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Resumo

Este trabalho de investigação resulta de um estudo das representações sociais
dos alunos do 3º ciclo do ensino básico sobre o tipo de participação que têm
na vida da escola. O seu desenvolvimento teórico assenta na necessidade da
revitalização da democracia, sobretudo, do seu conteúdo cultural, através de
uma maior e melhor participação cívica. Neste campo, a escola, como lugar de
interacção quotidiana dos jovens, tem um papel importante a desempenhar na
capacitação de uma cidadania activa. O modo de vida democrático constrói-se
através de oportunidades da aprendizagem acerca do mesmo, nomeadamente, através de experiências participativas no contexto escolar.
A amostra para o estudo, foi composta por 240 alunos do 8º e 9º ano de
escolaridade (distribuídos por 14 turmas) e de 14 delegados de turma, de duas
escolas públicas do Concelho de Aveiro. Os instrumentos utilizados foram de
natureza qualitativa e quantitativa: no que concerne ao primeiro, foi feita uma
análise de conteúdo dos três instrumentos de autonomia das escolas (Projecto
Educativo, Regulamento Interno e Plano Anual de Actividades), a qual
consistiu na localização de informação relacionada com a participação dos
alunos. Relativamente ao segundo, foram inquiridos 240 alunos e 14
delegados de turma, os quais responderam a questões que procuravam
identificar o tipo de participação que possuem quer ao nível dos órgãos de
gestão, de coordenação e de orientação educativa, quer ao nível da
elaboração dos instrumentos de orientação educativa, bem como ao nível das
funções que desempenham, no âmbito dos cargos de representatividade que
possuem.
Os resultados mostram que os alunos possuem uma débil participação formal
e informal, apesar de o Decreto-Lei n.º 115-A/98 prever a possibilidade de
cada escola, no âmbito da sua autonomia, poder promover e criar espaços de
efectiva participação dos alunos. A análise dos instrumentos de autonomia das
escolas estudadas, revela que a participação dos alunos é assumida como um
ideal e não como um efectivo projecto de concretização. Concluímos, pois, que
as escolas, ainda, mantêm uma centralização das decisões nos professores,
verificando-se, por parte dos alunos, uma participação formal, passiva e
ritualizada.
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abstract

This research project/work is the result of a study of social representations of
students in years, 8 and 9 – key stage of secondary schooling about their
participation on school decisions. Its theoretical development lies in the need of
democratic revitalization, essentially of its cultural content through a greater
and best participation. In this field, school, as a place of youngsters’daily
interaction, has got an important role to develop an effective, active citizenship.
The democratic way of life can only be built through learning opportunities on it,
namely through participative experiences in school contexts.
The study sample consisted of two hundred forty students attending 8th and 9th
school years, distributed by fourteen classes and their corresponding class
representatives of two state schools in Aveiro. The methods used were of both
qualitative and quantitative nature. As far as the first one is concerned, an
analysis of the main instruments of school autonomy was followed: the
Education Project, the Internal Regulations and the Annual Activities Plan.
Information connected to the students’ active participation was thoroughly
studied. Concerning the second means, a survey of two hundred forty students
and fourteen class representatives was carried out. Students surveyed
answered questions aiming to identify the type of participation they have either
at management, coordination and educational orientation levels or at
educational guidance instruments, as well as at the functions/roles of
representativeness they are in charge of.
The results show that students have a low participation both formal and
informally, although the 115-A/98 Act foresees the possibility of every school
autonomy to promote and create an effective students’ participation. An
analysis over the instruments of autonomy of the schools reveals that students’
partnership is seen as an ideal and not as an effective, accomplished project.
Thus, we may conclude that schools in general still maintain their decisions
focused on teachers, being the students’role too formal, passive and ritualized.
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INTRODUÇÃO
1 – Problema da investigação
Actualmente o significado de democracia é ambíguo, uma vez que tanto é utilizado como suporte dos
movimentos de defesa dos direitos civis e de protecção à liberdade de expressão, como para favorecer a
expansão das economias do livre mercado. Esta ambiguidade permite a justificação da sua utilização para
tudo o que se quer fazer e tudo o que se faz. No entanto, é indiscutível que a democracia é o garante de uma
cultura humanista, defensora dos direitos humanos da sociedade em que vivemos. Como referem Apple e
Beane (2000: 27), “a democracia possui um significado poderoso, funcional e é indispensável se
pretendermos assegurar a liberdade e a dignidade na sociedade”
A globalização neo-liberal impôs uma visão economicista e reducionista da realidade e da vida em sociedade
com resultados alarmantes de exclusão social e consequente ampliação das desigualdades sociais criando,
de acordo com Boaventura Sousa Santos (2001), as pré-condições de um mundo caracterizado por espaços
de estados de natureza e, por outro lado, uma crise do tipo paradigmático, epocal, que alguns designam por
desmodernização ou contramodernização. A adesão a valores decorrentes da sociedade de consumo e de
bem-estar condicionou o aparecimento de uma nova forma de individualismo total. Touraine (1994) interpreta
o movimento pós-moderno como correspondendo a uma dissolução do social ou a uma situação pós-social,
de tal modo profunda que se pode falar de uma mudança sociológica global.
Vive-se, actualmente, um clima de exaltação da vida privada acompanhado da indiferença relativamente à
vida pública. A afirmação desta cultura individualista, segundo Mayordomo (cit por Branco, 2007), tem como
uma das consequências, o afastamento dos sujeitos da vida pública e do compromisso com o colectivo. A
progressiva extensão deste movimento individualista a todas as esferas da existência teve consequências ao
nível do papel socializador das instituições tradicionais, nomeadamente, a família, comprometendo os prócessos de socialização e de integração, bem como a própria participação na vida política. Estamos perante
uma crise de representação política, por um lado, e uma crise da consciência de cidadania, por outro lado.
Para Touraine (1996), a degeneração da democracia decorrente da imposição desta visão individualista,
coloca em causa o seu próprio conteúdo social e cultural, tendo como resultado o enfraquecimento das bases sociais da vida política. A ruptura entre política e sociedade traduz-se no enfraquecimento da base moral
da democracia, pelo que, de acordo com o mesmo autor, a crise da representação política a que assistimos
nas actuais sociedades é o resultado do enfraquecimento das bases sociais da vida política. Esta é cada vez
mais uma questão para os políticos, traduzindo-se na profissionalização da vida política, delegação esta de
poder que traduz um entendimento claramente redutor da vivência democrática. Para Camps (cit por Branco,
2007), embora não possamos afirmar que a democracia está em perigo, há que reconhecer a sua decadência, evidenciada pela baixa de participação política. Na realidade, verifica-se nas actuais sociedades democráticas ocidentais, uma crise de militância e um aumento significativo de abstenção, mesmo entre as camadas mais jovens da população. Portugal não se distancia desta realidade evidenciando até um significativo
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défice de estruturação das atitudes políticas, bem como um distanciamento, relativamente aos restantes
países europeus do conjunto da UE, no que respeita ao potencial de participação extra-eleitoral, fenómeno
que tem vindo a crescer como compensação do declínio verificado na participação eleitoral (Vala et al, 2003).
Impõe-se, deste modo, a instauração de uma verdadeira cultura democrática para inverter a situação em que
vivemos, restituindo à democracia os seus conteúdos morais. De acordo com Touraine (1996), os actores
sociais têm de ser capazes de se associar em “movimentos” (que são, para o autor, acções colectivas que
visam modificar o modo de utilização social dos recursos importantes em nome de orientações culturais
aceites na sociedade em questão) encarados como forma de defesa dos interesses particulares à procura do
bem comum. Há que reencontrar o papel criador e produtor do sujeito, superando o seu papel passivo e
assumindo um papel activo, capaz de controlar o meio que o rodeia mediante o exercício consciente da sua
liberdade e responsabilidade. Este sentido profundamente ético que Touraine associa à democracia
pressupõe o seu entendimento como “condição institucional indispensável à criação do mundo por actores
particulares, diferentes uns dos outros, mas que produzem em conjunto o discurso nunca completado, jamais
unificado, da humanidade” (Touraine, 1996: 185). Torna-se, portanto, necessária a revitalização da democracia representativa mediante uma aproximação entre o Estado e a sociedade civil. Esta aproximação tem de
ser alimentada pela revitalização da sociedade civil e dos seus vários movimentos, restituindo à democracia
os seus conteúdos morais. Esta proposta, parece ser fundamental, dado que inclui a ideia da recuperação da
participação como elemento fundamental à instituição de uma verdadeira cultura democrática. O sentido da
democracia representativa passa pelos actores sociais serem capazes de dar sentido à sua acção, em vez
de recolherem esta dos partidos políticos.
Um dos grandes desafios que se coloca, assim, à democracia é “a ideia central de que o governo das
comunidades deve estar a cargo dos cidadãos adultos vulgares” (Branco, 2007: 45), como membros
intervenientes de uma sociedade política, capazes de controlar o meio que os rodeia mediante o exercício
consciente da sua liberdade e responsabilidade. A promoção de uma cultura cívica, passa, pois, pela
promoção de um tecido social mais rico “com o objectivo de delimitar o alcance da acção do Estado, ao
mesmo tempo que busca o crescimento e o enriquecimento de grupos e movimentos particulares” (Idem: 75).
É neste registo profundamente ético da democracia que nos parece fundamental o papel da escola na
formação de personalidades democráticas. Na verdade, a ênfase dada por Touraine (1996) na dimensão
ética da democracia parece ser fundamental para equacionar o papel da escola na educação para a
cidadania democrática. Efectivamente, para que a democracia seja algo mais do que um conjunto de
procedimentos formais concretizando-se numa autêntica cultura cívica, é necessário nutri-la de forma
permanente através da educação.
Existe uma relação intrínseca entre democracia e educação, a qual está particularmente desenvolvida no
pensamento de John Dewey (2007). No quadro do pragmatismo deste autor, a “experiência democrática
possui um valor educativo fundamental, sendo elevada à própria inteligência social em acção” (Branco, 2007:
2

