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Resumo: O Desafio da Cidadania na Escola tem como objetivo contribuir
para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que
conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no
respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico
e criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos
Atualmente, em Portugal, começou a implementar-se no currículo um
projeto de experimentação de Autonomia e Flexibilidade Curricular
que visa a promoção de mais autonomia, melhores práticas pedagógicas e uma maior flexibilidade curricular. Nesse projeto está incluída
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a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), que tem
como objetivo desenvolver competências nas crianças e jovens para a
promoção de uma cultura de democracia e aprendizagens que devam
incluir competências cívicas e competências relacionais e interculturais, através da componente de Cidadania e Desenvolvimento.
Enquanto processo educativo, a Educação para a Cidadania tem como
meta alcançar um Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória
(PASEO), preparando as novas gerações para uma intervenção mais
ativa e responsável na sociedade civil, o que implica ajudá-las a viver
uma cidadania no espaço escolar, tarefa que não pode dispensar
uma estratégia global de educação para a cidadania. Este documento de referência para a organização de todo o sistema educativo e
para o trabalho das escolas contém os princípios orientadores e as
áreas de competências que os alunos devem desenvolver ao longo
da escolaridade obrigatória.
Palavras-Chave: Cidadania; Escola; Estratégia; Perfil do Aluno

Abstract: The Challenge of Citizenship at School aims to contribute to
the formation of responsible, autonomous, supportive people, who
know and exercise their rights and duties in dialogue and in respect
for others, with a democratic, pluralistic, critical, and creative spirit,
having as their reference human rights values. Currently, in Portugal,
the Autonomy and Curricular Flexibility experimentation project has
started to be implemented in the curriculum, seeking to promote
more autonomy, better pedagogical practices, and greater curricular
flexibility. This project includes the National Citizenship Education
Strategy (ENEC), which goals are to develop skills in children and
young people, promoting a culture of democracy and learning that
should include civic skills and relational and intercultural skills,
achieved through the Citizenship and Development component. As
an educational process, Education for Citizenship wants to achieve a
Student Profile on Leaving Compulsory Schooling (PASEO), preparing
new generations for a more active and responsible intervention in
civil society, which means helping them to live citizenship in the
school space, a task that cannot work without a global education
strategy for citizenship. This reference document regarding the or-
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ganization of the entire educational system and the work done by
the schools contains the guiding principles and areas of competence
that students must develop throughout compulsory schooling.
Keywords: Citizenship; School; Strategy; Student Profile

1. Cidadania: quadro conceptual
Neste estudo serão apresentadas algumas questões que serviram
de ponto de partida para uma reflexão sobre a Cidadania na Escola:
(i) Cidadania: quadro conceptual; (ii) A cidadania como alicerce
de um bom desenvolvimento global da criança; (iii) A cidadania
na escola: metodologias, práticas e estratégias de intervenção para
a promoção da cidadania; (iv) A educação para a cidadania: uma
nova disciplina; (v) O desafio da cidadania na escola.
Em primeiro lugar, precisamos de pensar o significado da
Cidadania em si mesmo, antes de falarmos de uma Cidadania na
Escola. A “Cidadania” aparece-nos como a qualidade de cidadão e
um vínculo jurídico que traduz a condição de um indivíduo enquanto
membro de um Estado ou de uma comunidade política, constituindo-o como detentor de direitos e de obrigações perante essa mesma
entidade. A cidadania é, também, o exercício dessa condição, através
da participação na vida pública e política de uma comunidade ou
do conjunto dos cidadãos.
A cidadania é um conceito abrangente e é considerada uma conduta pela qual todos os cidadãos se devem reger. Esta é orientada
por normas estipuladas pela sociedade e pela política, onde os
direitos e os deveres se relacionam entre si de modo a criar uma
sociedade justa e igualitária.
Nogueira (2015, p. 10) refere as ideias de Audigier (2000) sobre o
conceito de cidadania afirmando que este autor fez uma comparação
do conceito em dicionários de diferentes países e concluiu que o
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sentido de pertença a uma comunidade ou grupo e a existência de
um conjunto de direitos e deveres são comuns nos diferentes países
e comunidades e que as diferenças evidenciadas apenas passam por
diferenças linguísticas. De acordo com o documento Educação para
a Cidadania – Linhas Orientadoras da Direção-Geral da Educação,
“A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num
modo de estar em sociedade que tem como referência os direitos
humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e
da justiça social“ (2013, p. 1). Segundo Ferreira & Fernandes (2013,
citado por Costa & Ianni, 2018, p. 43), ”os termos cidadão e cidadania
geralmente remetem ao indivíduo pertencente a uma comunidade
e portador de um conjunto de direito e deveres“. A autora Araújo
(2008, p. 76) afirma que a cidadania é um conceito que implica
a ”participação social e o serviço comunitário para o bem geral”,
ideias que vão ao encontro dos autores Ferreira & Fernandes que
enquadram no conceito de cidadania o papel do cidadão em geral,
por este pertencer a uma comunidade. A mesma autora alude às
ideias de Figueiredo (1999, p. 34) ao defender que a cidadania diz
respeito ”ao indivíduo pertencente a um estado livre, no gozo dos
seus direitos civis e políticos e sujeito a todas as obrigações inerentes a essa condição” (p. 77), querendo isto dizer que o cidadão
está perante um conjunto de direitos e deveres.
De acordo com Marshall (2009), a cidadania é concedida a todos
os membros de uma comunidade. O mesmo afirma ainda que não
existe um princípio universal que determine o que esses direitos e
deveres devem ser.
No contexto do conceito de cidadania, Marshall (2009, p. 3) refere
igualmente que a cidadania é um conjunto de práticas políticas
no qual estão enquadrados direitos e deveres públicos específicos
determinados por uma comunidade política.
Desta forma, e de acordo com o conceito de cidadania aqui
apresentado, os direitos e deveres civis, políticos e sociais são deter-
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minados pela constituição de cada país e devem ser respeitados por
todos de modo a que possamos viver de uma forma mais equilibrada
e justa. Segundo Marshall (1950, citado por Heater, 1999, p. 14),
“The civil element is composed of the rights necessary for
individual freedom-liberty of the person, freedom of speech,
thought and faith, the right to own property and to conclude
valid contracts, and the right to justice. By the political element
I mean the right to participate in the exercise of political power,
as a member of a body invested with political authority or as an
elector of the members of such a body. By the social element I
mean the whole range from the right to a modicum of economic
welfare and security to the right to share to the full in the social
heritage and to live the life of a civilise being according to the
standards prevailing in the society.”

