógico 
modular que os(as) docentes do Mo
vimento da Escola Moderna procu
ram garantir que toda a organização 
cooperada do trabalho, com os seus 
alunos, assuma a reflexão ética e dia
logada de urna formação democrática 
por todos partilhada. ,JL 

• Sérgio Mza é pedagogo, ten!fu sido um dos 
fundadores do Movimento da Escola Moderna, 
de cuja revista é diretor desde 1974. Promoveu 
ações de formação de professores em Portugal 
e em vários outros pafses e é membro do 
Conselho Nacional de Educação 
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O Livro Livre 

FRANCISCO BAIRRÃO Ruivo 

41 O despacho n.2 5908/2017, sobre 
o projeto de Autonomia e Flexibi
lidade Curricular, e o despaeho n. 2
6173/2016, referente à Estratégia Na
cional de Educação para a Cidadania
(ENEC), espelham duas das linhas
estratégicas para a Educação do XXI
Governo que vão ao encontro daquilo
que propõe o Livro Livre. Lançado em
2014, o Livro Livre, simultaneamente
um livro e um projeto educativo,
leva já quatro anos de trabalho· e
de sucesso em dezenas de escolas
de norte a sul do país. Com urna 42 

edição acabada de sair, conhece um
momento de maturidade e, deseja
velmente, de desenvolvimento, em
sintonia com os citados diplomas.

O livro - recomendado pelo 
Plano Nacional de Leitura - versa a 
Democracia, os Direitos e Liberdades 
Fundamentais e, globalmente, os· 
Direitos Humanos e tem na Consti
tuição da República Portuguesa o fio 
condutor que percorre as mudanças 
registadas em Portugál com e desde 
o 25 de Abril de 1974. Aos direitos 
e liberdades atuais contrapõe-se a 
sua ausência no passado ditatorial e 
reflete-se sobre a evolução registada 
em domínios corno as liberdades 

'' 
Um dos primados 
do Livro Livre 
é a importância 
da participação 
cívica. Democracia 
não significa 
apenas direitos e 
liberdades,implica 
também deveres e 
responsabilização 

individuais, justiça social, direitos das 
mulheres, educação, saúde, proteção 
de crianças, idosos ou pessoas com 
deficiência ou incapaciçlades, enfim 
no Estado Social. 

O "Livre" do título remete não 
apenas para a Liberdade mas também 
para a estrutura e forma de trabalhar 
o Livro que apresenta vários espaços
abertos à intervenção e participação
ativa doalunoque assimseassume
corno coautor da obra através de
trabalhos ;místicos ou plásticos, da.
construção de diversos tipos de textos
e da realização de entrevistas a fami
liares sobre o passado e temas corno a
guerra colonial, a condição feminina e
a limitação de direitos, a PIDE/DGS, a
repressão, a escola ou as condições de
habitação no Estado Novo.

O projeto educativo contempla o 
trabalho em sala de aula dos autores 
com alunos e professores e culmina 
num momento de reencontro, uma 
"minibiblioteca por um dia", em 
que os alunos apresentam o trabalho 
desenvolvido e, frequentemente, 
charnam à escola familiares e outras 
pessoas da com.unidade q1,1e dão o 
seu testemunho sobre o passado. 
São momentos importantes de diá
logo intergeracional e entre família e 
escola e de reforço da coesão social e 
da comunidade escolar alargada. 

O projeto preconiza ainda o 
trabalho em autonomia do aluno, em 
ligação aos colegas e com a supervi
são ativa do docente. Aponta justa
mente para algumas das prioridades 
do despacho sobre a Flexibilidade: 
"competências transdisciplinares", 
o "questionamento da realidade de
forma integrada", a "articulação
horizontal do currículo", a "combi
nação parcial ou total de disciplinas"
ou a "gestão do currículo de forma
flexível e contextualizada". Permite
trabalhar os temas do programa de
História mas também de outras dis
ciplinas, corno Português, Filosofia,
Educação V!SUal e Musical, Materná-

tica e sobretudo a Educação para a 
Cidadania. 

Partindo da ideia de que há espaço 
para o aperfeiçoamento do sistema 
democrático, um dos primados do 
Livro Livre é a importância da partici
pação cívica. Democracia não significa 
apenas direitos e liberdades, implica 
também deveres e responsabilização, 
nomeadamente o "exercício da cida
dania ativa, de participação social". 
Corresponde plenamente à ideia de 
"formação do indiviéluo como cidadão 
participativo, iniciando o caminho 
do exercício da cidadania ao longo da 
vida" e de "formação humanística dos 
alunos, ( ... ) o respeito pelos valores 
democráticos básicos e pelos direitos 
humanos". 

O conhecimento sobre o passado 
ditatorial e o processo de luta que 
conduziu à democracia ajudará a refletir 
sobre uma atualidade marcada pela 
fragilização da própria democracia 
ante a intolerância, o populismo ou 
a extrema-direita. De forma seme
lhante o atual drama dos refugiados, 
por exemplo, é relacionável com ternas 
corno a guerra colonial, a perseguição 
política, a repressão, o exílio, a história 
dos africanos vitimas do colonialismo e 
da guerra ou dos portugueses que aban
donam as colónias após o 25 de Abril. 

No sentido de apoiar os docen
tes na missão de preparar os alunos 
para serem cidadãos democráticos, 
participativos e humanistas o projeto 
inclui urna formação para professores 
creditada. 

Fínalmente, três dos pilares fun
damentais do livro e do projeto são o 
diálogo intergeracional, o resgate e 
preservação da memória e a coautoria, 
9 que remete para a dimensão identi
tária do livro e se tem traduzido num 
trabalho muito proveitoso e inclusivo, 
nomeadamente com alunos perceci
onados como tendo maiores dificul
dades. O trabalho desenvolvido com 
alunos e professores tem demonstrado 
que estes vetores permitem que os 
conteúdos sejam particularmente bem 
apreendidos, ao trazerem o passado 
para o presente, tornando a história 
relacionável com a vida dos alunos e 
suas famílias e por isso menos distante. 

É, P9is, um garante da participação 
ativa, .quer dos alunos num projeto de 
trabalho e pesquisa em autonomia, 
quer das famílias e da comunidade 
na escola, e uma ferramenta para um 
trabalho transversal e articulado de 
várias diséiplinas.-Um livro e um pro
jeto educativo dinamizador da partici
pação dernocrátic;i. e cívica através do 
conhecimento do passado, a reflexão 
sobre o presente e a preparação do 
futuro. ·"· 

• Francisco Bairrão Ruivo é investigador do 
Instituto de Histórin Contemporânea da FCSH 
da Vn. Nova de Lfsboa, pela qual se doutorou. 

É (comDanuta Wojciechowska e!oanaPQz) 
autor do Livro Livre, editado no llmbito do 40. • 
aniversário do 25 de Abril 
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