18). Para Dewey,“ a educação não é preparação para a vida é a própria vida” (Gâmboa, 2004: 42), pois, tal
“como os fins da vida se identificam com o processo que a serve (viver), a educação realiza-se realizando-se”
(Ibidem). A questão da educação, para Dewey (2007), não se coloca no preparar para o futuro, mas sim, na
realização progressiva das possibilidades presentes, tornando, assim, os indivíduos mais aptos a lidar com
as exigências do futuro. É neste contexto que devemos entender a educação como potenciadora de uma
cultura cívica, uma educação “pela” em vez de uma educação ”para”. Sendo a escola um contexto, por
excelência, de interacção que providencia oportunidades de desempenho de papéis e de construção de
relações tanto formais como informais, devem considerar-se as oportunidades que os alunos têm para
experienciar uma vivência democrática nas escolas. Esta vivência pressupõe o fomentar de experiências
participativas, as quais são fundamentais para o desenvolvimento de uma consciência e de uma atitude
cívicas, possuindo um impacte superior a uma aprendizagem meramente cognitiva.
A escola deve, então, criar uma tradição de convivência democrática promovendo o funcionamento de
lógicas democráticas ao nível da relação educativa e pedagógica, favorecendo a consolidação do
associativismo estudantil e investindo fortemente na sua gestão democrática, bem como valorizando a
participação dos alunos nas decisões e acções relacionadas com a planificação, actuação e avaliação das
actividades que nela se desenvolvem.
Sendo a participação o princípio básico da democracia, não deve a mesma ser “um simulacro mas sim a
realidade”, pelo que “a participação não é um direito mas um dever onde todos são protagonistas das
deliberações, revestindo a participação não apenas uma função organizativa ou funcional mas, também
educativa, o que pressupõe a assunção do aluno-cidadão, comprometido com as decisões e
responsabilidades em matéria de vida escolar” (Guerra, 2002: 67).
O princípio social de participação tem por base uma participação activa e só é possível ser posto em prática
quando a escola preconiza uma participação activa por parte do aluno, implicando uma responsabilidade, um
assumir de decisões. Guerra refere a este propósito, que as exigências da democracia “não se mantêm a um
nível puramente teórico, antes, traduzem-se nas estruturas e nas normas mas, sobretudo, encarnam nos
comportamentos e nas atitudes dos protagonistas” (Idem: 30). As exigências da democracia no âmbito
escolar, têm dentro de si, uma dinâmica de actividade, uma participação efectiva, uma aposta real em algo
que realmente importa: preparar os jovens para “abandonarem o papel passivo de consumidores do
conhecimento e a assumirem o papel activo de construtores de significados” (Apple & Beane, 2000: 41).
Constituindo-se o civismo como “o próprio processo de amadurecimento da identidade cívica, que se chega
ou não a atingir”, o seu exercício constitui “uma oportunidade única de desenvolvimento sociomoral e de
realização pessoal, devendo ser generalizado” (Branco, 2007: 88). Parecem, desta forma, ter bastante
sucesso as metodologias que favorecem a aprendizagem mediante uma acção concreta sobre a própria
realidade da comunidade escolar ou em colaboração com a realidade envolvente à escola.
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Todas as actividades que envolvem a participação dos jovens permitem, não só a possibilidade de adquirir
um conhecimento prático dos processos da vida cívica e política, como também favorecem atitudes positivas
de pluralismo e um maior envolvimento em actividades cívicas.
Consideramos, deste modo, que, um dos eixos de acção a considerar como contributo valioso de uma
educação para o exercício de uma autêntica cidadania democrática, é o relativo à promoção de
oportunidades de participação dos jovens, quer nos espaços formais, quer nos espaços informais da escola.
O que se pretende investigar com este trabalho prende-se com a relação que a escola actualmente
estabelece com a educação para a cidadania democrática, nomeadamente, no que respeita aos espaços de
participação que formal, e informalmente, são proporcionados aos jovens do 3º ciclo do Ensino Básico, na
tomada de decisões da vida organizativa da escola. A presente investigação parte do seguinte pressuposto:
é através do estudo das representações sociais dos alunos sobre a sua vivência democrática em contexto
escolar que mais facilmente se pode compreender o envolvimento que os jovens relevam ter na tomada de
decisões da vida organizativa da escola. Neste âmbito, e tendo em consideração o Decreto-Lei 115-A /98,
pretende-se conhecer que soluções as escolas encontram para promover uma participação activa dos jovens
na vida escolar, configurando-se a expressão de liberdade da escola, preconizada no referido diploma e
assumida no Projecto Educativo. Apesar de, a 22 de Abril, ter sido aprovado o Decreto Lei n.º 75/2008 que
revogou o Decreto Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio, a nossa investigação traduzirá os resultados de dez anos
de implementação deste último, uma vez que nos encontramos numa fase inicial de aplicação do primeiro.
Um contributo importante para este estudo deve, assim, quanto a nós, incluir o olhar dos principais actores
(alunos) a partir de dentro, isto é, das suas próprias representações. As representações da escola nos alunos
inserem-se de forma determinante na realidade escolar na qual agem esses actores, sendo, deste modo,
fundamentais para a compreensão das suas posições, enquanto nível mais específico da sua acção sócioinstitucional. Com efeito, as formas e as práticas de comunicação entre os principais actores na escola,
influenciam os estilos de interacção educativa. Estes, por sua vez, podem estar na origem das atitudes
escolares por parte dos alunos. Parece justificar-se, assim, a análise dos campos de representação dos
alunos, ou seja, das modalidades através das quais cada um deles conhece a escola, a reconstrói e integra
no seu universo cognitivo, afectivo e simbólico (Moscovici, 2003).
A construção das representações dos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico, tema do nosso estudo, depende,
em grande parte, das experiências subjectivas que estes têm da escola e que, por sua vez, são fortemente
condicionadas pela actuação dos adultos, nomeadamente, os professores.
Constituindo-se as representações sociais um processo de interiorização e reflexo da realidade social, estas
comportam uma realidade partilhada que cada grupo tem de si próprio e do seu contexto, visão que justifica e
orienta a sua inserção na interacção social, no entanto, assumindo um papel re-estruturador das próprias
relações sociais. A importância do papel mediador das representações sociais na interacção do individual e
do colectivo, a sua função estruturante na interpretação da realidade e na orientação estratégica da actuação
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dos indivíduos no contexto dessa mesma realidade encaminha, inevitavelmente, a nossa reflexão para a
questão da organização escolar e do fenómeno de participação dos diferentes actores, posicionando-nos no
terreno da escola, particularmente, da escola do 3º Ciclo do Ensino Básico. As representações que nela se
produzem sobre os espaços de participação de um dos actores (alunos) e a sua legitimação, constitui o
nosso objecto de estudo que será desenvolvido ao longo deste trabalho (Martins et al, 2008).
As representações expressas nesta investigação constituem, assim, um indício importante sobre o tipo de
participação que é vivenciada pelos jovens nas escolas do 3º Ciclo, ao nível formal e informal.
2 – Justificação e pertinência do estudo
Verificando-se que um dos problemas actuais da democracia se prende com a ruptura entre a sociedade civil
e a política, já por nós acima referido, o que se traduz num enfraquecimento da sua base moral, importa,
pois, a instauração de uma verdadeira cultura democrática para inverter esta situação. Há que recentrar a
sua defesa na vida social e cultural do sujeito. Torna-se necessário instaurar um diálogo autêntico entre
governantes e governados, que permita restituir à democracia os seus conteúdos morais. Esta dialéctica tem
de ser alimentada pelo fortalecimento da sociedade civil, pelo que, partilhando a ideia de Camps e Touraine
(cit por Branco, 2007), torna-se imperioso melhorar a qualidade da participação cívica.
Sendo a função social que empresta consistência à educação, surge a necessidade de instituir a escola, o
contexto educativo por excelência, que oferece a possibilidade de uma “acção formativa consistente, duradoura e desejavelmente marcante” (Ferreira & Estevão, 2003: 47), de uma educação cívica que capacite os
jovens para os saberes e as práticas de uma cidadania activa. A escola pode desempenhar um importante
papel na revitalização da democracia. Todavia, este papel exige que a escola funcione “deliberadamente
como uma instituição intencionalmente centrada na dimensão ideológico-cultural e não apenas numa
dimensão técnica ou cognitiva” (Idem: 48). Este objectivo está bem expresso no ponto 2 do capítulo 1º da Lei
de Bases do Sistema Educativo (LBSE), onde se refere que “ o sistema educativo é o conjunto de meios pelo
qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa
orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização
da sociedade”.
A educação para a cidadania democrática (ECD) é um processo de aprendizagem na acção e não de
características teoréticas ou meramente curriculares. Neste sentido, como referem Silva e Pureza (2001), a
ECD só faz sentido numa lógica de aprender fazendo em todas as escalas (desde a sala de aula à relação
com o mundo, passando pelo envolvimento nas actividades da escola e desta com a comunidade
envolvente), bem na linha do pensamento de John Dewey e das propostas do self-government escolar.
Dewey (cit por Branco, 2007) refere, a este propósito, que a organização da escola deve favorecer
experiências de comportamento moral e democrático, pois, é com base nelas que é possível preencher o
hiato entre democracia, princípios intelectuais e princípios morais.
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Como promover a ECD nas escolas se elas próprias não forem contextos facilitadores de uma vivência
democrática que possibilitem aos alunos oportunidades de participação? Em nosso entender, são,
necessariamente, as experiências participativas os contextos fundamentais para o desenvolvimento de uma
consciência e de uma atitude cívicas, pelo que os espaços formais e informais da escola afiguram-se como
essenciais para a apropriação de competências básicas para o exercício da cidadania.
O regime de autonomia, de administração e gestão das escolas, consagrado pelo Decreto-Lei n.º 115-A /98,
de 4 de Maio, apresenta um quadro de referência flexível respeitador dos princípios de democraticidade e
participação, definidos na LBSE e promotor da colaboração de todos os implicados na construção de
soluções adequadas aos contextos em que estão inseridos. Cada escola fica, deste modo, com a
possibilidade de constituir o seu próprio projecto de desenvolvimento, segundo um processo criativo. À luz
deste novo regime, a autonomia pode ser definida como a capacidade da escola tomar decisões nos
domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional. Trata-se, de acordo com o
preconizado na LBSE, de valorizar a identidade de cada instituição escolar. Destacam-se os seguintes
instrumentos que viabilizam esta autonomia: o Projecto Educativo (PE), “expressão da liberdade da escola”,
o Regulamento Interno (RI) e o Plano Anual de Actividades (PAA). O PE é o “documento que consagra a
orientação educativa da escola (… ) no qual se explicitam os princípios, as metas, e as estratégias segundo
os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa” (art.º 3, n.º 2, alínea a). O PE é uma
concretização da liberdade de ensinar e apren-der e da própria democracia participativa, através do qual a
escola encontra expressa a sua autonomia e, mediante a qual, se constitui como uma organização com
identidade e com capacidade de auto-organização.
Assim, recorrendo ao universo conceptual das representações sociais (Moscovici, 2003), justifica-se
investigar que espaços de participação as escolas têm proporcionado aos jovens, no quadro de autonomia
que lhe é concedida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 115-A/98, quer ao nível informal quer ao nível formal, bem
como se a participação se verifica, ou não, como mero exercício formal e legal.
3 – Delimitação do estudo
Seleccionou-se como população alvo alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico de duas escolas do Concelho de
Aveiro que frequentam o 8º e 9º ano de escolaridade. Dado que a escolaridade obrigatória termina naquele
ciclo de ensino, consideramos relevante identificar o tipo de experiências de vivência democrática,
proporcionadas aos jovens, no que diz respeito à participação nas decisões da vida da escola, que permitam
a aquisição de competências que assegurem o exercício de uma cidadania activa e participativa. A nossa
amostra inclui o conjunto das turmas do 8º e 9º anos de escolaridade das duas escolas, num total de 14
turmas e perfazendo um universo de 240 alunos e 14 delegados de turma, das respectivas turmas.
4 – Hipóteses de investigação
Com este trabalho, procuramos dar resposta à seguinte questão: que tipo de experiências de vivência
democrática têm os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico, no que diz respeito ao tipo de participação na vida
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política escolar? As hipóteses construídas para o estudo assentam no princípio de que, apesar de decorridos
dez anos de implementação do documento jurídico de autonomia das escolas, regulamentado pelo Decreto
Lei n.º 115-A /98, o mesmo não produziu uma significativa transformação na dinâmica escolar, no sentido de
promover uma melhoria da qualidade da participação dos principais visados pelo processo educativo - os
alunos. A participação destes ainda é escassa quer ao nível formal, quer informal, nos órgãos de
gestão/pedagógicos da escola e na elaboração dos diferentes instrumentos de orientação educativa e, o seu
exercício de representatividade é mais potencial do que efectivo, esgotando-se numa mera formalidade.
5 – Metodologia
Seguimos uma metodologia com referenciais teóricos no âmbito da investigação em Ciências da Educação
utilizando instrumentos típicos da abordagem sociológica e da psicologia social, pois, pretende caracterizarse uma realidade de cariz sócio-cultural, nomeadamente, as representações sociais. As técnicas a utilizar na
investigação foram a qualitativa e a quantitativa, nomeadamente, análise de conteúdo e análise estatística.
Atendendo ao objectivo central desta investigação, este estudo apresentar-se-á dividido em duas partes: a
primeira parte, inclui uma revisão da literatura e, uma segunda parte, foca a descrição do estudo empírico. A
primeira parte está dividida em quatro capítulos: o primeiro, subdividido em quatro partes, propõe, no primeiro
ponto, uma visão histórica dos valores vinculados à prática democrática, desde a antiguidade até à
modernidade; no seu segundo ponto, debatem-se os fundamentos de uma verdadeira democratização da
sociedade e, num terceiro ponto, procura-se dar resposta aos principais desafios que se colocam, na
actualidade, à democracia. O segundo capítulo da primeira parte, apresenta uma reflexão sobre democracia
e educação, focalizando a análise na dinâmica interna da escola e na dimensão de uma aprendizagem “na”
democracia, ou seja, na perspectiva da participação dos alunos. No capítulo terceiro, procuramos, a partir da
necessidade de uma aproximação entre ética e democracia, discutir as relações entre moralidade,
democracia e educação. Serão, igualmente, analisadas as potencialidades e limites do quadro legislativo na
formação de personalidades éticas e democráticas. O capítulo quarto, será totalmente consagrado às
operacionalizações definitivas das noções e conceitos utilizados no nosso estudo, tendo por base o universo
conceptual das representações sociais. A segunda parte, incidirá, essencialmente, no enquadramento
metodológico utilizado no estudo: assim, no capítulo V, apresentamos a metodologia geral que inclui os
objectivos e as hipóteses de estudo, a caracterização da amostra, os instrumentos de avaliação e os
procedimentos e, por fim, a apresentação e discussão dos resultados.
O estudo termina com uma conclusão geral, onde, para além da apresentação de uma síntese global dos
resultados, se apresentam as limitações do estudo e se perspectivam investigações para o futuro. Os
resultados obtidos neste trabalho poderão constituir, em nosso entender, um instrumento relevante, no
sentido de melhor compreender qual o papel que a escola exerce na formação de indivíduos cultural e
afectivamente identificados com a democracia, podendo ser um valioso instrumento para a reflexão e
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elaboração de propostas educacionais que capacitem os jovens para uma cidadania activa, contribuindo,
deste modo, para o fortalecimento da sociedade civil.
CAPÍTULO I – PERSPECTIVAS POLÍTICA E HISTÓRICO-FILOSÓFICA DA DEMOCRACIA
1 – O seu nascimento na Antiguidade
A origem da democracia remete-nos para a história da Grécia Antiga1, em particular para Atenas, cidade
onde é possível estudar a democracia com mais profundidade, sobretudo, nos séculos V e IV a.C., onde a
experiência democrática foi mais profunda no domínio cultural e de teorização política.
Nesta altura, a Grécia antiga encontrava-se dividida num número considerável de pequenos Estados
independentes, alguns de reduzido espaço territorial e de escasso volume populacional. A cada Estado
autónomo e autárcico davam os helenos o nome de polis (traduzido por “cidade-estado” ou “cidade” apenas),
palavra que está na origem do termo Política. De facto, quando os gregos tentavam definir o que entendiam
por polis, falavam de uma Koinonia tôn politôn, isto é, de uma comunidade de cidadãos (Mossé, 1999). Cada
cidade constituía, portanto, uma unidade política com as suas próprias instituições, as suas leis e, em
princípio, gozava de independência completa em relação às outras cidades.
Como teria surgido esse sistema social e político entre os gregos? Nos poemas Homéricos – a Ilíada e a
Odisseia, encontramos as primeiras manifestações do que se poderia chamar uma “vida cívica”. Já neles
encontramos a presença de um conselho de anciãos, um conselho regular formado por reis ou por nobres,
que havia a obrigação de consultar, por direito ou por tradição, nos assuntos de interesse comum, bem como
indícios de uma Assembleia do povo convocada por qualquer dos reis, em alturas importantes. No célebre
episódio da descrição do escudo de Aquiles, faz-se alusão a um esboço de julgamento, ocorrido na cidade
em paz onde, além da Assembleia do povo e do Conselho dos anciãos, aparece também um “magistrado”
(Ferreira, 2004). Tratando-se, no entanto, de um esboço de julgamento, já estão presentes os três órgãos
característicos da polis (Assembleia, Conselho e magistrados). Teríamos, pois, um indício dos começos do
sistema social e político grego. Atenas, como outras cidades gregas, vê-se a braços com uma grave crise
social ao longo do século VII, que atinge o ponto de ruptura no final do mesmo e inícios do século VI, a qual
foi resolvida com a arbitragem de Sólon. Este, procedeu a um conjunto de reformas e inovações
institucionais, sociais e económicas que terão profunda influência na evolução futura do país e abriram a
lenta caminhada para a democracia. Outras reformas se seguiram (de 508/507), feitas por outros
legisladores, nomeadamente, Psístrato e Clístines, as quais constituíram um passo definitivo na instauração
e solidificação da democracia. As Guerras Pérsicas foram, também, um facto que favoreceu
1

O termo democracia teve a sua origem na Grécia, tendo surgido numa data imprecisa do segundo quartel do século V a. C., de

acordo com Forrest e Ehrenberg (cit por Ferreira,1990a) e, além de dêmo, entra na sua formação, como segundo elemento de
composição, krat ( Do gr. demokratía, de dêmos ‘povo’ + kratía ‘força, poder’; do v. gr. kratéo ‘ser forte, poderoso’). Democracia, é
assim, o governo pelo dêmos, o povo.
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consideravelmente o aparecimento da democracia2. Em 462, um novo passo decisivo de aperfeiçoamento da
democracia é dado pelas reformas de Efialtes que retiram ao Areópago a maioria dos poderes e afastam da
constituição ateniense os derradeiros traços de privilégios aristocráticos (Ferreira, 1990a). Após a sua morte,
Efialtes deixa um continuador à altura, Péricles, tendo sido com ele que a democracia ateniense atingiu o seu
pleno desenvolvimento e apogeu (meados do século V), influenciando de forma profunda o aparecimento e a
evolução das teorias democráticas modernas.
1.1 – Os valores democráticos na Antiguidade
A democracia grega caracterizou-se pelos seus ideais políticos que são enumerados e comentados na
Política de Aristóteles. Uma dessas marcas e, talvez a mais evidente, encontra-se na busca da “igualdade
perante a lei”: dar aos cidadãos as mesmas possibilidades sem olhar à categoria social, aos meios de fortuna
ou à cultura. Atenas considerava este aspecto tão importante que se gabava de possuir a isonomia que
engloba dois outros traços significativos da democracia grega: a isegoria, “igualdade no falar ou a franqueza
no falar” e a isocracia, “igualdade no poder” (Ferreira, 1990b). Os atenienses apreciavam a isegoria, considerando-a fundamental, sendo Atenas a polis da liberdade de expressão, de tal modo acatada e reconhecida
que até aos escravos a concediam. Orgulhosos da sua “franqueza no falar”, os atenienses mantinham na
Assembleia debates vivos e directos, confrontos políticos sem peias, pois, para eles, a isegoria era indispensável a uma comunidade civilizada. No entanto, os excessos de liberdade eram atenuados pela graphê
paranomon, dispositivo legal pelo qual um cidadão podia ser acusado, julgado, condenado por outro e
obrigado a pagar uma pesada multa por ter feito uma “proposta ilegal” à Assembleia 3. O acesso de todos os
atenienses, independentemente dos seus meios de fortuna, a cargos e funções administrativas era também
uma realidade, mediante o pagamento de um salário, a mistoforia, o qual evitava que alguém ficasse
afastado da vida política pela sua pobreza. A igualdade no poder era, ainda, conseguida através de um
sistema de eleição por tiragem à sorte4 para a maioria dos órgãos e magistraturas, anulando-se a intromissão
de influências pessoais e permitindo de forma mais extensa e equitativa, a soberania popular. Desta forma,
tanto ricos como pobres, cultos ou menos cultos, se encontram em igualdade de condições de ocupar
cargos, quer ao nível das magistraturas quer dos tribunais, incutindo em todos os cidadãos o sentimento de
independência e liberdade e não o de submissão perante os seus governantes. Detentores da isonomia,