Resumindo as palavras acima citadas por Marshall, a cidadania
proporciona aos cidadãos direitos como a liberdade e a justiça, o
direito de participar no exercício do poder político e direito do património e da vida de acordo com os padrões impostos pela sociedade.
Por seu lado, a UNESCO (2015, p. 2) afirma que a cidadania tem
diferentes interpretações, referindo também que a cidadania global
ganhou um novo significado na primeira Iniciativa Global para a
Educação, onde a ONU a identificou como sendo uma das suas
prioridades para a educação.
De acordo com as ideias de Naval (1995) e Crick Report (1998)
(citado por Reis, 2000), “a ideia de educar para a cidadania num
mundo complexo (…) trata-se de uma tarefa essencial nas sociedades
livres que associa as diferentes dimensões da cidadania: responsabilidade social e moral, participação na comunidade e literacia
política”. (p. 115)
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Reis (2000, p. 115) faz uma ligação entre a cidadania e o papel
das diferentes sociedades referindo que parte do papel das mesmas é
fazer uma ponte entre a cidadania e os problemas relacionados com
o ambiente, o urbanismo, a qualidade de vida, a exclusão social, o
emprego e o desemprego, os direitos das minorias, a transparência
na administração e, naturalmente, a utilização das tecnologias de
informação e comunicação.
Segundo as ideias e conceções de todos os autores aqui apresentados, é possível afirmar que existe uma concordância sobre
a conceção de cidadania e quais as suas vertentes, pois aqueles
referem que a cidadania faz parte de uma sociedade na qual são
atribuídos aos cidadãos direitos e deveres numa participação e vida
em sociedade. Desta forma, é certo dizer que o desenvolvimento
da cidadania e de todas as suas vertentes, em conjunto com os
direitos de cada um relativamente à liberdade e à democracia, foi
um grande progresso em todo o mundo, pois “permitiu alargar as
possibilidades de participação cívica e a construção de sociedades
mais justas” (Reis, 2000, p. 114).
Com as diferentes conceções pode afirmar-se que, atualmente,
o conceito de cidadania está a ter uma dimensão holística, ou seja,
está em constante adaptação, pois a sociedade está em constante
transformação e evolução e este conceito tende a reger-se numa
definição base que se adapta à sociedade tendo a interligar valores,
identidades, aspetos políticos, éticos, sociais e jurídicos. Segundo
Pinsky (2003, citado por Fonseca, 2009) esta não é “uma definição
estanque, mas um conceito histórico, o que significa que o seu sentido varia no tempo e no espaço” (p. 11).

2. Cidadania e o desenvolvimento global da criança
De acordo com a UNESCO (2015, p. 3), desenvolver e implementar
a cidadania nas crianças e jovens envolve diversas dimensões con-
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ceituais e, como é possível verificar na Figura 1, promove diversas
competências sociais, emocionais e académicas dos mesmos.

Figura 1: Dimensões conceituais da Educação para a Cidadania Global
e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável: desenvolvimento
global da criança

Com a leitura e interpretação do conteúdo referido na Figura 1, é
possível afirmar que implementar diariamente estratégias, atividades
e conceitos que envolvam a área temática da cidadania constitui
uma referência para a promoção de competências essenciais para o
desenvolvimento global das crianças. Segundo os autores Nielsen,
Meilstrup, Nelausen, Koushede & Holstein (2015), as competências
socioemocionais permitem aos indivíduos obter um autocontrolo da
sua própria vida e a participarem na vida em sociedade. Ao encontro
destas ideias, Álvaro de Carvalho et al. (2016), realçam que a aquisição de competências socioemocionais desenvolvem nas crianças
e jovens, “conhecimentos, atitudes e competências que cada um/a
precisa consolidar para fazer escolhas coerentes consigo próprio/a,
ter relações interpessoais gratificantes e um comportamento socialmente responsável e ético” (p. 19). Neste contexto, desenvolver a
cidadania em contexto escolar promove o desenvolvimento global
das crianças, na medida em que o Social and Emotional Learning
(SEL), de acordo com as ideias referidas pelos autores Jones, Barnes,
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Bailey & Doolittle (2017, p. 4) na revista The Future of Children,
envolve as capacidades das crianças em aprender e gerir as suas
próprias emoções e interações de maneira a beneficiar a si e aos
outros, e ajuda as crianças e jovens a ter sucesso na escola, no local
de trabalho, nos relacionamentos e a viver em sociedade.
Na mesma revista, os autores Hurd & Deutsch (2017, p. 110)
afirmam que as escolas devem investir e apoiar a capacidade da
próxima geração e a dos futuros adultos em promover e incentivar
contribuições positivas para a sociedade, fazê-los sentir confiantes
e capazes de executar tarefas que imponham tomadas de decisões
responsáveis.
De acordo com Nogueira (2015), a educação para a cidadania
constitui três dimensões pedagógicas que resultam na conjugação
dos três domínios do desenvolvimento global da criança, ao qual
denomina “Triângulo da Cidadania”, como é possível verificar na
Figura 2.