2

Como os cidadãos mais pobres de Atenas actuaram como remadores nestas guerras, saíram prestigiados e reconhecidos uma vez

que estiveram na base das vitórias obtidas. A continuação da guerra contra a Pérsia acentuou a importância da frota e dos tetas que
nela participaram, passando estes a exercer maior influência nos destinos da polis (Ferreira, 1990b).
3

A sua função era claramente moderar a isegoria pela disciplina, responsabilizar o dêmos e oferecer-lhe a oportunidade de

reconsiderar uma decisão injusta ou menos correcta, tomada por ele. A democracia grega concedia aos seus cidadãos plena
liberdade de expressão, mas responsabilizava-os. O orador “aceitava o jogo e assumia os riscos que comportava o seu discurso, ou
seja, havia responsabilidade” (Ferreira, 1990b: 28).
4

De tal modo o sistema de tiragem à sorte era um princípio associado à democracia que a sua abolição era uma das medidas

imediatas, sempre que o sistema era substituído por regimes oligárguicos (Ferreira, 1990a).
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isegoria e isocracia, os Atenienses consideravam-se livres por serem iguais perante a lei, de que se sentiam
autores e apenas a ela obedeciam. As leis apresentam-se, não como um dom ou algo imposto, mas como
normas feitas e aprovadas pelo corpo cívico reunido em Assembleia. Na verdade, foi na Grécia, mais
particularmente, em Atenas, que a preeminência da lei escrita se tornou, pela primeira vez, o fundamento da
sociedade política. A democracia grega estava baseada na aceitação absoluta das leis, no sentido lato, pelo
que, para os atenienses, todo o que governasse a polis por meio das suas leis possuía, em grau igual, o
direito e o dever de assegurar a sua execução e manutenção. A autoridade ou força moral das leis escritas
suplantaram, desde logo, a soberania de um indivíduo ou de um grupo ou classe social. Para os atenienses,
a lei escrita é o grande antídoto contra o arbítrio governamental, pois, como escreveu Eurípedes na peça As
Suplicantes (verso 432), “uma vez escritas as leis, o fraco e o rico gozam de um direito igual” (Comparato,
1999: 12).
Ética e política estavam fundidas na vida da pólis. A dimensão ética do “dever ser” estava intimamente
relacionada à política, uma vez que o pensamento grego associava a virtude do indivíduo à virtude do
cidadão: os seres humanos só se realizavam plenamente no exercício da vida política. A democracia grega
foi o reflexo destas características que se identificavam com a dedicação à cidade-estado e com a
subordinação da vida privada aos interesses públicos e ao bem comum.
1.2 – A democracia grega e suas especificidades
As instituições atenienses tinham uma estrutura tríplice – Assembleia, Conselho e magistrados. A
Assembleia – a Ecclesia, não era uma instituição, mas o dêmos5 (a comunidade de cidadãos) que reunia
para deliberar e tomar decisões relacionadas com a vida da polis, constituindo o coração do sistema
democrático6.
Teoricamente, todos os cidadãos7, além de serem por direito seus membros, tinham também o dever de nela
participarem. Este é um dos traços característicos da democracia grega: ser directa e plebiscitária. Na
verdade, os atenienses não admitiam o sistema representativo, uma vez que não confiavam a outrém a sua
representação e a resolução dos seus problemas. Como o Grego não concebia que o cidadão se alheasse
da vida da polis e dos problemas que lhe dissessem respeito, criou um incentivo à participação – a atribuição
de um salário para as presenças nas reuniões da Assembeia, o misthos ecclesiasticos. Qualquer membro da

5

O dêmos, no apogeu da democracia, era constituído por um vasto leque que se estendia dos simples assalariados aos

relativamente abastados. Assim, a massa do povo abrangia remadores, proprietários (médios e pequenos), comerciantes,
camponeses, marinheiros, artesãos (Ferreira, 1990a).
6

A Assembleia era soberana na concessão de cidadania, na legislação interna, na política externa e tinha autoridade judicial

(Ferreira, 1990a).
7

O corpo cívico não coincidia com a totalidade da população. Ao lado dos atenienses, viviam os metecos (estrangeiros residentes) e

os escravos. As mulheres, embora pertencendo à comunidade cívica, estavam excluídas dos locais onde se tomavam as decisões e,
juridicamente, eram consideradas menores. Na prática, dos cerca de trinta a quarenta mil cidadãos, apenas quatro, cinco ou seis mil
participariam realmente nas sessões da Assembleia (Mossé, 1999).
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Assembleia pode pedir a palavra e propor uma alteração à(s) proposta(s) que eram apresentadas pelo
Conselho de Boulê e, na votação das propostas, funcionava o princípio “um homem um voto”, fazendo-se a
mesma pelo sistema de mão levantada – a cheirotonia. Apenas nas decisões que implicavam medidas
graves, como a condenação ao ostracismo, levantamento de interdições graves e processos de alta traição é
que se utilizava o sistema de escrutino secreto (Ferreira, 1990a). Uma vez aprovado, o decreto era gravado
numa pedra e exposto para que todos pudessem ter seu conhecimento (Mossé, 1999).
A impossibilidade de o número de cidadãos da polis ultrapassar determinados limites (30 a 40 mil), sob pena
de a participação directa não ser viável, originou a lei de Péricles, de 451- 450, a qual passou a exigir que,
para se ser cidadão, era necessário ser filho de pai e mãe ateniense e não apenas de pai ateniense, como
até aí.
O único órgão representativo do conjunto do dêmos é o Conselho dos Quinhentos – a Boulê, com uma
composição de quinhentos elementos, os buleutas, e possuía extensas atribuições, sendo a principal,
preparar os decretos da Assembleia. A Boulê era um verdadeiro gabinete ministerial e foi a pedra angular da
democracia ateniense, funcionando como um elemento moderador e garante da constituição democrática.
Apesar do papel importante da Assembleia na tomada de decisões, a verdade é que o dêmos governava
através da Boulê (Ferreira, 1990a).
As magistraturas e a escolha como buleuta estavam abertas a todos os cidadãos, sendo a selecção dos seus
elementos feita por tiragem à sorte, como já referimos anteriormente, excepto nas magistraturas mais
importantes, as quais exigiam uma competência ou especialização. Os tribunais não eram simples estâncias
de justiça, mas verdadeiros órgãos da vida política de Atenas, uma vez que os gregos ignoravam o que os
juristas de hoje chamam de separação de poderes. Assim, em Atenas, os tribunais não são concebidos como
um ramo governamental mas como o povo em acção8: um poder do povo diferente do poder legislativo desse
mesmo povo. É de destacar o tribunal popular por excelência, a Helieia, constituído por jurados e por juízes
escolhidos por sorteio, como já referimos. Este tipo de justiça popular não se assemelha a nenhum sistema
moderno e implica uma soberania mais directa e efectiva. Na verdade, esta concepção dos júris como dêmos
em miniatura implicava uma consciência política e, correlativamente, uma margem de acção para o veredicto
a dar, facto que hoje seria impensável.
A concentração dos poderes da autoridade na Assembleia, a fragmentação dos postos administrativos, a
escolha por tiragem à sorte, a ausência de burocracia e os júris populares, leva-nos a concluir que, pelo
menos na época áurea, a noção moderna de “altos funcionários” ou de “elite governativa” estava excluída na
democracia grega (Idem).

8

Os tribunais funcionavam essencialmente de um modo não profissional. Embora existissem regras de processo como num direito

positivo, as partes deviam apresentar-se a elas próprias, oralmente, e o presidente do tribunal era um dos magistrados anuais, por
inerência de funções em determinados casos específicos, ou designado por tiragem à sorte na maioria dos julgamentos
(Ferreira,1990a).
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2 – O renascimento da democracia na Modernidade
O equilíbrio a que o regime ateniense tinha chegado foi violentamente sacudido pela Guerra do Peloponeso
que se prolonga por cerca de trinta anos (431-404) agravado, ainda, com a morte de Péricles. Embora as
linhas traçadas por Péricles se tivessem mantido, a cidade sem dirigentes com a personalidade forte, a
estatura e as qualidades que aquele estadista possuía, perdeu o equilíbrio e a moderação. A Guerra do
Peloponeso veio destruir o equilíbrio social alcançado e exerceu um papel preponderante na ruptura do
sentimento de comunidade: transforma profundamente as estruturas político-sociais, provoca conflitos sociais
e políticos, afecta a vida e a economia. O século IV caracteriza-se por uma demissão política do dêmos,
perdendo interesse em participar na condução dos destinos da pólis. Esta caminhava para o seu fim. De
facto, após a vitória de 338, em Queroteia, Filipe permitiu que Atenas mantivesse a nível interno a
democracia, pelo menos, em teoria e formalmente (Ferreira, 1990a), sendo abolida a democracia em 322 e
substituída por uma oligarquia. Com este facto, termina a experiência democrática na Antiguidade.
A extinção do Império Romano em 453 d.C., deu início a um novo período da história da humanidade, a
Idade Média, que se estende até ao século XVI. Os ideais políticos gregos contrastam com a nova visão do
mundo, profundamente marcada pelo cristianismo. O “bem político” foi substituído pelo bem que se
encontrava na submissão à vontade de Deus (Held, 1987: 34). O princípio da igualdade adquiriu um sentido
totalmente diferente e associado à religião: todos os homens são iguais perante Deus. O ideário absolutista,
sobretudo, a partir do século XV foi materializado em governos despóticos, pelo que, por um longo período
da História, a democracia saiu do cenário político.
2.1 – Evolução do espírito democrático moderno
O renascimento da democracia está ligado às transformações económicas, políticas e sociais ocorridas na
Europa a partir do século XV e que culminaram com as revoluções burguesas entre os séculos XVII e XVIII
que expressaram a ascensão de uma nova classe social e o seu anseio por posições de prestígio e poder. O
século XVII foi um tempo de crise da consciência europeia9, uma época de profundo questionamento das
certezas tradicionais que fez renascer em Inglaterra o sentimento de liberdade. A lei de habeas corpus (1679)
e o Bill of Rights (1689), do final do século, foram dois documentos ingleses que procuraram garantir as
liberdades pessoais. A partir do Bill of Rights britânico10, a ideia de um governo representativo, ainda que não

9

Neste contexto destacam-se os pensamentos de Hobbes, Henri Basnage de Beauvale e de John Locke, entre outros. Hobbes

elabora duas obras, O Leviathan, em 1651, e em 1642, De Cive, ”as quais contêm, na sua estrutura interna, os fundamentos
necessários para o desenvolvimento de uma teoria democrática da cidadania” (Marques-Soromenho, 1996: 51).
As obras de Beauvale e de Locke, apesar do alcance do conceito de tolerância ser diverso nos dois autores, procuram apresentar e
fundamentar um conjunto coerente de argumentos conducentes a uma política tolerante por parte do Estado, visando todas as
confissões religiosas, em particular, as minoritárias (Idem, 1996).
10

O Bill of Rights pôs fim, pela primeira vez, ao regime de monarquia absoluta pelo que a partir de 1689, na Inglaterra, os poderes de

legislar e criar os tributos deixam de ser prerrogativas do monarca e passam a entrar na esfera de competência reservada do
Parlamento. O essencial do documento foi a separação de poderes, com a declaração de que o Parlamento é um órgão
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de todo o povo mas, pelo menos, das suas camadas superiores, começa a firmar-se como uma garantia
institucional indispensável das liberdades civis.
A Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, constituiu o primeiro documento a afirmar os
princípios democráticos na história política moderna. É o primeiro documento político que reconhece, a par
da legitimidade da soberania popular, a existência de direitos inerentes a todo o ser humano,
independentemente das diferenças de sexo, raça, religião, cultura ou posição social. Na Europa ocidental, a
proclamação da legitimidade democrática, com o respeito aos direitos humanos, somente ocorreu com a
Revolução Francesa, em 1789, a qual desencadeou, em curto espaço de tempo, a supressão das desigualdades entre indivíduos e grupos sociais, como a humanidade jamais experimentara até então. Efectivamente, os franceses consideraram-se investidos de uma missão universal de libertação dos povos, pelo que
o espírito da Revolução Francesa foi difundido, em pouco tempo, não só na Europa como em regiões distantes, nomeadamente, na Índia, Ásia Menor e América Latina. O grande movimento de França de 1789, operou
uma renovação completa das estruturas sócio-políticas e a instauração, não apenas de um governo ou
regime político, mas de toda uma sociedade, no conjunto das relações de poder que compõem a sua
estrutura. A consequência imediata da proclamação de que todos os seres humanos são essencialmente
iguais, em dignidade e direitos, foi a mudança nos fundamentos da legitimidade política. No entanto, como
refere Comparato (1999), a democracia que ressurge, quase ao mesmo tempo, na América do Norte e em
França, nada tem a ver com a demokratia grega. A democracia moderna foi a fórmula política encontrada
pela burguesia para extinguir os antigos privilégios dos dois principais estamentos do ancien regime – o clero
e a nobreza. “Este espírito original não foi a defesa do povo pobre contra a minoria rica mas sim a defesa dos
proprietários ricos contra um regime de privilégios estamentais e de governo irresponsável” (Idem: 39). Se a
democracia ateniense tendia a concentrar os poderes nas mãos do povo, a democracia moderna surgiu
como um movimento de limitação geral de poderes governamentais, sem qualquer preocupação de defesa
da maioria pobre contra uma minoria rica.
Estas duas revoluções ocorridas no espaço de um lustro, em dois continentes, constituíram um feito notável
de geração dos primeiros direitos humanos e de reinstituição da legitimidade democrática ao proclamarem os
direitos do cidadão, protegendo as suas liberdades civis e políticas contra a usurpação do poder estatal.
Foram elas que forneceram as bases para que a democracia se desenvolvesse a partir do alargamento da
concepção de cidadania e da extensão progressiva de direitos civis, políticos e sociais, baseados na
concepção de direito natural.

precipuamente encarregado de defender os súbditos perante o rei e cujo funcionamento não pode ficar sujeito ao arbítrio deste
(Comparato, 1999).
No século XIII, já uma limitação institucional de poderes do monarca surge com a Magna Carta, pelo que se pode dizer que “a
democracia moderna desponta em embrião nesse documento” (Comparato, 1999: 66).
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3 – Sistema político, sociedade e democracia na actualidade
A democracia é um regime político que nunca atinge a sua total realização porque é uma constante procura e
construção, uma permanente actualização que jamais se encontra acabada. A sua dupla dimensão,
institucional e social, ou seja, como regime e como prática, não permite que possamos inferir que sendo
democrático um sistema político, enquanto regime, seja igualmente democrática a sociedade (Fernandes,
2004). Na verdade, um regime político pode ser livre e democrático pelas leis e instituições, e não o ser pelos
costumes e pela vida social, sendo o contrário também certo; ou seja, pode ser livre e democrático pelos
costumes e vida social e não o ser pela lei e pelas instituições do poder.
Uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela que o é na sua lei e nas suas instituições mas,
sobretudo, na prática democrática do quotidiano dos indivíduos (Idem).
3.1 – Democracia representativa, cidadania e poder local
O que tende a existir nas sociedades ocidentais actuais é uma democracia política formal. No entanto,
começa por não ser democrático um regime no qual a separação de poderes existe apenas na sua
formalidade. Deste modo, para que exista democracia é necessário que, para além da divisão de poderes
que se controlam uns aos outros, haja uma distinção clara entre o Estado e a sociedade civil, a qual constitui
uma condição indispensável à vivência democrática. Esta distinção entre Estado e sociedade civil não
significa nem pode levar, contudo, a uma concentração de poder. Este, quanto mais difundido estiver na
sociedade, mais democrático é o regime político.
Não há democracia sem participação popular e quanto maior esta for, tanto mais forte é a democracia. O
povo é tanto mais governante quanto mais nas suas mãos ou, mais próximo dele, está o poder de governar,
e este, está próximo quanto mais a democracia é participativa. Uma sociedade verdadeiramente
democrática, no sentido pleno do termo, que pretenda estabelecer entre homens uma situação de equilíbrio,
entre liberdade e igualdade, deve instituir um regime que promova e ponha em acção uma descentralização
do poder político. Esta, é uma exigência do próprio homem e dos seus direitos inalienáveis11, da própria
democracia e dos seus principais objectivos, na medida em que cria as condições indispensáveis à
realização de todos os homens e, no homem, de tudo o que é humano (Fernandes, 2004).
A arquitectura política da democracia tem, assim, de ser exercida de baixo para cima, actuando o poder local
como instrumento de democratização mas, para que tal se verifique, aquele deve ser construtor de uma
cidadania. Torna-se, desde então, claro, que a democracia como prática social deve ser acompanhada para
que encontre a sua plena realização, da formação e de uma pedagogia para a cidadania, a qual é feita
através da activação da memória e identidade colectivas e da aproximação das pessoas na discussão e
decisão das coisas públicas. Neste registo, a cidadania revela-se e afirma-se, sobretudo, no trânsito da
11

Esta aproximação do povo ao poder político dá plena expressão à própria natureza do homem, concebido como ser

essencialmente social, como ser de relação, condenado à liberdade, que somente consegue realizar-se quando, em liberdade, lhe
são concedidas iguais possibilidades de realização (Fernandes, 2004).
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esfera privada à esfera pública, “no abandono do mero cuidado das coisas próprias em proveito do interesse
pelo que, sendo comum, é também dos outros, na negação do egoísmo destruidor da pessoa em favor da
relação que realiza a pessoa” (Idem: 45). Touraine (1996: 95) refere que “não há democracia sem
consciência de se pertencer a uma colectividade pública, a uma nação na maior parte dos casos, mas
também a uma comuna, a uma região ou ainda a um conjunto federal, tal como aquele para o qual parece
avançar a União Europeia”. Sem consciência de cidadania não há democracia e o seu fortalecimento
constitui uma tarefa que compete, em especial, ao poder local e aos grupos e diferentes associações
existentes nas diversas localidades.
No mundo contemporâneo, cada vez mais se toma consciência da partilha alargada do poder, pelo que a
cidadania se constrói na participação que não se limita a uma simples discussão dos problemas, mas que
conduz à própria decisão colectiva. A realização da cidadania, através da descentralização e do pleno
exercício do poder local, em democracia participativa, é tanto mais imperativa e urgente quanto mais as
sociedades de hoje tendem a ser sociedades da exclusão, razão porque Touraine (1996) considera que a
ideia de cidadania é indispensável ao pensamento democrático. Com a crise acentuada que se verifica na
representação formal12 e, uma vez que a actividade política não se esgota na sua dimensão institucional, “há
que encontrar formas de institucionalizar os modos não institucionais de exercício da política, conferindo-lhe
a capacidade de representação. Isso consegue-se mediante a associação da representação procedimental
com modalidades diversificadas de representação funcional” (Fernandes, 2004: 53), para que diminua o
fosso existente entre governantes e governados e o poder político sirva os interesses dos cidadãos13.
“É preciso pois, que os dois mundos - Estado e sociedade civil – que devem permanecer separados, estejam
igualmente ligados um ao outro pela representatividade dos dirigentes políticos” (Touraine, 1996: 43), mas,
para tal, é indispensável, também, uma clara melhoria da qualidade tradicional da representação política para
que os cidadãos reganhem confiança nas instituições e se envolvam nas decisões políticas.
A democracia não pode esgotar-se na dimensão institucional, mas exige também uma política não institucional, a qual não dispensa um forte investimento em cultura cívica e em cultura política.
3.2 – Democracia representativa e democracia directa
A democracia moderna renasce sob a forma representativa, dadas as novas características sociais e o
contexto político, significando a expressão “representativa” que “as deliberações colectivas, isto é, as
12

De acordo com Touraine (1996), assiste-se, actualmente, ao desaparecimento da confiança na acção política e a um

enfraquecimento do sistema político. Este, e de modo particular o parlamento, perderam o seu papel central. Estudos recentes
efectuados, em Portugal, por Vala & Torres (2006) apontam para esta realidade.
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Giddens (1997, cit por Fernandes, 2004) contrapõe à democracia liberal a “democracia dialógica” como a única capaz de contribuir

para reconstrução da solidariedade social, a qual não centrada no Estado incentiva a “democratização da democracia”. Para Giddens
(1997), este tipo de democracia emergente (que se estende progressivamente aos campos da vida privada, dos movimentos sociais
e da acções colectivas, dos múltiplos sistemas organizativos e da própria ordem mundial), oferece esperanças de maior
democratização das sociedades.
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deliberações que dizem respeito à colectividade inteira, são tomadas não directamente por aqueles que dela
fazem parte mas por pessoas eleitas para esta finalidade” (Bobbio, 2004: 56). Actualmente, vai-se
questionando, por toda a parte, o funcionamento da democracia representativa e dos partidos políticos. No
entanto, para Bobbio (2004), nem toda a crítica à democracia representativa conduz directamente à
democracia directa, até porque tal situação é impraticável nas actuais sociedades. No pensamento de
Bobbio, o secular debate sobre a representação está dominado por dois temas: poderes do representante
(como se dá a representação) e conteúdo da representação (que coisa é representada)14. De facto, na
polémica contra a democracia representativa é possível distinguir a crítica à proibição do mandato imperativo
e, portanto, à representação concebida como relação fiduciária, e a crítica à representação dos interesses
gerais, feita em nome da representação orgânica ou funcional dos interesses particulares desta ou daquela
categoria. As duas propostas inovadoras alternativas15 ao sistema clássico de representação não tornam a
democracia directa. No entender de Bobbio, substituir a representação funcional pela orgânica não torna o
processo mais democrático, uma vez que, se a defesa interesses específicos é mais coerente, em alguns
casos, noutros, a mesma encontra obstáculos para ser exercida fora dos limites que lhe são próprios. Para
aquele autor, “certamente mais próximo da democracia directa é o instituto do representante revogável,
contraposto ao do representante desvinculado do mandato imperativo”, embora, mesmo neste caso, não se
possa falar de democracia directa (Idem: 63).
Para Bobbio (2004), entre democracia directa e democracia representativa não existe um salto qualitativo,
pelo que não se pode pôr o problema em termos de “ou-ou”, de escolha forçada entre duas alternativas
excludentes, mas sim “através de um “continuum” que admite várias possibilidades, todas compatíveis entre
si, compondo um sistema de democracia integral, pois são apropriadas a diversas situações e diversas
exigências. Quando isoladas, estas formas são insuficientes. Assim, a questão da ampliação da democracia
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Os poderes do representante podem ser exercitados através de um delegado ou de um fiduciário. O primeiro, é um porta-voz com

mandato limitado e revogável, normalmente representando interesses particulares, por exemplo, o representante estudantil. O
fiduciário, tem o poder de agir com uma certa liberdade, podendo interpretar com discernimento próprio os interesses gerais dos seus
representados, sem vínculo de mandato imperativo (que pode ser revogado). O mandato fiduciário, quando desenvolvido nas
democracias, possibilita que os eleitores elejam um representante em quem confiam, e este, ao ser eleito não é mais responsável
perante os próprios eleitores, pelo que o seu mandato não é revogável e, por isso, o seu cargo vincula-se a interesses gerais e não à
solução de um problema específico. Em relação ao que é representado, há os interesses gerais nos quais o vínculo se dá pela
categoria política, e os específicos, quando o representante pertence à mesma categoria que o representado (Bobbio, 2004).
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A primeira, adoptada pelo marxismo, propõe uma relação mais estreita entre representante e representado, onde existe uma

obrigação de o representante informar os eleitores sobre as actividades realizadas e prevendo a possibilidade de revogação de
mandato a qualquer momento mediante decisão da maioria dos eleitores. A segunda, orgânica, compreende a representação dos
interesses particulares e é característica do pensamento inglês.
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não reside na substituição de uma forma pela outra, mas na extensão do poder ascendente16, ou seja, na
passagem da democracia política, em sentido estrito, para a democracia social.
A expansão do poder ascendente, ou seja, o processo de democratização, consiste na “extensão do poder
ascendente, que até agora havia ocupado quase exclusivamente o campo da grande sociedade política (… ),
para o campo da sociedade civil nas suas várias articulações” (Idem: 67). Por outras palavras, o desenvolvimento da democracia não pode ser interpretado como a afirmação de um novo tipo de democracia, mas
deve ser entendido como a ocupação, pelas formas ainda tradicionais de democracia, de novos espaços até
agora dominados por organizações de tipo hierárquico ou burocrático.
Bobbio (2004) refere o pluralismo como a característica fundamental da democracia moderna que permite e
existência do dissenso, o qual é um estimulante da sociedade. De acordo com o autor, ”para que exista uma
democracia basta o consenso da maioria mas exactamente o consenso da maioria implica que exista uma
minoria que dissente” (Idem: 74). Ora, a liberdade de dissentir necessita de uma sociedade pluralista, a qual
permite uma maior distribuição de poder, e esta, por sua vez, abre as portas para a democracia da sociedade
civil o que permite o alargamento e integração da democracia política. É desta forma que é possível, apesar
das imprecisões e insuficiências, indicar “a estrada capaz de conduzir ao alargamento da democracia sem
desembocar necessariamente na democracia directa” (Idem: 76). Para Fernandes (2004), é a coexistência da
democracia representativa e de formas plurais de democracia directa, que se obtém mediante a articulação
dos círculos eleitorais, com círculos nacionais e círculos locais e regionais dotados de imperatividades
diferentes, que é possível responder às exigências de liberdade levando a sociedade civil a participar no
processo de decisão e deliberação.
3.3 – Dimensões ético-políticas da democracia
A democracia não é, como já foi dito, somente um conjunto de garantias institucionais, ou o reino da maioria,
mas a luta de sujeitos, na sua cultura, na sua liberdade, contra a lógica dominadora dos sistemas; ou seja,
ela é, segundo Robert Fraisse (cit por Touraine, 1996), a política do sujeito. Este princípio remete-nos para a
necessidade da democracia assentar numa cultura política (e não somente em leis), e esta só pode nascer,
se a sociedade política for concebida como uma construção institucional cujo objectivo principal é combinar a
liberdade dos indivíduos e das colectividades, com a unidade da actividade económica e das regras jurídicas.
O espírito democrático assenta nesta consciência de interdependência da unidade e da diversidade, da
liberdade e da integração. A democracia pressupõe, assim, um quadro de referência ético-político, um ideal
democrático, cuja relação com as democracias reais deve ser de tensão constante (Branco, 2007). Touraine
(1996) tem em conta esta dimensão, ao considerar que a democracia é constituída pela interdependência
entre três aspectos fundamentais: a representatividade dos governantes, o reconhecimento dos direitos
fundamentais e o desenvolvimento, por parte dos eleitores, de um sentido de pertença. A primeira dimensão,
16
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mais diferentes níveis e descendente, e vindo de cima para baixo, através da burocracia.
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coloca como condição da democracia o reconhecimento da pluralidade das relações e dos actores sociais.
Como a sociedade civil é feita de uma pluralidade de actores sociais, a democracia só pode ser
representativa se for pluralista. A segunda dimensão, acentua a necessidade de uma sociedade reconhecer
os direitos fundamentais que, limitando o Estado e outras instituições, possibilitem o recurso democrático17. A
terceira dimensão, tal como está implícita na sua definição, diz respeito ao facto de os eleitores
desenvolverem um sentido de pertença, considerando-se efectivamente cidadãos e dando, assim, um
significado à escolha dos governantes. É da correcta articulação entre estes três aspectos que resultam as
três dimensões fundamentais da cidadania democrática: a dimensão social (respeito pela pluralidade), a
moral (respeito pelos direitos fundamentais) e a cívica, esta considerada como a actualização das anteriores
e que se traduz na preocupação pelo bem comum (Branco, 2007).
4 – A democracia no mundo actual: que desafios?
Apesar da legitimidade dos regimes democráticos não estar posta em causa, verifica-se nas sociedades
democráticas uma crise de militância e um aumento significativo de abstenção, mesmo entre as camadas
mais jovens da população (Branco, 2007). O exacerbamento dos problemas nacionais, a sensibilização de
uma população largamente subordinada às crises e à expansão económica, por um lado, e, por outro, a
transnacionalização da economia abalaram e, muitas vezes, destruíram a democracia social. O sistema
político e, de modo particular, o parlamento, perderam o seu papel central assistindo-se ao isolamento do
primeiro relativamente à sociedade na qual, “ nos países mais ricos, a cultura dos jovens, as mensagens dos
media, a atracção do consumo dão expressões não políticas a exigências sociais” (Touraine, 1996: 157).
Para Touraine, a ordem democrática tem de ser redefinida “como sendo a combinação, fora de qualquer
princípio unificador superior, das lógicas internas dos sistemas sociais particulares e da autoproclamação do
sujeito” (Idem: 158).
4.1 – Globalização, cidadania e democracia
Desde a década de 80 um tema se impôs: a globalização. Esta, remete-nos para uma situação completamente nova que estamos a viver, caracterizada pela globalização da economia promovida pelas forças do
mercado que, finalmente, podem agir em liberdade depois de abolir as restrições que o Estado lhes havia
imposto. O facto de a retórica celebratória da globalização ter um carácter abertamente ideológico e mistificador, não significa que se deva desconhecer que vários processos e transformações estruturais que ela
aponta são reais e que, como efeito desigual e combinado, o mundo actual se tornou cada vez mais
interdependente (Limoeiro-Cardoso, 1999). De facto, os desenvolvimentos de tendências centrípetas ou
integradoras de alcance global, resultam indissociáveis de outros desenvolvimentos de sinal contrário, como
são as tendências à fragmentação e à desintegração dentro e entre as nações, como os nacionalismos
étnicos, os fundamentalismos religiosos, as guerras civis, as desigualdades crescentes entre países ricos e
17