Figura 2: Triângulo da Cidadania (traduzido e adaptado de Rowe (1993)
por Nogueira (2005)
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Na Figura 2 vemos três domínios relacionados por Rowe (1993):
domínio cognitivo, domínio afetivo e domínio dos aspetos de ação,
que são referentes a atitudes e comportamentos.
No domínio cognitivo, estão referidos aspetos que vão ao encontro da compreensão dos direitos e deveres cívicos, dos valores,
do raciocínio moral e reflexão crítica que estão intrinsecamente
relacionados com a ética moral. No domínio afetivo, é possível verificar que estes estão relacionados com a compreensão das emoções,
o desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento e as relações e sentimentos sociais. E, por fim, o domínio relacionado com
a ação envolve a realização de comportamentos, atitudes e ações
que permitem colocar em prática conhecimentos que revelam responsabilidade pessoal e social.
De acordo com o mesmo autor, promover a cidadania é permitir
que as crianças e os jovens adquiram competências de cidadania a
nível ético-moral, na medida em que desenvolvem responsabilidades
éticas e morais tornando-se, assim, bons cidadãos de acordo com o
que é estipulado pela sociedade, e a nível sociopolítico, na medida
em que compreendem a importância da sua participação na vida
política e na sociedade.

3. A cidadania na escola: metodologias, práticas e estratégias de intervenção para a promoção da educação para
a cidadania
Atualmente sabe-se que a escola constitui e fornece um importante contexto para diferentes aprendizagens e, de acordo com a
Direção-Geral da Educação (2013), é na escola que se refletem as
preocupações referentes à sociedade “que envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania, tais como: educação para os
direitos humanos; educação ambiental/desenvolvimento sustentável;
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educação rodoviária; educação financeira; educação do consumidor;
educação para o empreendedorismo; educação para a igualdade de
género; educação intercultural; educação para o desenvolvimento;
educação para a defesa e a segurança/educação para a paz; voluntariado; educação para os media; dimensão europeia da educação;
educação para a saúde e a sexualidade” (p. 1).
Os diferentes domínios apresentados anteriormente para a
Educação para a Cidadania são considerados pela Direção-Geral da
Educação como estando organizados em três grupos distintos: o primeiro grupo diz respeito aos direitos humanos, igualdade de género,
interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental
e saúde; o segundo grupo é referente aos domínios da sexualidade,
media, instituições e participação democrática, literacia e educação
para o consumo, segurança rodoviária e risco, devendo estes ser
implementados em pelo menos dois ciclos do ensino básico; e por
fim, o terceiro grupo reporta aos domínios de empreendedorismo,
mundo do trabalho, segurança, defesa e paz, bem-estar animal e
voluntariado, ao qual é livre a escolha do ano de escolaridade em
que deve ser implementado.
Segundo Bellamy (2008, p. 1), os governos de todo o mundo
promovem a cidadania em escolas e universidades e em Portugal,
segundo o Despacho n.º 6173/2016 de 10 de maio de 2016, emitido pelos Gabinetes da Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade e do Secretário de Estado da Educação, é intenção do
Governo implementar e desenvolver a área da cidadania e dos direitos humanos e da igualdade de género em todo o país, a todas as
crianças e jovens. Nesse mesmo Despacho é referido que a escola
pública deve promover e desenvolver estratégias para que as crianças
e jovens “experienciem e adquiram competências e conhecimentos de
cidadania em várias vertentes, designadamente, valores e conceitos
de cidadania nacional, direitos humanos, igualdade de género, não
discriminação, interculturalidade, inclusão das pessoas com defici-
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ência, educação para a saúde, educação para os direitos sexuais e
reprodutivos e educação rodoviária” (p. 14676).
De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, é referido que “O programa do XXI Governo Constitucional assume
como prioridade a concretização de uma política educativa centrada
nas pessoas que garanta a igualdade de acesso à escola pública,
promovendo o sucesso educativo e, por essa via, a igualdade de
oportunidades”.
Neste mesmo Decreto-Lei menciona-se que foi aprovado no Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória um conjunto de
competências, princípios e valores que devem constar nos currículos escolares e ainda apresentam propostas que dão autonomia às
escolas para desenvolver estas competências:
i. “Dispor de maior flexibilidade na gestão curricular, com vista
à dinamização de trabalho interdisciplinar, de modo a aprofundar,
reforçar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais;
ii. Implementar a componente de Cidadania e Desenvolvimento,
enquanto área de trabalho presente nas diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania ativa, de
participação democrática, em contextos interculturais de partilha
e colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade;
iii. Fomentar nos alunos o desenvolvimento de competências
de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma
de informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço
da sua autoestima e bem-estar;
iv. Adotar diferentes formas de organização do trabalho escolar, designadamente através da constituição de equipas educativas
que permitam rentabilizar o trabalho docente e centrá-lo nos
alunos;
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v. Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de experiências de comunicação e expressão nas
modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando o papel
dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de
aprendizagens significativas;
vi. Reforçar as dinâmicas de avaliação das aprendizagens
centrando-as na diversidade de instrumentos que permitem um
maior conhecimento da eficácia do trabalho realizado e um acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldade nas aprendizagens
dos alunos;
vii. Conferir aos alunos do ensino secundário a possibilidade
de adoção de um percurso formativo próprio através de permuta
e substituição de disciplinas, no respeito pelas componentes
específica e científica de cada curso”.