A democracia, como tem sido referido, não se reduz a procedimentos, pois, representa um conjunto de mediações entre a unidade

do Estado e a multiplicidade dos actores sociais.
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pobres, a xenofobia e o racismo, o aumento de pobreza e exclusão social dos segmentos que não se
inserem competitivamente no mercado global, os regionalismos económicos proteccionistas, entre outros
(Held; Gaddis, 1991, cit por Goméz, 1999). Nesse sentido, pode dizer-se, então, que globalização e
fragmentação são as duas faces de processos estreitamente vinculados entre si ao emitirem sinais múltiplos, complexos e contraditórios.
A noção de globalidade parece remeter-nos para a ideia aparente de conjunto, integralidade e totalidade,
pelo que globalizar sugere o oposto de dividir, marginalizar, expulsar e excluir (Limoeiro-Cardoso, 1999).
Assim sendo, “o simples emprego de globalizar referindo-se a uma realidade que divide, marginaliza, expulsa
e exclui, não por acidente ou casualidade, mas como regularidade ou norma, passa por cima desta
regularidade ou norma, dificultando a sua percepção e mesmo omitindo-a” (Idem: 107). Vários autores têm
dado o seu contributo para compreendermos a natureza, significado e alcance das mudanças resultantes dos
processos de globalização e fragmentação18, e todos apontam para uma definição de globalização que passa
pela efectiva transformação do espaço e do tempo, quer para o facto de este fenómeno não poder ser visto
única e exclusivamente do ponto de vista económico, mas como uma mistura de processos contraditórios,
produtores de conflitos, que interpela fortemente as tradições, exigindo uma maior reflexividade na acção
perante a complexidade e a incerteza que diz respeito às mudanças nos contextos locais e até mesmo
pessoais de experiência pessoal (Goméz, 1999). Para Goméz, do mesmo modo que os processos de
globalização em curso não estão a conduzir em direcção a uma sociedade global regulada, eles não
implicam, igualmente, que os estados nacionais e o sistema interestatal estejam eclipsados ou superados,
pelo que o nível nacional da política continua a ser o centro insubstituível da legitimidade colectiva e dos
projectos de sociedade de cada país, não podendo ficar esvaziado pelos níveis local, regional e global.
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Para Robertson (cit por Pedro, 2007b), a globalização consiste na consciência do mundo como um todo, em que o espaço foi

fundamentalmente comprimido o que faz com que os indivíduos reconheçam as suas dependências mútuas, tendo por resultado uma
tendência simultânea quer para a homogeneização cultural quer para a diversidade cultural. Giddens (1998) propõe a definição da
globalização como um fenómeno constituído por processos originados na modernidade de “intensificação das relações sociais de
escala mundial, relações que ligam localidades distantes de tal maneira que as ocorrências locais são moldadas por acontecimentos
que de dão a muitos quilómetros de distância e vice-versa. Este processo é dialéctico porque essas ocorrências locais podem ir numa
direcção inversa das relações muito distanciadas que as moldaram. A transformação local faz parte da globalização tanto como a
extensão lateral de ligações sociais através do espaço e do tempo” (Giddens, 1998: 45). Para Castells (2006), a globalização
introduziu uma nova forma de organização social, a sociedade em rede, que penetra em todos os seus níveis, abalando instituições,
criando riqueza e induzindo à pobreza, incitando a ganância, a inovação e a esperança e, ao mesmo tempo, impondo o rigor e
instilando o desespero. A unidade operacional de gestão política neste mundo globalizado é o Estado em rede que negoceia, gere e
decide assuntos globais, nacionais e locais, apesar, de nem todos os nós da rede serem iguais, verificando-se, por vezes, a
imposição de interesses de um dos componentes ao conjunto da rede. Os Estados-Nação transformaram-se de sujeitos soberanos
em actores estratégicos perdendo força e ficando sujeitos a um tremendo desgaste interno (Idem: 432-433).
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Deste modo, contrapondo-se à globalização “pelo alto”,19 de um poder extremamente concentrado e de
benefícios restritos a uma pequena fracção de habitantes do planeta, somente uma política de mundialização
“por baixo”, orientada por um novo internacionalismo de solidariedade e de cidadania ampliada para além
das fronteiras nacionais, pode aglutinar forças e pressionar governos na luta pela realização de conteúdos
normativos universalistas já consagrados (e pelas reformas ou pela implantação de instituições
indispensáveis de governação regional e global), no sentido de um relacionamento mais democrático20 e
responsável entre estados e de maior integração dos cidadãos individuais e de associações cívicas (Held,
1995, cit por Goméz, 1999).
A resistência à globalização hegemónica só é possível com uma intervenção local, sob a forma de animação
social, pois, é a este nível que se pode exercer uma cidadania interventiva, participativa e transformadora
que visa a melhoria das condições de vida dos cidadãos (Pedro, 2007b).
4.2 – O individualismo como expressão da cultura social
A partir da segunda metade do século XX, verificou-se a emergência de um novo modo de socialização que
condicionou o aparecimento de uma nova forma de individualismo21, alterando significativamente o processo
de desenvolvimento das identidades individuais. Para Lipovetsky (1989), a grande mutação sociológica, a
que designa por personalização, corresponde, na realidade, ao triunfo da singularidade individual elevada a
valor nuclear. O ideal moderno de subordinação do individual às regras racionais colectivas foi pulverizado, e
o processo de personalização promoveu e incarnou maciçamente um valor fundamental22, o da realização
pessoal, do respeito pela singularidade subjectiva, da personalidade incomparável, sejam quais forem as
novas formas de controlo e homogeneização simultaneamente vigentes. Opera um “novo modo de a
sociedade se organizar e de se orientar, novo modo de gerir comportamentos, agora com o mínimo de
austeridade e de constrangimentos e o máximo de desejo e de compreensão” (Lipovetsky, 1989: 9), que
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Entende-se por globalização de “pé alto” ou “vinda de cima” (Falk,1993, cit por Pedro, 2007b), aquela que é fruto das coligações

realizadas entre estados mais dominantes e mercados transnacionais. Este tipo de globalização refere-se a um ethos consumista.
Por globalização “vinda de baixo”, considera-se ser aquela que se caracteriza pela consciencialização da solidariedade humana, pela
valorização da diferença e da diversidade humanas (Morgado & Ferreira, 2006, cit por Pedro, 2007b).
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Como refere Casanova-González (1999), a alternativa para o Estado neoliberal será uma democracia social diferente do Estado

benfeitor, do populista e do socialismo real que lute pelo poder da maioria e para uma economia da maioria em cada nação e a nível
mundial.
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Esta segunda revolução individualista veio substituir-se à primeira revolução individualista ocorrida no período renascentista

(Lipovetsky, 1989).
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Com este processo de personalização, o individualismo sofre um aggiornamento que, na esteira dos sociólogos americanos, desi-

gnamos como narcísico: o narcisismo, consequência e manifestação miniaturizada do processo de personalização, símbolo da pássagem do individualismo “limitado” ao individualismo “total”, característico da segunda revolução individualista (Lipovetsky, 1989: 13).
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corporiza a nova lógica pós-modernista23. Este individualismo é o resultado do desenvolvimento das
sociedades democráticas avançadas, sobretudo, marcadas pela transformação dos estilos de vida associada
à revolução do consumo, sendo o seu impacte de tal modo profundo que é possível falar de uma mutação
sociológica global que teve o seu início nos anos vinte e cujos efeitos não pararam de se ampliar, a partir da
Segunda Guerra Mundial. Para Lipovetsky (1989), a generalização deste princípio assinala a ruptura com a
fase inaugural das sociedades modernas marcada por um processo de socialização disciplinária. Touraine
(1996), interpreta o movimento pós-moderno como correspondendo, essencialmente, à dissolução do social
ou a uma situação pós-social, destacando o desaparecimento de referências estáveis e de coordenadas
objectivas e fixas, como um dos aspectos mais marcantes da actualidade que consagra a dissociação entre o
público e o privado e imprime um novo significado ao conceito de liberdade individual. É todo um” imaginário
rigorista da liberdade que desaparece, dando lugar a novos valores que visam permitir o livre
desenvolvimento da personalidade íntima, legitimar a fruição, reconhecer os pedidos singulares, modular as
instituições de acordo com as aspirações dos indivíduos” (Lipovetsky, 1989: 9). A extensão progressiva deste
movimento de individualização às várias esferas da existência implicou o recuo paralelo de uma socialização
de carácter rigoroso e unívoco, passando a mesma a definir-se em função de quadros mais abertos e plurais.
A falência dos valores e modelos que asseguravam a coesão social no apogeu da modernidade vai ter
consequências ao nível do papel socializador das instituições tradicionais, como a escola e a família,
desarticulando as várias formas de socialização primária e secundária, outrora existentes. Por outro lado, a
actual crise de identidades, também ela não é independente da importância inédita concedida ao sujeito na
sua construção. Como salienta Tadesco (1999, cit por Branco, 2007: 41), “o enfraquecimento dos padrões de
referência tradicionais, e o maior protagonismo das pessoas na construção das suas identidades, faz parte
do processo de libertação individual”.
A sociedade pós-moderna de consumo e bem estar está na origem de uma atomização e dessocialização
radicais e por influência da generalização do acesso à informação e cultura. Para Lipovetsky (1989: 102),
“seja qual for a sua estandardização, a era do consumo revelou-se e continua a revelar-se um agente de
personalização, quer dizer de responsabilização dos indivíduos, coagindo-os a escolher e transformar os
elementos do seu modo de vida”. Neste sentido, o indivíduo responsabiliza-se pelo seu próprio destino, é o
actor do seu próprio destino. No entanto, esta responsabilização é de ordem narcísica. O indivíduo busca-se
a si próprio, segundo um processo de invenção móvel que pode obedecer a lógicas múltiplas em termos
sincrónicos e diacrónicos e que corresponde a um movimento de descrispação e desestabilização da
personalidade (Branco, 2007). Neste contexto, “a busca da afirmação da identidade desemboca facilmente
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Para Lipovetsky (1989), a descontinuidade pós-moderna não começa com este ou aquele efeito particular, cultural ou artístico, mas

com a preponderância histórica do processo de personalização, acompanhada pela reestruturação do todo social sob a sua lei
própria.
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numa subjectivação e na impossibilidade de o indivíduo se transcender na relação e no compromisso com os
outros, que constitui a marca de uma personalização autêntica” (Branco, 2007: 42).
Só a esfera privada parece sair vitoriosa desta vaga de individualismo e, esquecidos os padrões de
referência tradicionais, fica relegado para um plano secundário o investimento relativamente ao bem comum
e ao compromisso com o colectivo. No entender de Lipovetsky (1989: 108), “o ideal de autonomia individual é
o grande vencedor da condição pós-moderna”.
4.3 – Fragilidades actuais da democracia e crise da participação política
A concepção política da Antiguidade faz, como já foi referido, apelo ao espírito cívico e o principal inspirador
desta concepção cívica é a liberdade, entendida como a integração numa totalidade orientada para a
construção de uma sociedade política. A cidade é um conjunto social, no qual os indivíduos devem aprender
a viver bem e a alcançar a felicidade, consistindo esta na integração baseada na máxima comunicação
possível entre todos. O cidadão, cuja educação cívica resulta do seu envolvimento nas instituições, é o
homem público, cujos interesses devem estar claramente subordinados aos interesses superiores da cidade
(Branco, 2007). O clima de exaltação da vida privada, que hoje vivemos, acompanhados da indiferença
relativamente à vida pública, está na origem da desmotivação da participação na vida política (Lipovetsky,
1989). Para Touraine (1996), este clima de individualismo compromete o investimento dos indivíduos
relativamente à vida pública pondo em causa o conteúdo social e cultural da democracia. A baixa
participação política que hoje se verifica traduz-se, por um lado, numa crise da representação política24 e, por
outro, numa crise da própria consciência de cidadania. Os indivíduos, enquanto eleitores, sentem-se pouco
identificados com os seus representantes que acusam de perseguir os seus interesses pessoais de poder e
de riqueza e, simultaneamente, a maior parte adopta uma postura mais de consumidor passivo do que
cidadão empenhado e responsável (Branco, 2007). Para Bobbio (2004), existe um contraste entre os ideais
democráticos e a “democracia real” devido à expansão de uma série de fenómenos diversos25, o que
compromete, de facto, a expressão e a concretização da soberania popular e da vontade geral e tem, como
consequência, a implementação de uma concepção empobrecida da democracia. O enfraquecimento da
democracia traduz-se, ainda, no avultar de expressões extraparlamentares e políticas das pretensões e
reivindicações sociais: as instituições democráticas estão a perder, em grande medida, a sua eficácia e
credibilidade, uma vez que não servem os cidadãos que representam (Branco, 2007).
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Para Castells (2006: 481), existem três processos convergentes e interactivos que explicam a demissão da opinião pública dos

partidos, dos políticos e da política profissional na actualidade: a crise de legitimidade do Estado-Nação; a transferência da
legitimidade do Estado para a defesa de uma identidade colectiva identificada com o comunalismo mediante a exclusão de grupos e
valores minoritários e a falta de credibilidade no sistema político por parte da sociedade
25

Entre esses fenómenos, Bobbio (2004) destaca o peso crescente das grandes organizações, partidos e sindicatos na vida política;

a permanência dos interesse particulares e das oligarquias, a existência de segredo e de falta de transparência em diversos domínios
da vida social e a e construção de um governo das técnicas e dos aparelhos, oculto por detrás das formas de democracia.
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Enquanto criação humana, a democracia deve ser algo contingente e não necessário, significando isto que o
seu êxito não está garantido, dependendo, em grande medida, dos cidadãos, em geral, e dos políticos, e do
seu nível de preparação e envolvimento nos assuntos comuns, em particular (Idem). Um dos problemas mais
prementes das democracias evoluídas consiste, precisamente, numa apropriação do mundo da cidadania
pelo Estado acompanhada por uma descrença na competência moral dos cidadãos para avaliar o curso da
vida pública. A vida política, consequentemente, profissionalizou-se, o que se traduz num enfraquecimento
da base moral da democracia. A instauração de uma autêntica cultura democrática baseada numa
aproximação mais efectiva entre a política e a sociedade civil é, deste modo, um dos grandes desafios que
se coloca hoje à própria democracia.
4.4 – A revitalização da sociedade civil e da dimensão ética da democracia: a cultura como seu
fundamento
Como já referimos, vive-se actualmente uma crise de participação política nas sociedades democráticas
ocidentais26, como resultado do processo de individualização que caracteriza a sociedade pós-moderna
(Lipovetsky, 1989). A busca da felicidade e da realização pessoal está associada a uma crise de civismo,
traduzida no egocentrismo e num menor investimento relativamente ao bem comum. A legitimidade
democrática já não emana de um investimento ideológico, tendo dado lugar a um consenso existencial e
tolerante, pelo que a democracia se tornou uma “segunda natureza”. No entanto, “a indiferença pura não
significa a indiferença pela democracia, significa desafecção emocional dos grandes referentes ideológicos,
apatia nas consultas eleitorais, banalização espectacular do político, a transformação em «ambiência» da
política mas tudo isto na arena própria da democracia” (Idem: 121). Esta perspectiva de Lipovetsky, parecenos enformada por um optimismo, algo ingénuo, apoiado no pressuposto da perenidade da democracia27,
podendo tal postura ser perigosa, na medida em que a redução da democracia a um mero ambiente pode
incorrer no sério risco de a esvaziar dos seus conteúdos, ou mesmo, de a ver perder terreno em favor de
ideias antidemocráticas (Branco, 2007). Para Touraine (1996), a democracia encontra-se enfraquecida28 por
26

Num estudo recente, Vala & Torres (2006) concluíram que os “stocks” de confiança, em Portugal, sobretudo, no que diz respeito à

confiança interpessoal e na classe política, são substancialmente mais baixos do que nos outros países do conjunto da UE, embora,
se tenha registado que os “scores” de mobilização cívica e política são baixos em todos os países. O facto de as elites apresentarem,
sistematicamente, valores superiores ao operariado no que respeita a todas as representações, atitudes e práticas relevantes para o
exercício da cidadania activa, obriga a uma revisão crítica acerca da representação vigente, em todos os países, especialmente, em
Portugal (Idem).
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Para o autor, seja qual for a sua despolitização, o homo psychologicus não é indiferente à democracia, continua a ser nas suas

aspirações profundas um homo democraticus, converte-se no melhor garante da democracia.
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Para Touraine (1996) os eleitores já se não sentem representados acusando a classe política de perseguir o próprio poder e por

vezes mesmo o enriquecimento pessoal dos seus membros. A consciência de cidadania enfraquece, ora porque muitos indivíduos se
sentem mais consumidores que cidadãos e mais cosmopolitas que nacionais, ora, pelo contrário, porque um certo número deles se
sinta marginalizado ou excluído. A democracia enfraquecida deste modo, pode ser destruída, quer a partir de cima (por um poder
autoritário), quer a partir de baixo (pelo caos, pela violência e pela guerra civil), quer a partir dela própria (pelo controlo exercido sobre

23

uma baixa de participação política e por aquilo “a que com justeza se designou por crise da representação
política” (Touraine, 1996: 16). Para Camps (1996, cit por Branco, 2007), embora não se possa afirmar que a
democracia está em perigo, há pelo menos que reconhecer a sua decadência, cujos sinais visíveis consistem
numa baixa de participação política e na falta de ideias e que tem como raiz a desmoralização da vida
pública29. Para ultrapassar esta situação, Touraine (1996) conclui pela necessidade de revitalização da
democracia representativa, mediante uma aproximação entre Estado e sociedade civil que passa pela
instituição de um diálogo autêntico entre governantes e governados, permitindo restituir à democracia os
seus conteúdos morais. Para Camps (1996, cit por Branco, 2007), a falência do Estado Nação abre caminho
para o assumir de um maior protagonismo por parte da sociedade civil. Na realidade, os agentes sociais e os
indivíduos passam a ter maior responsabilização relativamente às obrigações implicadas nas reivindicações
dos direitos considerados básicos e que são assegurados pelo Estado: “trata-se, no fundo, de emprestar
conteúdo a uma liberdade demasiado individualizada, que se afirmou desligada de qualquer intuito de
cooperação” (Branco, 2007: 50). A afirmação preconizada por Camps (1996, cit por Branco, 2007) surge,
assim, como forma de compensar as deficiências da democracia representativa com uma cidadania mais
participativa, tornando mais eficaz a aproximação entre sociedade civil e Estado. Para Touraine (1996), o
sentido da democracia representativa passa pelos actores sociais serem capazes de dar sentido à sua
acção, associando-se em movimentos30 encarados como um fenómeno indispensável à vida das sociedades
democráticas, na medida em que, aliando a defesa dos interesses particulares à procura do bem comum,
permitem dar expressão às escolhas políticas livres. A democracia surge como forma de assegurar a
possibilidade de uma vida conjunta para indivíduos e grupos com projectos muito diferentes, ou seja, como
forma de gerir conflitos sociais muitas vezes insuperáveis. Como já referido anteriormente, Touraine (1996)
recorda que a democracia é necessária porque esta combinação de factores de unificação com factores de
diversificação é difícil. É ao operar a síntese entre uma lógica de unidade e uma lógica de diversidade que a
democracia deve ser interpretada como a política do sujeito31.
o poder por oligarquias ou pelos próprios partidos que acumulam recursos económicos ou políticos para imporem as suas escolhas a
cidadãos reduzidos ao papel de eleitores).
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São identificadas duas causas principais para esta desmoralização política e democrática: a primeira, consiste na extensão e

consolidação de uma concepção puramente instrumental da democracia, e a segunda, sendo consequência directa da primeira, está
relacionada com uma desresponsabilização por projectos éticos independentes que elaborem e fixem os conteúdos que devem
nortear a vida democrática, num esforço de explicitação dos princípios constitucionais, demasiado abstractos (Branco, 2007).
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Para Touraine (1996), estes movimentos sociais são acções colectivas que visam modificar o modo de utilização social de recursos

importantes em nome de orientações culturais aceites na sociedade em questão. Um movimento social deve ter um programa
político, porque apela a princípios gerais, ao mesmo tempo que para interesses particulares.
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Touraine (1996) considera que “a ideia de sujeito combina três elementos cuja presença é igualmente indispensável: a resistência

à dominação; o amor de si, pelo qual o indivíduo põe a sua liberdade como condição principal da sua felicidade e como um objectivo
central e, por fim, o reconhecimento dos outros como sujeitos e o apoio dado às regras políticas e jurídicas que dão à maioria o maior
número possível de oportunidades de viverem como sujeitos” (Idem: 177). O sujeito é razão, liberdade e memória, pois, ao mesmo
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Evidencia-se, deste modo, o sentido profundamente ético da democracia, para Touraine (1996). Assim,
afirmar que a democracia é a política do sujeito significa que ela é o espaço no qual, mediante debates e
tomadas de decisão democráticas, cada indivíduo e cada grupo têm a oportunidade de “ligar a sua herança e
o seu envolvimento técnico para fazer disso um projecto ao mesmo tempo particular e carregado de sentido
universal” (Touraine, 1996: 185). A democracia tem uma base ética, na medida em que assenta no
reconhecimento da pessoa do outro e de si mesmo, enquanto misto de universalismo e particularismo. Nesta
perspectiva, “a cultura democrática deve ser entendida como uma cultura que estimule a complementaridade
e a convergência, através das instituições sociais, em obediência a dois princípios fundamentais: o princípio
da acção pessoal livre e o princípio do reconhecimento do outro” (Branco, 2007: 54). A ênfase colocada na
dimensão ética da democracia parece-nos fundamental para a sua revitalização e refutação de uma
concepção redutora da mesma, entendida como um conjunto de processos formais.
A revitalização da democracia, passa por sua vez, pelo repensar dos esquemas de participação, melhorando
a participação cívica que deverá ser, neste contexto, a capacitação para uma cidadania activa. A realização
deste objectivo passa por uma aproximação entre a política e a sociedade, pois, como salienta Touraine
(1996), o que está em causa é a impotência da sociedade para dar expressão aos problemas sociais e
encontrar soluções políticas para eles.
A moralização da política passa, por conseguinte, pela formação de uma consciência cívica equilibrada,
baseada na ponderação e no esforço para realizar a convergência entre os interesses pessoais e os
interesses dos outros, como ponto de partida para a acção democrática32. Para Branco (2007), a moralização
da política passa por um aprofundamento da liberdade individual, no sentido de uma liberdade responsável,
mediante a qual é possível restaurar uma cultura cívica que funcione como ambiente revitalizador de um
novo conceito de cidadania.
É, pois, ao lado da cultura, e não, já, do lado das instituições, que há que procurar o fundamento da
democracia. “Ao abeirarmo-nos do estudo desta cultura democrática, nós não nos afastamos dos problemas
fulcrais da democracia, pelo contrário, avançamos para o ponto central do pensamento político” (Touraine,
1996: 160).

tempo, ele é tanto a pertença a identidades colectivas como desobrigação e libertação. Estas três dimensões do sujeito
correspondem às de democracia.
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Esta perspectiva de Touraine (1996), claramente subordina a política à ética, ao fazer a distinção entre cidadão e sujeito-actor,

pois, está a considerar a condição da cidadania como patamar que conduz à verdadeira subjectivação e personalização.
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CAPÍTULO II – DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E EDUCAÇÃO
1 – Educação, democracia e cidadania: desafios na actualidade
A noção de educação para a cidadania33 passa necessariamente pela noção de democracia. Pensar em
democracia como um conceito aberto e não uma realidade adquirida, permite-nos localizá-la num espaço,
num tempo e num contexto onde se possa dar significado à sua relação com a educação. Como já referimos,
não podemos ter a ideia exclusiva de democracia como algo relacionado preferencialmente com organizações formais, ou seja, exterior às pessoas, antes, devemos focar a sua relevância na obrigação horizontal
das interacções sociais diárias. Nesta perspectiva, torna-se necessária uma democracia cultural, na qual os
níveis politico e económico possam assentar e onde os valores democráticos sejam assumidos nas acções
individuais. É neste campo que a democracia pode ter ligações importantes com a educação,
nomeadamente, a educação para a cidadania democrática.
Partindo “da convicção de que é absolutamente fundamental que as sociedades organizadas com base na
democracia politica se auto preservem” (Ferreira & Estêvão, 2003: 44), tal só se concretiza se as ideias e os
valores democráticos forem conquistados, de forma intencional, pelos jovens. A aprendizagem dos valores
democráticos pode acontecer em vários contextos, mas é de salientar o enorme potencial que a escola pode
desenvolver neste domínio. A escola, sendo um lugar de interacção quotidiana dos jovens, é um contexto
educativo por excelência, para uma formação consistente e marcante para a aprendizagem dos valores
democráticos. No actual cenário de globalização, caracterizado pela crise de poder do Estado-Nação,
perante novas formas de poder emergente, encontramo-nos num processo de redefinição democrática com
reflexos a nível de educação cívica. É, deste modo, necessário encontrar um sentido reforçado e uma prática
renovada de democracia social e de cidadania como projecto nacional, contrapondo-lhe uma perspectiva
humanista e defensora dos direitos humanos, na qual, a educação, tem um papel importante a desempenhar.
1.1 – O défice cívico da sociedade portuguesa
A necessidade de despertar as crianças e os jovens para a consciência democrática, para a tolerância e
para a abertura aos outros tem sido, ultimamente, uma preocupação do nosso sistema educativo.
Tradicionalmente, cabia à família a educação para a vida comum, pelo menos, no que respeita à
aprendizagem inicial dos modos de convivência social. Com a alteração da estrutura familiar, no final do
século XX, abre-se um vazio nesta matéria que a escola se esforça por preencher. Como que receando a
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“Educação para a cidadania” e “Educação cívica” não são a mesma coisa. Para Praia (2001), a educação para a cidadania não se

resume a uma soma de direitos (ou de deveres), sendo, também, um modo de ser, uma implicação pessoal na construção da
sociedade, ou seja, pode dizer respeito à Humanidade como um todo. O conceito de educação cívica concerna uma esfera de
contornos mais susceptíveis de descrição objectiva, uma vez que, se refere a espaços de pertença e convivência do dia-a-dia do
cidadão. No entanto, como refere Beltrão & Nascimento (2000), a educação cívica é indissociável da educação para a cidadania, uma
vez que não se pode ser cidadão do mundo, sem se ser cidadão de um qualquer Estado. A educação para a democracia insere-se
numa intenção mais restrita da educação para a cidadania. Esta implica, igualmente, uma educação para os valores (Idem, 2000).

26

emergência de uma “crise civilizacional”, os estados democráticos defendem a necessidade urgente de
promover uma educação para a vida pública, único meio ao seu alcance para reconstruir a sociedade actual
em torno de um conjunto de valores que transmitam alma colectiva às novas gerações. Com efeito, os
sistemas educativos actuais sinalizam um largo conjunto de razões legitimadoras da necessidade de
introduzir a formação cívica, no dia-a-dia das suas escolas para combater a ausência de referências que,
frequentemente, se revelam ter abatido sobre as novas gerações.
Portugal não é excepção e, no âmbito de um trabalho alargado sobre cidadania e currículo escolar, Isabel
Menezes (1995, cit por Fonseca, 2001), concluiu que os jovens portugueses não estão particularmente
interessados em assumir um papel activo como cidadãos, pouco ou nada intervêm na comunidade e, apesar
de apoiarem o regime democrático, mostram-se desconfiados quanto ao seu funcionamento e distanciados
das instituições políticas representativas desse mesmo regime. Um outro estudo, intitulado “Jovens
portugueses de hoje” (Vilaverde Cabral & Machado Pais, 1998, cit por Carvalho, 2005), evidenciou,
igualmente, um distanciamento geral face à política, ainda que, relativamente à democracia, os jovens
pareçam quase unânimes na sua defesa. Os dados relativos à participação social têm vindo a decrescer de
geração para geração, os quais se verificam através da frequência de discussão de assuntos públicos, da
disposição para assumir e exercer os direitos cívicos e políticos e da representação e participação em
associações. Verifica-se uma substancial debilidade das identificações associativas, pois, qualquer que seja
o tipo de associativismo, as taxas de adesão são extremamente baixas. Este estudo procurou indagar as
causas desta fraca participação e verificou que os jovens afirmam que esta sua atitude decorre da sua
“indiferença”, assumindo o seu individualismo, ou seja, denotam uma maior preocupação com as
necessidades individuais do que com as necessidades sociais. Num estudo mais recente (Vala & Torres,
2006), Portugal voltou a indicar o seu desvio do padrão atitudinal europeu. Os indicadores do nosso país de
cidadania activa (<<ser politicamente activo>> e << ser activo em associações voluntárias>>) e os da
cidadania passiva (<< obedecer às leis>>) apresentam um padrão uniforme, o que demonstra que não existe
qualquer distinção entre activismo político, participação eleitoral, obediência às leis, ajuda às pessoas mais
pobres e formação de opinião própria. No referido estudo, concluiu-se que, no que diz respeito ao exercício
da cidadania política, “as próprias elites portuguesas, apesar de obterem scores superiores ao operariado
português, ficaram aquém dos níveis de confiança e mobilização do operariado relativamente às sociedades
mais desenvolvidas e instruídas, apontando assim para uma situação generalizada de privação absoluta de
capital social, em comparação com a média das outros países da União Europeia” (Idem: 66-67).
Perante os resultados dos estudos acima referidos, questiona-se o papel da escola na promoção de um
contexto comunitário desejável para que cada um se reconheça a si próprio, desde a infância, como uma
“entidade cívica” (Fonseca, 2001). A escola não pode reduzir os seus esforços de educação cívica a uma
série de funções associadas à transmissão de “conhecimentos úteis para a vivência social, de acordo com
um determinado projecto ideológico” (Idem: 17). É o primado do currículo a funcionar que compromete o que
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se entende e se deseja através da prática da educação para a cidadania em contexto escolar, sendo por este
facto que, talvez, subsista este défice cívico, “não apenas disseminado entre os jovens mas também pelos
pais e pelos responsáveis políticos e educativos com responsabilidades neste domínio e, para os quais, a
mera instrução de conteúdos de cidadania e de regras cívicas mais não constituem do que o cumprimento de
uma obrigação escolar entre tantas outras” (Idem 18). O acto de educar para a cidadania ultrapassa, pois, o
plano didáctico e, é neste âmbito, que a escola pode intervir e compreender como superar o défice cívico ao
qual fizemos referência. Essa intervenção passará por um equilíbrio entre conhecimentos e competências
porque, também a este nível, a separação entre teoria e prática é seguramente indesejável. De nada serve
transmitir valores morais se não criarmos oportunidades para que os jovens possam exercitá-los e avaliar as
respectivas consequências para si e para a comunidade. Neste registo, Dewey (cit por Gâmboa, 2004),
considera que é sobre a experiência presente que a educação deve agir, se quiser preparar para o futuro34.
2 - A escola e a aprendizagem de uma cidadania democrática
Educar na e para a democracia não se concretiza só pelo facto de vivermos num contexto politico
democrático, pois, como já foi referido, a democracia não pode ser vista apenas como uma organização
política formal, mas “como estilo de vida” (Guerra, 2002: 9). Fazer da escola uma instituição democrática
pressupõe a assumpção de uma educação participativa, intercultural, crítica, moral e para a paz como
finalidades educativas, que permitam a formação de cidadãos participativos, possuidores de um espírito
pluralista, livres, respeitadores dos outros e justos35. O modo de vida democrático constrói-se através de
oportunidades de aprendizagem acerca desse modo de vida e como deveria ser vivido, cabendo às escolas a
obrigação moral de iniciar os jovens na aprendizagem de uma vivência democrática através de experiências
no contexto escolar.
Para Silva & Pureza (2001), a educação para a cidadania democrática é um processo que assenta em três
pressupostos essenciais: primeiro, é um processo de aprendizagem na acção e não de características
teoréticas; segundo, é um processo ao longo da vida e, finalmente, é um processo em que a educação formal
e não formal são convocadas a articular as suas especificidades.
2.1 – Desafios de uma escola democrática
Na sua obra, “Escolas democráticas”, Apple & Beane (2000: 31-32), referem: “ (… ) é um facto que todos
aqueles que se encontram envolvidos directamente numa escola democrática, inclusive os jovens, têm o
34

“Vivemos sempre no tempo em que estamos e não noutro tempo, e só quando extraímos em cada ocasião de cada experiência

presente todo o seu sentido é que nos preparamos para fazer o mesmo no futuro. Esta é a única preparação que, ao longo da vida,
realmente conta” (Dewey, cit por Gâmboa, 2004: 43).
35

O actual sistema educativo centra a sua acção na valorização do ser humano, tornando-o como ponto de partida de toda a acção.