No mesmo Decreto-Lei é referido, no Artigo 15.º, que cada escola
deve definir a sua estratégia para implementar a cidadania na escola
e que para isso, deverão definir:
a) “Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver
em cada ciclo e ano de escolaridade;
b) O modo de organização do trabalho;
c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na
comunidade as aprendizagens a desenvolver;
d) As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade
numa perspetiva de trabalho em rede, com vista à concretização
dos projetos;
e) A avaliação das aprendizagens dos alunos;
f ) A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da
escola”.
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É neste contexto que as palavras de Figueiredo et al. (2016) dão
sentido ao que anteriormente foi referido, na medida em que cabe
às escolas assumirem o seu papel enquanto elementos da sociedade:
“(…) a escola deve assumir um papel fundamental, em todos os
níveis e ciclos de educação e ensino, proporcionando a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e a
promoção de valores, atitudes e comportamentos que permitam
às crianças e aos jovens a compreensão crítica e a participação
informada perante desafios locais e globais que se colocam à
construção de um mundo mais justo, inclusivo e solidário”. (p. 5)

A nível escolar, a UNESCO (2016) fornece um documento,
Educação para a cidadania global: tópicos e objetivos de aprendizagem, onde é possível verificar que os métodos de implementação mais
comuns da ECG (Educação para a Cidadania Global) são implementados em “toda a escola, como tema transversal no currículo” (p. 48),
querendo isto dizer que este é um tema que deve ser implementado,
estudado e dialogado em diversas áreas disciplinares e que envolvam
conceitos e valores básicos vivenciados e experienciados pela sociedade em geral, de modo a se promover um ensino-aprendizagem
eficaz e de acordo com a realidade. Neste documento, a UNESCO
refere alguns exemplos de métodos de implementação da ECG que
se baseiam na “utilização de métodos de ensino participativo em
todas as disciplinas, atividades para celebrar dias internacionais,
conscientização, clubes orientados para o ativismo, envolvimento da
comunidade e vínculos com escolas de diferentes lugares”. (p. 48)
Desta forma, o papel das escolas passa por promover temas
transversais que fomentem e integrem diversas competências das
crianças, promovendo assim a interdisciplinaridade.
É importante referir que as escolas podem não ter apoios e/ou
recursos financeiros, humanos ou materiais, tais como livros, salas
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de aula, professores com formação na área da cidadania, ou outras
limitações políticas, sociais ou culturais, o que pode dificultar e/ou
limitar a implementação dos objetivos da ECG. Neste contexto, a
UNESCO afirma que, nestes casos, a implementação pode ser realizada com recursos limitados e menciona que existe a possibilidade
de realizar projetos a níveis escolares que ofereçam aos alunos
oportunidades e motivações para aprenderem e desenvolverem os
seus conhecimentos acerca da temática da cidadania.
Segundo a UNESCO (2015), as práticas pedagógicas necessárias
para desenvolver a ECG nas escolas deverão ir ao encontro do que
é considerado incentivar, respeitar, incluir, compreender, compartilhar e ouvir; incluir abordagens centradas nos alunos; incutir tarefas
sociais com temas sobre a atualidade; usar recursos educativos e
interativos; aplicar estratégias de autoavaliação e heteroavaliação,
de acordo com os objetivos estipulados nos currículos escolares;
promover aprendizagens em diferentes contextos e que envolvam
redes comunitárias e internacionais; e, por fim, utilizar as famílias
como recurso de ensino-aprendizagem, tento em conta os diferentes contextos sociais e culturais. Ainda no contexto das práticas de
ensino e aprendizagem, incentivar a participação dos alunos nas
decisões sobre o seu processo ensino-aprendizagem é considerado
pela UNESCO como sendo uma prática pedagógica participativa,
inclusiva e centrada no aluno.
Segundo a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania
(ENEC), a escola deve “assentar as suas práticas quotidianas em
valores e princípios de cidadania, de forma a criar um clima aberto e
livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de todos
os membros da comunidade escolar” (Direção-Geral da Educação,
2017, p. 10).
A ENEC refere ainda que a escola deve adotar princípios, atitudes,
regras e práticas quotidianas não só ao nível da escola, mas também ao nível da sala de aula, nomeadamente os relacionados com
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o envolvimento dos alunos, docentes e não docentes nas tomadas
de decisões, em projetos que envolvam a comunidade e situações
da vida real.

3.1. O papel do professor no desenvolvimento de competências
de cidadania

Segundo a UNESCO (2015), os professores, educadores e profissionais de educação têm como papel principal guiar, incentivar e
envolver os seus alunos em pesquisas que permitam desenvolver
diversos conhecimentos, competências, valores, comportamentos e
atitudes dos alunos de modo a que estes se tornem adultos responsáveis, éticos e que promovam mudanças a nível pessoal e social.
Para que os profissionais de educação consigam dar continuidade ao seu papel nas escolas, estes têm de ter formações e
orientações vindas da Equipa Nacional de Educação para a Cidadania
(EQNEC). Esta equipa nacional tem como papel principal coordenar
e ”identificar as necessidades de formação com base na informação
disponibilizada pelas escolas e propor linhas orientadoras para a
estratégia de formação contínua de docentes, identificando as ações
de formação prioritárias a oferecer por cada Centro de Formação
de Associação de Escolas (CFAE) bem como por outras entidades
acreditadas para o efeito” (Direção-Geral da Educação, 2017, p. 13).
Segundo a ENEC, os professores que implementam a disciplina
de Cidadania e Desenvolvimento devem demonstrar um perfil adequado para exercer a sua função, de forma a:
a) “demonstrar saber identificar e ter respeito pelas diferenças
culturais de alunos/as e da restante comunidade educativa;
b) saber criar situações de aprendizagem para os/as alunos/
as desenvolverem pensamento crítico, trabalho colaborativo e
resolução de problemas;
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c) saber potenciar situações de aprendizagem em articulação
com a comunidade;
d) ter experiência de coordenação de equipas e capacidade
organizativa;
e) frequentar/ter frequentado ações de for mação sobre
Educação para a Cidadania;
f ) possuir competências de trabalho, nomeadamente, em metodologia de projeto;
g) possuir competências de utilização de meios tecnológicos;
h) conseguir estabelecer e manter relações empáticas com
discentes;
i) sentir-se motivado para desempenhar tarefas, sem imposição
superior;
j) ser reconhecido pelo conselho de turma como o/a docente
adequada/o à coordenação da EC da respetiva turma.” (p. 14)

Parte também do papel do professor apresentar aos seus alunos
um ambiente de sala de aula que transmita segurança para assim
promover aprendizagens mais efetivas. Tais ambientes podem ser
desenvolvidos através das relações efetivas criadas entre professores
e alunos. Desta forma, o professor poderá dar autonomia aos seus
alunos para implementar em conjunto por exemplo:
“(…) as regras básicas de interação, a sala de aula pode ser
arrumada de forma a permitir que os alunos trabalhem em colaboração em pequenos grupos, os alunos podem identificar recursos
com o apoio do professor, e espaços podem ser designados para
expor os trabalhos desenvolvidos. É necessário prestar especial
atenção aos fatores que podem prejudicar a inclusão e limitar
as oportunidades de aprendizagem. Esses fatores incluem, entre
outros, situação econômica, capacidade física e mental, raça, cultura, religião, gênero e orientação sexual” (UNESCO, 2015, p. 52).
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Deste modo, e de uma forma resumida, segundo o site da DireçãoGeral da Educação, os professores têm como principal papel preparar
os alunos para a vida em sociedade, a fim de que eles cresçam e se
desenvolvam de acordo com o que é considerado fundamental para
se tornarem cidadãos democráticos, participativos, éticos e humanistas, “no sentido de promover a tolerância e a não discriminação,
bem como de suprimir os radicalismos violentos” (Direção-Geral
da Educação, 2017).

3.2. O desenvolvimento e a prática de competências de cidadania
em contexto de sala de aula

De acordo com a UNESCO (2015), a ECG deve ser implementada em sala de aula por professores, educadores e profissionais de
educação especializados e qualificados para fornecer um ensino-aprendizagem de qualidade. Como já foi referido anteriormente,
para facilitar o papel dos profissionais de educação, as salas de
aula devem transmitir ambientes calmos, seguros e inclusivos, pois
“tais ambientes melhoram a experiência de ensino e aprendizagem,
apoiam diferentes tipos de aprendizagem, valorizam o conhecimento
e a experiência dos alunos e permitem a participação de alunos de
diversas origens” (UNESCO, 2015, p. 51).
Ao nível de sala de aula devem ser feitas avaliações que incorporem competências de carácter cognitivo, social, emocional e pessoal
e estas têm de ser observadas e registadas de acordo com evidências
reais. Os critérios de avaliação são definidos pelos conselhos de
turma em conjunto com as escolas e devem ter em conta “o impacto
da participação dos alunos e dos alunos nas atividades realizadas na
escola e na comunidade, constando estas, de acordo com as normas
definidas, no certificado de conclusão da escolaridade obrigatória”
(Direção-Geral da Educação, 2017, p. 10).
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A ENEC (2017) refere ainda que devem ser utilizados diversos
instrumentos de avaliação, “valorizando as modalidades diagnóstica
e formativa, não se limitando a uma avaliação de conhecimentos teóricos adquiridos relativamente a cada domínio da Cidadania” (p. 10).
De acordo com os documentos disponibilizados pela DGE, quanto
à avaliação das aprendizagens dos alunos em relação à temática da
Cidadania, é possível verificar-se respostas para algumas questões
que são relevantes e orientadoras para os docentes: o que se deve
avaliar, como se deve avaliar, quando se deve avaliar e qual é o
objetivo de se avaliar:
– O que se deve avaliar?
Quanto ao que se deve avaliar, o docente deve ter em consideração o conhecimento dos alunos sobre determinado assunto,
as competências que os alunos demonstram ter ou desenvolver
para aplicar os conhecimentos adquiridos e de que forma esses
conhecimentos são aplicados pelos alunos.
– Como se deve avaliar?
Em resposta a esta questão, a DGE afirma que o professor deve
adotar estratégias de avaliação de carácter diagnóstico, formativo
e sumativo através de técnicas e instrumentos diversificados, de
forma a que diversas fontes de recolha de informação e de registo
sejam exploradas pelos alunos.
– Quando se deve avaliar?
Os professores devem avaliar as competências de cidadania
dos seus alunos num processo contínuo e sistemático, mostrando
coerência.
– Qual o objetivo de se avaliar?
A DGE refere que se deve avaliar para que se faça uma autoavaliação do próprio trabalho do docente e se ajustem estratégias
e práticas educativas.
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A DGE disponibiliza no seu site um documento onde é possível
observar uma tabela com exemplos, baseados em evidências e em
descritores de desempenho para avaliar os alunos, como é possível

	
  

verificar na Figura 3.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Figura 3: Grelha de observação e avaliação dos alunos
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Figura 3: Grelha de observação e avaliação dos alunos

Na Figura 3 consta uma grelha de observação e de avaliação que
está de acordo com os princípios orientadores apresentados pelo
ENEC e pode ser um documento orientador para que seja realizada
uma reflexão de carácter qualitativo “em torno do envolvimento,
da participação e do interesse de cada estudante no trabalho que
desenvolve nesta componente do currículo” (Milagre, Gonçalves,
Neves & Santos, p. 31).