Esta preocupação está inscrita na Lei de Bases do Sistema Educativo, na qual se afirma que ”O sistema educativo (… ), incentivando
a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho” (Art. 2.º, n.º 3) e
que “A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao
diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos (… ) e de se empenharem na sua transformação progressiva” (art. 2.º, n.º 4).
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direito de participar no processo de tomada de decisões. Por este motivo, (… ) as escolas democráticas
pautam-se por uma ampla participação. (… ). Nas salas de aula, os alunos e os professores envolvem-se
numa planificação participada, atingindo decisões que vão ao encontro das preocupações, aspirações e
interesses mútuos. Este género de participação democrática, ao nível da escola e da sala de aula não é
propriamente uma ‘engenharia do consentimento’ (… ), mas uma tentativa genuína que honra o direito de as
pessoas participarem na tomada de decisões que afectam a sua vida”. Duas questões se colocam: de que
tipo de democracia e de que participação estamos a falar? Actualmente, o significado de democracia é
ambíguo e a vantagem retórica dessa ambiguidade é mais do que evidente, na medida em que tanto serve
de suporte dos movimentos de defesa dos direitos civis e de protecção à liberdade de expressão, como
também serve para favorecer a expansão do livre mercado, onde tudo é permitido. Mas, apesar do
significado da democracia ser tão confuso na sociedade, em geral, um dos princípios basilares da escola
democrática consiste no facto de partir do pressuposto essencial de que a democracia possui um significado
poderoso, funcional e que é indispensável, se pretendermos assegurar a liberdade e a dignidade humanas
na sociedade. A ideia de uma participação abrangente nas questões escolares, como outra das
características da escola democrática, não se refere apenas como um convite à participação uma vez que, o
direito à ‘palavra’ introduz questões relacionadas com o equilíbrio que é preciso estabelecer entre diferentes
pontos de vista que representam, por um lado, os interesses mais específicos e, por outro lado, o ‘bem
comum’ mais vasto da comunidade democrática (Idem).
Todos aqueles que se encontram envolvidos numa escola democrática sentem-se participantes em
comunidades de aprendizagem que, por natureza, são diversificadas o que enriquece a comunidade quanto
às opiniões que podem ser tomadas em consideração. Esta comunidade, embora valorizando a diversidade,
também tem a noção de necessidade de um propósito comum, razão porque uma escola democrática se
caracteriza pela cooperação e colaboração e não pela competição. Na escola aprende-se que a democracia
é uma forma de governo envolvendo o consentimento dos governados e a igualdade de oportunidades mas,
menos explicitamente, se aprendem os fundamentos do modo de vida democrático36 (Beane, 1990, cit por
Apple & Beane, 2000). As escolas democráticas pretendem ser verdadeiros territórios democráticos onde
todos têm o direito de participar crítica e informadamente. No entanto, os que propõem as escolas
democráticas compreendem também que o exercício da democracia envolve tensões e contradições, as
quais evidenciam que dar vida à democracia é sempre uma luta. Todavia, subjacente a isso, radica a
36

Para os autores, as preocupações centrais das escolas democráticas repousam na existência e manutenção das condições

necessárias à democracia, destacando-se: a livre circulação de ideias, fé na capacidade individual e colectiva de as pessoas
poderem criar condições para a resolução dos seus problemas; uso da reflexão e da análise para avaliar ideias, problemas e planos
de acção; preocupação pelo bem-estar dos outros e pelo bem comum; preocupação com a dignidade e com os direitos do indivíduo e
das minorias, compreensão de que a democracia deve ser vivida quotidianamente e organização de instituições sociais com a
finalidade de promover e expandir o modo de vida democrático.
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possibilidade de todos se empenharem na construção de escolas mais democráticas ao serviço do bem
comum da comunidade em geral.
2.2 – Aprendizagem “ para” ou “ pela” democracia?
A ênfase colocada por Touraine (1996) na dimensão ética da democracia, parece-nos fundamental para uma
educação cívica que melhore a qualidade da participação cívica, capacitando os indivíduos para o exercício
de uma cidadania activa. A moralização da política democrática passa, como por nós já foi referido, por um
aprofundamento da liberdade individual, no sentido de uma liberdade responsável, mediante a qual é
possível restaurar uma cultura cívica que funcione como ambiente revitalizador de um conceito de cidadania.
Só tendo bem presente a ênfase colocada por Touraine na dimensão ética da democracia, é que é possível
refutar uma concepção redutora da democracia entendida como um conjunto de processos formais. A
democracia não é um fim em si mesmo, na medida em que não se esgota nos mecanismos que sustentam a
convivência democrática. Estes têm de funcionar no sentido de permitir um aperfeiçoamento da sociedade e
dos indivíduos que a constituem.
A passagem de um regime democrático a uma sociedade democrática exige a formação de personalidades
democráticas e, é neste objectivo que devemos concentrar o esforço de uma educação para a cidadania
democrática. Uma sociedade democrática exige, portanto, que se foque a relevância na obrigação política
horizontal das interacções sociais onde as pessoas de relacionam diariamente umas com as outras de forma
a criarem as suas condições de vida. É nesta esfera que, como referimos, a democracia representa uma
forma de vida, uma acção política em aberto, levada a cabo por pessoas na complexidade das relações e
dos processos locais, regionais e globais. Nesta perspectiva, torna-se necessário aprofundar duas questões:
por um lado, um dos obstáculos actuais à progressão democrática em muitas sociedades (tanto nos países
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento) é a falta de democracia cultural, na qual os níveis
político e económico possam assentar. Se os valores democráticos não são assumidos nas acções
individuais e na relação política horizontal, a democracia está necessariamente incompleta; por outro lado, é
neste campo que a democracia pode oferecer ligações importantes com a educação, entendida como prática
que está localizada na esfera de interacções sociais (Carvalho, 2005). Por estas razões, é importante
entender a educação para a cidadania democrática muito mais como educação “pela” do que educação
“para” a cidadania adulta. O que está implícito nesta opção de educar para a cidadania? Ser humano é uma
característica relacional que é gerada na convivência social e nas formações sociais, pelo que a acção
humana é necessariamente entendida como social e, por esta razão, a democracia exige que as pessoas
partilhem da consciência de que a cooperação é necessária para tomar decisões e gerar as condições de
vida apropriada para todos. Esta consciência exige um sentido de pertença a uma comunidade e a visão
partilhada dos membros dessa comunidade em relação a alguma forma de empreendimento conjunto
(Wenger, 1998, cit por Carvalho, 2005). Esta acção política comum tem sempre o propósito de mudança, no
sentido de modificar e melhorar as condições das pessoas envolvidas e da sociedade em geral e, por isso
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mesmo, envolve a transformação das pessoas e das condições do seu acesso à participação nas comunidades. Essa participação passa, necessariamente, pelo desenvolvimento do diálogo social que dá o poder às
pessoas para se envolverem em processos de enunciação problemas, de tomada de decisões e de resolução desses problemas. A relação entre democracia e educação, bem como a dimensão ética da democracia,
está bem patente no pensamento de John Dewey37 (2007). Para o autor, a democracia é um dos valores
sagrados da sua filosofia e todo o seu pensamento constrói-se em torno desse valor, o indivíduo como seu
abonador e a escola como a oficina prática desse ideal social. A dimensão ética da democracia está bem
traduzida na concepção que o autor tem sobre esse valor: “a democracia é mais do que uma forma de
governo; é, antes de mais, uma forma de vida associada, uma experiência partilhada em conjunto” (Idem:
28).
A forma de o autor entender os objectivos educacionais colide com a função tradicional da educação “como
processo de preparação para” que substancia o sentido determinista e teleológico de todo o processo
(Gâmboa, 2004). O combate de Dewey contra “a educação como preparação para”, o centrar os objectivos
educacionais na própria educação, são problemas deslocados instrumentalmente para o campo da acção
educativa, para a pedagogia como espaço onde o sujeito exerce e desenvolve as suas potencialidades, se
auto-realiza. Na obra, “Educação e Democracia”, a solução, para Dewey, é pragmaticamente ensaiada no
universo prático da acção educativa, sendo os professores os agentes da mudança. Assim sendo, para
Dewey “a educação não é preparação para a vida mas é a própria vida“ (cit por Gâmboa, 2004: 42). Tal
como os fins de vida se identificam com o processo que a serve (viver), a educação realiza-se, realizando-se.
Não se trata de uma actividade preparatória de um objectivo terminal; trata-se, sim, de uma dinâmica natural,
desenvolvimento em si mesmo, um fim, potenciando inteligentemente processos capazes de articularem
progressivamente o passado com o futuro38. Este é, aliás, o sentido do princípio da continuidade na sua
aplicação educativa: realizar-se a mediação pessoal entre o passado, o presente e o futuro em cada
momento do processo educativo (Idem).
O desenvolvimento futuro efectiva-se pela realização das potencialidades presentes e, é neste sentido, que
uma educação para a cidadania democrática se concretiza numa aprendizagem “na cidadania” do que “para
a cidadania”, mas, tal concretização só é possível se as escolas forem, elas próprias, contextos facilitadores
de uma vivência democrática possibilitando aos alunos oportunidades de participação.
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Para Dewey, “a educação é em si mesma um processo de descoberta dos valores que são dignos de serem perseguidos como

objectivos. Ver o que está a acontecer para ver as suas consequências (… ). Dirigir-se a alguma fonte exterior para obter fins é
fracassar em conhecer a educação como um processo progressivo” (L.W.5:38, cit por Gâmboa, 2005: 41).
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“Assim a questão em debate não é, por conseguinte, que a educação prepare para o futuro. Se a educação é desenvolvimento, ela

deve progressivamente realizar as possibilidades presentes, tornando assim os indivíduos mais aptos a lidar com as exigências do
futuro. O desenvolvimento não é coisa que se torne completa em determinada ocasião; é um contínuo conduzir para o futuro”
(M.W.9.61, cit por Gâmboa, 2004: 43).
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3 – Democracia e participação39 na escola
A democracia na escola tem sentido em si mesma e também tem um carácter propedêutico em relação à
aprendizagem (Guerra, 2002: 13). Esta tem de fazer-se para se viver no presente, uma vez que o aluno é, ao
mesmo tempo, cidadão numa sociedade democrática. Todos os estabelecimentos de ensino devem ser
palcos da participação de todos os membros da comunidade escolar, dado que a democracia não se aprende
só por falar nela mas, sobretudo, por praticá-la. O ethos democrático (ou seja, o indivíduo moral, cultural,
socialmente autónomo) só se adquire no exercício dos direitos democráticos.
A participação é o princípio básico da democracia e exige o diálogo permanente, o debate aberto, o controlo
das decisões e a capacidade de crítica efectiva. Só participando é que as pessoas melhoram a sociedade e,
é desde os bancos da escola, que é imprescindível contribuir com iniciativas e decisões (Guerra, 2003). As
exigências da democracia no âmbito escolar têm dentro de si uma dinâmica de actividade, uma participação
efectiva: se, está tudo determinado, se, só importa a submissão à norma, então, nada se constrói. As
pessoas devem sentir “que têm uma aposta que têm algo a ganhar ou perder” (Bernstein, 1990, cit por
Guerra, 2002: 29). Assim, para este autor, na escola devem-se garantir três direitos que, por sua vez, exigem
três condições: direito ao crescimento individual, direito a ser incluído e direito à participação. Este último,
permite intervir activamente na construção, manutenção e transformação da ordem. Estando a participação
associada à intenção de contribuir para a formação da vontade colectiva, vincula-a à tomada de decisões da
instituição. Não se pode, assim, participar sem decidir. A participação não é, portanto, apenas um processo
de actuação de carácter técnico, devendo ser um comportamento social radicado em valores públicos (e não
só em interesses privados).
É importante, por isso, que as escolas abandonem “as práticas ’consumistas’ (de espectadores que
recebem, incapazes de incidir no curso, nos objectivos da acção colectiva em que estão imersos), e apostar
na adopção progressiva de práticas ‘produtivo-criativas’ nas quais emerge o pensamento reflexivo e a
possibilidade de este se vir a derramar em acções transformadoras sobre os objectos, bens e actos sociais
que os afectam directamente” (Cantero,1991, cit por Guerra, 2002: 13).
3.1 – Critérios e conceitos de participação na organização escolar
A escola é uma organização complexa e muitas das funções administrativas realizadas no contexto das
organizações burocráticas também têm sido aplicadas à escola. Por outro lado, as fórmulas organizacionais
e os estilos administrativos actualizados na escola não se desenvolvem à margem de certos princípios
ideológicos e político-constitucionais. Assim, a ideia de participação que consideramos a ideia nuclear da
Constituição de 1976 e o ponto de vista da teoria da democracia como participação caracterizadora do
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O vocábulo “participar” provém etimologicamente do latim “participare”, que significa tomar parte. Participar é, pois, uma acção

social que consiste em intervir activamente nas decisões e acções relacionadas com a planificação, a actuação e a avaliação da
actividade que se desenvolve na escola e na aula (Guerra, 2002).