4. A educação para a cidadania: uma nova disciplina
Os valores dos direitos humanos são o alicerce para uma educação
com base na cidadania, visando esta formar cidadãos que vivenciem,
experienciem e sintam todos esses valores providos por uma boa
instrução e educação. Nos anos 90, a ideia de implementar uma
estratégia de educação para a cidadania já havia sido pensada, pois,
tal como refere Chokni (1995, citado por Nogueira, 2015), “Preparar
as novas gerações para uma intervenção mais activa e responsável
na sociedade civil implica ajudá-las a viver uma cidadania no espaço
escolar, tarefa que não pode dispensar uma estratégia global de
educação para a cidadania” (p. 116).
A educação para a cidadania é uma disciplina que tem vindo a ser
imposta nas escolas de forma gradual, isto é, atualmente apenas as
escolas que estão inseridas no Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular do Ministério da Educação é que estão a implementar
esta disciplina nos seus contextos escolares.
A Direção-Geral da Educação (2013) afirma:
“Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania
visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e
deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito
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democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como referência
os valores dos direitos humanos.” (p. 1)

No documento Educação para a cidadania global: a abordagem
da UNESCO é referido que a Educação para a Cidadania tem como
objetivos “equipar alunos de todas as idades com valores, conhecimentos e habilidades que sejam baseados e promovam o respeito
aos direitos humanos, à justiça social, à diversidade, à igualdade
de gênero e à sustentabilidade ambiental. Além de empoderar os
alunos para que sejam cidadãos globais responsáveis, a ECG oferece
as competências e as oportunidades de concretizar seus direitos e
suas obrigações, com vistas a promover um mundo e um futuro
melhor para todos” (UNESCO, 2015, p. 2). No documento Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, referência para
a organização de todo o sistema educativo e para o trabalho das
escolas, é possível encontrar a Figura 4, onde são esquematizados
os princípios orientadores e as áreas de competências que os alunos
devem desenvolver ao longo da escolaridade obrigatória.
Na Figura 4, é possível verificar que a aprendizagem, a inclusão,
a estabilidade, a adaptabilidade e ousadia, a coerência e flexibilidade,
a sustentabilidade, a base humanista e o saber devem fazer parte
dos princípios orientadores dos currículos escolares das instituições
escolares. Estas devem promover e integrar áreas de carácter social
e pessoal, científico, tecnológico e informativo que permitam aos
alunos analisar, questionar, raciocinar, criticar, avaliar, selecionar
informação e tomar decisões.

415

Figura 4: Esquema conceitual do Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória

De acordo com os valores que os alunos devem adquirir ao
longo da escolaridade obrigatória, o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória identifica a cidadania e participação como
um dos valores que devem ser encorajados nas atividades escolares
e colocados em prática em diversos contextos:
“Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos
direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo,
tomando a iniciativa e sendo empreendedor. (…) Liberdade –
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos,

416

na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo,
na livre escolha e no bem comum.” (Martins, et al., 2017, p. 17)

5. O desafio da cidadania na escola
Jacques Delors escreveu um prefácio intitulado “A Educação
ou a Utopia Necessária” no relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre a Educação para o século X XI intitulado
Educação um tesouro a descobrir e que permanece muito atual e
pertinente. A Comissão, coordenada pela lucidez e espírito visionário do Senhor Delors, estudou os problemas sociais identificados
do século XX, encontrando na Educação um Tesouro a Descobrir.
Perante os múltiplos desafios do presente, a solução passa por olhar
para os fundamentos da história da humanidade, e, neste nosso
caso, para a História da Europa, e neles identificar as raízes para
transformar o presente com esperança no futuro. Face aos múltiplos
desafios do futuro, é na educação que encontramos os alicerces para
a construção de uma nova sociedade, formando as novas gerações
para os valores da paz, da liberdade e da justiça social. É pela educação que é possível o desenvolvimento do mundo, tanto ao nível
das pessoas e dos estados, como da humanidade no seu conjunto.
O tesouro está na educação para um novo Humanismo, face ao constante e vertiginoso crescimento tecnológico e científico. É preciso
recuperar os valores essenciais que tornam a pessoa o centro do
desenvolvimento e de um mundo mais próspero e de bem-estar social
e individual. Estes objetivos não se realizam de forma imediatista
como um remédio milagroso uma vez encontrado o problema (falta
de humanismo) e a solução (educação). Nada mais necessário para
fazer avançar o mundo do que mudar mentalidades, mas também
nada mais lento do que esta mudança.
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A educação é, também, um grito de amor à infância e juventude,
que devemos acolher nas nossas sociedades, dando-lhes o espaço
que lhes cabe no sistema educativo, mas também na família, na
comunidade de base, na nação. Este dever elementar deve ser constantemente recordado e cada vez mais ser tido em conta aquando
das opções políticas, económicas e financeiras. Parafraseando o
poeta, a criança é o futuro do homem.
No entanto, num século tão marcado por progressos económicos
e científicos e por um avanço tecnológico sem medida, paradoxalmente, a educação não revela grandes progressos, pelo menos, uma
Educação Global de competências e de valores. De facto, se “educare”
significa guiar ou orientar alguém a fazer caminho, estamos na era
das competências cognitivas e de um sucesso educativo que não é
mais do que atingir metas curriculares. O tesouro está na Educação
e não apenas na instrução, e é esta educação para os valores e a
cidadania que, embora inscrita nos programas curriculares com
diferentes designações, não está ainda a promover competências
afetivas e sociais proporcionais conducentes à construção de um
mundo melhor, mais humano e feliz.
Estamos na era dos paradoxos, mas estamos também na era
da viragem e da proposta de o sucesso educativo não poder ser
medido por rankings, mas também por atitudes individuais e sociais.
O sucesso educativo de educar para valores terá como meta uma
sociedade de bons cidadãos e de pessoas felizes, como relata o
relatório da Comissão para o Século XXI, uma educação para Ser,
nos seus princípios fundamentais.
A educação deve transmitir, de facto, e de forma maciça e eficaz,
cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são elas as bases das competências do futuro.
Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências
que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de informação, mais ou menos efémera, que invade os espaços públicos e
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privados e que as levam a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, dalgum
modo, a cartografia dum mundo complexo e constantemente agitado
sendo, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele.
Os educadores, no verdadeiro sentido do termo, não são apenas
depositários de matérias, mas o porto de abrigo onde os alunos
se orientam com a bússola recebida para chegar a bom porto. Os
professores são, assim, também educadores, e os alunos os agentes
da sua própria aprendizagem experiencial. A Comissão Delors percebeu que este era o caminho e que não interessava uma grande
e pesada bagagem, mas sim saber o que se leva de útil na mala de
competências.
Nesta visão prospetiva, uma resposta puramente quantitativa à
necessidade insaciável de educação – uma bagagem escolar cada vez
mais pesada – já não é possível, nem mesmo adequada. Não basta,
de facto, que cada um acumule no começo da vida uma determinada
quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do
começo ao fim da vida, todas as ocasiões para atualizar, aprofundar
e enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um
mundo em mudança.
Na sequência desta nova dimensão, a Comissão de Jacques Delors
organizou uma estrutura de aprendizagens assente em quatro pilares
fundamentais, efetivamente consagrados como “Os quatros pilares da
educação”. A educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão, de algum
modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a
conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a
viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas
as atividades humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial
que integra os três precedentes. É claro que estas quatro vias do
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saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos
pontos de contacto, de relacionamento e de permuta. O problema
fundamental é que, apesar de todos os esforços em sentido contrário,
o ensino continua ainda essencialmente a orientar-se exclusivamente
para o aprender a conhecer, seguindo-se do aprender a fazer, e, em
muito menor escala, o aprender a conviver e aprender a ser.
O que a Comissão pretende neste relatório é a Educação Global,
em que cada um dos quatro pilares tenha o mesmo valor, no sentido de uma educação harmoniosa e de um equilíbrio da pessoa
humana. Os planos cognitivo e prático devem ser complementados
com uma literacia social de saber ser e conviver com os outros. É,
por isso, indispensável, mudar a ideia de que a educação formal é
mais importante do que a educação não formal.
Os desafios deste século são construir uma sociedade mais harmoniosa, em que o potencial criativo, de descoberta desse tesouro
escondido em cada indivíduo, tenha tempo e espaço para se revelar. Torna-se, por isso, necessário ultrapassar uma visão puramente
instrumental da educação, como via obrigatória para saber e fazer,
para reanimar e fortalecer a importância de Ser Pessoa e conviver
com os outros, num mundo aberto à tolerância, respeito e multiculturalismo. Por outro lado, não basta aprender a conhecer de forma
tradicional e enciclopédica, uma vez que este tipo de aprendizagem
visa, não tanto a aquisição de um reportório de saberes codificados,
mas antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento
para saber comunicar. É preciso desenvolver neste conhecimento o
prazer de aprender, de descobrir, de interiorizar saberes, de apreciar
a vida. Aprender a viver juntos e com os outros, é o maior desafio
da educação.
Paradoxalmente, estamos na era das comunicações e cada vez há
mais ruídos na comunicação entre pares, na sociabilidade e no saber
viver com os outros. O facto de que a comunicação não existe, ou
tem demasiado ruído, é evidente, pela falta de entendimento entre
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estados, povos e regiões, e, também, entre as pessoas. Para além das
guerras acesas, há conflitos ocultos, sendo o objetivo essencial da
Europa o de preservar a paz, sempre em risco iminente no mesmo
continente e no mundo em geral. A paz não é, apenas, a ausência
de guerra; a paz está também em risco pela falta de capacidade de
diálogo, de tolerância e de respeito entre a humanidade.
O preâmbulo do Ato Constitutivo das Nações Unidas lembrava
que era no espírito dos homens que começava a guerra e que seria
também no espírito dos homens que deveriam erguer-se os baluartes
da paz. Cada vez é mais necessário saber trabalhar em conjunto e,
no entanto, cada vez mais nos voltamos para o individualismo que
impede uma boa comunicação com os outros. O mundo é violento,
mas as pessoas em si, cada uma, também são geradoras de conflitos
e de violências. Que fazer então, para aprendermos a viver juntos,
aprendermos a viver com os outros? Para além de uma Educação para
Valores, cabe à Escola educar estas competências sociais: ensinar
a não-violência, lutar contra preconceitos geradores de conflitos,
lutar contra a competição desenfreada, motivada quer por resultados
escolares, quer ainda por querer ser o melhor entre os pares, em
qualquer área de atuação. Ao diploma de mérito académico, propomos a entrega, também na Escola, de um mérito de bom cidadão
e boa pessoa.
Em conclusão, o desafio da educação do futuro é aliar o conhecimento ao ser e ao saber estar, não devendo os métodos de ensino
ir contra este reconhecimento essencial do Ser com o Outro. Por
outro lado, os professores não devem matar, por dogmatismo, a
curiosidade ou o espírito crítico dos seus alunos, porque, em vez
de os desenvolver no seu todo, estão a ser mais prejudiciais do que
úteis na sua formação. Os professores devem lembrar-se de que
são modelos e de que só pelo exemplo estão mesmo a educar e a
formar as novas gerações. O desafio da cidadania na escola apela à
capacidade de abertura ao autoconhecimento, à descoberta, à alte-
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ridade e, sobretudo, a aprender o que ainda não se sabe. Aprender
a ser é aprender a lutar contra a desumanização do mundo, quer
na escola, quer na sociedade, quer, muito gravemente, nas famílias.
A evolução do conhecimento e da técnica não pode ir em sentido
contrário à humanização do mundo, porque isso seria uma perversão
do sentido último da vida e do Ser Pessoa.
É preciso preparar as crianças e os jovens para viver em sociedade, tornando-os seres capazes de conhecer e viver no mundo que
as rodeia. Mais do que preparar as crianças para uma dada sociedade, o desafio será, então, fornecer-lhes constantemente forças e
referências intelectuais que lhes permita conhecer o mundo ao seu
redor e comportar-se nele como atores responsáveis e justos. Mais
do que nunca, a educação parece ter como papel essencial conferir a
todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento,
sentimento e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus
talentos e permanecer, tanto quanto possível, donos do seu próprio
destino. Este mundo deve dar-lhes a capacidade de serem criadores
de sonhos e de se realizarem como pessoas e como cidadãos.

Reflexões finais
Atualmente, em Portugal, começou a implementar-se no currículo um projeto de experimentação de Autonomia e Flexibilidade
Curricular, que visa a promoção de mais autonomia, melhores práticas pedagógicas e uma maior flexibilidade curricular. Nesse projeto
está incluída a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania,
que, através da componente de Cidadania e Desenvolvimento, tem
como objetivo desenvolver competências nas crianças para a promoção de uma cultura de democracia e aprendizagens que deva
incluir competências cívicas e competências relacionais e interculturais. Quanto à importância da cidadania no desenvolvimento
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global dos alunos, os professores parecem ter alguns conhecimentos
relativamente à sua contribuição para o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e comportamental, mas mostram pouco conhecimento
relativamente a estes aspetos, parecendo não compreender que a
cidadania promove competências de carácter social, cognitivo, afetivo e comportamental, em simultâneo e não individualmente, dado
elas estarem inter-relacionadas. No que respeita às abordagens nas
escolas, estas estão, no geral, a aplicar o Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular do Ministério da Educação, contendo, nos
seus Projetos Educativos de Escola e nos seus Planos Anuais de
Atividades, valores, princípios orientadores e questões diretamente
relacionadas com a Cidadania. As práticas para a promoção da
cidadania são transversais, desenvolvidas através de atividades que
envolvem parcerias com a comunidade e o engajamento dos alunos
em diversas tarefas de organização em sala de aula que estimulam o
seu sentido de responsabilidade e tomada de decisões, promovendo
trabalhos de grupo, dando autonomia para experienciar momentos e
aprendizagens novas relacionadas com os problemas da sociedade,
ao mesmo tempo proporcionando momentos de discussão e debates.
É fundamental o professor refletir sobre a implementação de
uma boa educação e sobre o seu papel enquanto criador de futuras sociedades. É um grande desafio e uma grande oportunidade
integrar a Cidadania na Escola com práticas de desenvolvimento
curricular, onde todas as disciplinas estão interligadas e dão sentido
às aprendizagens essenciais e duradouras dos alunos. A Escola é
também o espaço por excelência para fomentar as capacidades de
participação democrática de educação para uma cidadania ativa e de
desenvolvimento de competências sociais fundamentais, e promover
o debate sobre questões de cidadania, o qual é um veículo para interiorizar valores de participação democrática. O debate participativo
ou debate de cooperação é uma estratégia dinâmica e prática para
promover uma cidadania ativa. O objetivo não é incentivar simples
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diálogos, mas sim criar um espaço de gestão de opiniões onde os
alunos aprendam a analisar, organizar, prever, decidir e solucionar.
Cada um deles desempenha um papel único e insubstituível, e o
resultado é um equilíbrio de todas as partes envolvidas e uma gestão
organizacional em que as partes contribuem para a riqueza do todo.
Constrói-se, assim, um espaço para a aprendizagem da cidadania,
onde os direitos coletivos se harmonizam com os direitos individuais;
um espaço onde se educa para a consciencialização de responsabilidades, a qual é interiorizada numa experiência experiencial e passa,
naturalmente, do espaço da Escola para a Sociedade.
É também na escola que se promove a reflexão sobre os acontecimentos do dia, na sala de aula e no meio social, fomentando uma
cultura de convivência social preventiva de conflitos e promotora
da paz.
É na Escola que a Utopia que antecipa o futuro de um mundo
melhor se tornará realidade. É a Utopia Necessária.
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