32

período pós 25 de Abril, terão contribuído para a construção de um modelo participativo (ou de diversos
modelos) e sua(s) tentativa(s) de realização.
Com base em diferentes critérios de classificação e conceitos propostos por vários autores, bem como nas
diferentes formas e graus de participação que se têm verificado nas escolas secundárias portuguesas, Licínio
Lima (1988: 68) propõe “um modelo estruturado e construído por um processo de conjunto, ou de progressiva associação de dimensões complementares expressas através de díades antinómicas que passamos a
apresentar: critério de representatividade, critério da regulamentação; critério da forma; critério dos objectivos
fixados pela organização” (Quadro 1; Anexo I). Considerando que a participação admite e favorece, em
diferentes graus, a expressão dos diferentes indivíduos, interesses e projectos, ou seja, pretende garantir que
todas as partes possam estar representadas e tenham acesso à participação na decisão, ela pode, contudo,
realizar-se através de diferentes modalidades. Assim, quanto ao critério de representatividade, podemos
assumir uma participação directa ou uma participação indirecta. O critério da regulamentação visa fixar as
bases de legitimação dos fenómenos de participação, ou seja, determinar os parâmetros e as circunstâncias
dos mesmos. O critério da forma pretende qualificar as atitudes e o empenhamento dos diversos actores
participantes. O critério dos objectivos fixados pela organização está relacionado com a aceitação ou não,
por parte dos actores, dos objectivos determinados. Como refere Lima, (Idem: 71), “esta categorização, pelo
seu carácter multidimensional e pelo facto de se basear num processo de conjugação de diversos elementos,
poderá talvez escapar mais facilmente aos perigos característicos de certas classificações e tipologias
unidimensionais” frisando, no entanto, tratar-se de “uma espécie de tipos puros ou ideais no sentido
weberiano”, pelo que a realidade pode não se conformar com o modelo apresentado. Assim, para Lima,
exigir-se-á uma análise mais fina que poderá justificar a introdução de outras dimensões não consideradas,
ou o desdobramento daquelas que são propostas, surgindo um quadro que nos oferece algumas sequências
congruentes, como é o caso, por exemplo, da sequência A1-B2-C1-D2 (Quadro 2, Anexo I).
3.2 – Finalidade e âmbitos da participação na escola
A finalidade da participação na escola não é somente organizativa ou funcional, mas também educativa, uma
vez que a tarefa de participar é enriquecedora, contribuindo “para desenvolver a responsabilidade e a
capacidade de dialogar, de planificar, de avaliar, de aprender e de trabalhar em equipa” (Vinãs e Domènech,
1994, cit por Guerra, 2002: 13). A dimensão educativa da participação completa-se com a sua dimensão
social, na medida em que a escola é uma instituição pública na qual os cidadãos têm direito a participar. Esta
dimensão profissional da escola exige um trabalho em equipa por parte de todos. Para que a participação
seja efectiva, não basta ter vontade e desejo de participar, mas que existam também estruturas de
participação. Estas devem ser definidas e criadas democraticamente, pois, graças a elas, pode-se garantir a
participação e exercer o controlo democrático da actividade da instituição educativa. Dentro e fora das
estruturas formais existem múltiplas formas de exercitar a participação nas escolas: pode-se (deve-se)
participar na sua gestão, no desenvolvimento das suas normas, na selecção dos conteúdos, no
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estabelecimento da metodologia e no processo de avaliação. Todas elas são necessárias e, por isso, devem
ser incentivadas. Gil Villa (1996, cit por Guerra, 2003) aborda a participação na escola a partir de três
contextos diferentes: o político (a gestão da escola), o académico (referente ao processo de ensinoaprendizagem) e o comunitário (respeitante às actividades extra-escolares). O certo é que a participação é
possível em qualquer dos âmbitos ou facetas da vida escolar e deve ser proporcionada em todas elas.
Assim, participa-se: dando opiniões, trazendo ideias e fazendo críticas; através da actividade que se
desenvolve na instituição; assumindo a representação; tomando decisões e fazendo a avaliação da
actividade, a qual requer reflexão rigorosa sobre a prática.
Podemos distinguir dois sentidos nos processos de participação, sendo ambos necessários e, por isso,
complementares: sentido descendente da participação e sentido ascendente da participação. No primeiro, a
direcção da escola e os professores devem promover a participação, conscientes de que se trata de um valor
educativo e social, pois, dela surgirá uma aprendizagem educativa importantíssima para o exercício da vida
democrática. Arrasta consigo benefícios no âmbito da motivação e do compromisso. Tudo aquilo em que
participamos activamente, gera vínculos de pertença e de interesse. No sentido ascendente, os alunos têm o
dever não só de participar como também de conseguir níveis mais elevados de participação com base nos
níveis já alcançados (Guerra, 2003: 47). O conformismo mantém a rotina e dificulta a compreensão; a
insatisfação e a incerteza permitem-nos pôr em dúvida as práticas participativas, com o fim de as aperfeiçoar.
CAPÍTULO III – A ESCOLA, ESPAÇO PRIVILEGIADO DA FORMAÇÃO DE SUJEITOS ÉTICOS: SEUS
LIMITES E POTENCIALIDADES
Tal como já por nós foi referido, longamente, no capítulo I deste trabalho, a democracia tem uma base ética,
na medida em que assenta no reconhecimento do outro e de si mesmo. Afirmar que a democracia é política
do sujeito, significa afirmar que ela é um espaço no qual, mediante debates e tomadas de decisão
democráticas, cada indivíduo e grupo têm a oportunidade de “ligar a sua herança e o seu envolvimento
técnico para fazer disso um projecto ao mesmo tempo particular e carregado de um sentido universal”
(Touraine, 1996: 185). A importância que a reflexão ética tem vindo a ganhar nas sociedades democráticas
actuais prende-se, precisamente, com o apelo que é feito aos sujeitos, no sentido de um debate que permita
a reconstrução do espaço público numa síntese permanente entre o mundo técnico e mercantil e a herança
cultural (Branco, 2007). É, por conseguinte, o debate institucional aberto, que pressupõe a existência de um
espaço público activo e vigilante, o único mecanismo viável para dar expressão às exigências dos diferentes
grupos sociais.
A sobrevivência da cultura democrática depende, assim, da vitalidade da consciência política que deve ser
interpretada como uma consciência de responsabilidade, alimentada no reconhecimento da diversidade e
concretizada na vontade de promoção desta numa sociedade que propõe, simultaneamente, um elevado
nível de integração interna e de competitividade internacional (Idem). É, neste âmbito, que a ideia de
cidadania se constitui como apelo à responsabilidade política dos indivíduos, com expressão na organização
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voluntária da vida social, no sentido de contrariar as lógicas não políticas do mercado ou do interesse
nacional. A ênfase colocada por Touraine (1996) na dimensão ética da democracia é, quanto a nós,
fundamental para o repensar da educação cívica. Com o autor em questão, partilhamos, também, a ideia de
que é necessário melhorar a qualidade da participação cívica, pelo que o grande objectivo da educação
cívica deverá ser a capacitação para uma cidadania activa. Para Touraine (1994: 392), “ser cidadão é sentirse responsável pelo bom funcionamento das instituições que respeitam os direitos do homem e permitem
uma representação de ideias e interesses”. É, por conseguinte, no respeito dos direitos do homem que a
democracia deve ser entendida como uma cultura da complementaridade capaz de compatibilizar o respeito
pelas liberdades individuais, em nome da tolerância e da diversidade com o esforço de integração e de
homogeneização sociais (Branco, 2007).
A moralização da política democrática passa pelo aprofundamento da liberdade individual, no sentido de uma
liberdade responsável que revitalize um novo conceito de cidadania. A passagem de regime democrático a
uma sociedade democrática exige a formação de personalidades democráticas e, é neste sentido, que se
deve concentrar o esforço da educação cívica. Sabemos que o espaço escolar não é o único que interfere na
formação ética das futuras gerações, pois existem outros contextos sociais, como a família, os pares e meios
de comunicação. No entanto, a escola pode ter um papel fundamental na formação de tais personalidades
democráticas, pelo facto de ser o lugar de reunião e interacção quotidiana das jovens gerações e onde
passam a maior parte do seu tempo. Mas, para que a escola almeje a democracia e a formação de sujeitos
éticos competentes para o exercício da cidadania, precisa de criar espaços e oportunidades que permitam a
construção de personalidades morais autónomas, críticas e intervenientes.
1 – Educação e ética: uma aproximação necessária
De acordo com Baptista (2005), falar e fazer educação implica, necessariamente, pensar e agir eticamente.
Na grande obra de construção humana, a educação constitui-se como uma tarefa indispensável, actuando
num mundo e sobre seres marcados por diversidades incontáveis. Diante deste universo de diferenças, de
complexidades e de paradoxos, a dimensão axiológica impõe-se por se tratar de uma acção de sujeitos
sobre o contexto circundante e por se dar num espaço de vida de educandos e educadores. As exigências do
saber pedagógico como um saber teórico-prático envolvem posturas éticas e morais, desde a clarificação das
finalidades da educação até à sua postura prática como um compromisso individual e colectivo. Imbert (2002)
defende a ideia de um necessário engajamento ético na prática educativa e, neste âmbito, estabelece uma
distinção entre ética e moral. Para o autor, o engajamento ético difere da simples obediência às regras
morais. De acordo com a perspectiva moral, a educação tem como objectivo a aquisição de hábitos
virtuosos, o que pode ser entendido como adestramento ou condicionamento. Neste sentido, uma escola que
se oriente pedagogicamente pela regularização e moralização da criança, rejeita o seu modo de ser
espontâneo, inquieto, questionante e criativo. A ética rompe, precisamente, com este conformismo, desfaz os
hábitos, visando a existência de um eu-sujeito fora dos moldes e das marcas indeléveis, uma vez que
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questiona a unicidade e a singularidade do sujeito, permitindo-lhe adquirir discernimento e capacidade de
crítica. Para Imbert (2002: 18), “a ética questiona a unicidade e singularidade do sujeito. (...) Trata-se de um
engajamento que, ao mesmo tempo, fundamenta e desmonta. Serve de fundamento ao sujeito, além de
questionar a ordem e o controle do Eu adquirido na disciplina moral”. O engajamento ético resulta, assim, de
uma profunda consciência dos valores implicados nos actos humanos e, esta consciência, só pode resultar a
partir de um verdadeiro comprometimento com uma postura ética fundamental. Nesta construção, é
necessária uma interacção entre educação e ética ao longo de todo o processo educativo, o que significa que
necessita de ser olhado através de uma perspectiva ética para se constituir como um processo de
humanização. Para Baptista (2005), a tarefa do professor não pode ser reduzida a uma mera preparação
técnica, antes implica a construção de seres humanos por inteiro. Para a autora, os aspectos éticos inseremse na essência desta construção para garantir o ponto de equilíbrio entre a teoria e a prática, entre a
racionalidade e a sensibilidade e outros aspectos que perfazem o humano.
A escola tem uma responsabilidade social que implica uma exigência ética que ultrapassa uma mera
explicitação formal em códigos e documentos normativos. A aquisição de uma postura ética não é o
resultado de um episódio espontâneo ou de uma bondade inata das pessoas. A responsabilidade e o
comprometimento com os outros, bem como a solidariedade, não são valores que nascem com os seres
humanos, mas precisam de ser, constantemente, semeados e cultivados. Esta aprendizagem ética é tarefa
da educação e será fruto de uma decisão consciente, de uma prática reflexiva permanente que conduza a
acções efectivas e concretas (Baptista, 2005). Uma das tarefas primordiais da educação é “tornar as pessoas
capazes de fazer a sua diferença no tempo, contra a indiferença, a descrença, o pessimismo e a tentação da
inocência” (Idem: 39). A autora em questão, propõe uma ética que possa “salvaguardar a possibilidade de
futuro”, a que chama de “responsabilidade prospectiva”, uma vez que, para ela, o olhar deve estar sempre
voltado para o futuro. A tarefa do educador ético é, pois, a de dar rosto ao futuro levando o educando a
situar-se nas diferentes dimensões do tempo e a assumir o exercício da sua liberdade na construção do novo
amanhã. O mundo actual caracterizado pela sua pluralidade, complexidade e existência de paradoxos,
implica, por parte da cada sujeito, um caminhar com sentido profundamente ético para estabelecer um
equilíbrio entre as suas necessidades individuais e as da colectividade. É com base na consciência da sua
incompletude e da sua existência no mundo que se fundamenta a dimensão ética do existir de cada um. No
entanto, esta tarefa não é solitária, pois, como refere Freire (2001: 36), “ninguém liberta ninguém; ninguém se
liberta sozinho; os seres humanos se libertam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. Os outros não
podem ser encarados como ameaça mas, antes, como riqueza e possibilidade e, é neste aspecto, que ética
e educação se aproximam como conditio sine qua non da convivência humana e como uma das questões
éticas que devem ser equacionadas pela educação.
Somente uma profunda sensibilidade ética poderá despertar no ser humano comportamentos construtivos
gerados pela bondade, prudência, solidariedade, justiça, autonomia e liberdade, entre outros, sendo a
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educação o espaço e o instrumento, por excelência, de construção de seres humanos empenhados na
edificação de um mundo melhor, mais justo e mais solidário.
2 – Escola, cidadania e construção de personalidades morais
Entender a cidadania, elemento essencial da democracia, a partir da redução do ser humano às suas
relações sociais e políticas não é coerente com a multidimensionalidade que nos caracteriza e com a
complexidade das relações que estabelecemos com o mundo à nossa volta e com nós mesmos. Assim, a
luta pela cidadania não passa, apenas, pela conquista da igualdade de direitos para todos os seres humanos,
mas também, pela conquista de uma vida digna, na sua ampla acepção, para todos os cidadãos do planeta.
Esta tarefa pressupõe a educação de todos com o objectivo de promover uma cidadania pautada na
democracia, na justiça, na igualdade, na equidade e na participação activa de todos os membros da
sociedade. Para Machado (1997: 106), “educar para a cidadania significa prover os indivíduos de
instrumentos para a plena realização desta participação motivada e competente, desta simbiose entre
interesses pessoais e sociais, desta disposição para sentir em si as dores do mundo”. Falamos, deste modo,
de formação e instrução das pessoas para a participação motivada e competente na vida política e pública,
mas também, do desenvolvimento de competências para lidar com a diversidade e o conflito de ideias, com
as influências da cultura e com os sentimentos e emoções presentes nas relações do sujeito consigo mesmo
e com o mundo à sua volta. Neste sentido, a educação para a cidadania e para a vida numa sociedade
democrática não se pode limitar, apenas, ao conhecimento de regras e leis ou a formar pessoas que
aprendam a participar de forma consciente na vida colectiva. É necessário algo mais que vise à construção
de personalidades morais, de cidadãos que procurem, de forma consciente e virtuosa, a felicidade e o bem
pessoal e colectivo (Araújo, 2000). Trabalhar na formação desse cidadão pressupõe actuar, intencionalmente, sobre as diferentes dimensões constituintes da natureza humana: sociocultural, cognitiva e biofisiológica40 (Araújo, 1999). No entanto, trabalhar estas dimensões não significa fragmentar a natureza humana,
mas sim, reconhecer a sua existência para trabalhar sobre elas sem, contudo, perder a dimensão da
totalidade da personalidade.
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Para Araújo (2000), actuar sobre a dimensão sociocultural pressupõe propiciar uma educação que leve as pessoas a conhecerem

criticamente os dados e os factos sobre a sua cultura e a realidade social em que estão inseridas, assim como ao domínio dos
conteúdos essenciais ao exercício da cidadania, principalmente, a língua e as matemáticas. Actuar sobre a dimensão afectiva
pressupõe propiciar condições para que as pessoas se conheçam a si mesmas, os seus próprios sentimentos e emoções, para que
construam o auto-respeito e valores considerados como universalmente desejáveis. Relativamente à dimensão cognitiva e, partindo
do princípio de que a construção de determinadas capacidades intelectuais ou de estruturas mentais operatório-formais, no sentido
piagetiano, são importantes para a compreensão da realidade e para a organização das relações das pessoas com o mundo, é
essencial que a educação promova o seu desenvolvimento por parte de todos os seres humanos. A dimensão bio-fisiológica, inerente
ao nosso próprio organismo, deve ser adequadamente desenvolvida, respeitando as diferenças e as características individuais, para
o enriquecimento das nossas experiências e para a interacção com o mundo que nos rodeia.
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De acordo com Araújo (1999), a educação para a cidadania democrática deve contemplar a actuação
simultânea sobre estas quatro dimensões como condição para o desenvolvimento das competências
necessárias para a participação efectiva na vida pública e política, tendo como objectivo principal o
desenvolvimento de cidadãos autenticamente democratas, ao conferir-lhes a possibilidade de deliberarem
acerca da natureza do bem comum e de como alcançá-lo. Este pressuposto leva-nos a elencar e a identificar
aspectos que podem interferir (freando ou incrementando) na real democratização dos processos educativos.
Até ao momento, foram identificados sete aspectos: os conteúdos escolares; a metodologia das aulas; o tipo
e a natureza das relações interpessoais; os valores, a auto-estima e o auto-conhecimento dos membros da
comunidade escolar e os processos de gestão da escola (Araújo, 2000). A inclusão na estrutura curricular de
temas transversais como saúde, ética, meio ambiente, respeito pelas diferenças, direitos do consumidor,
mundo do trabalho, igualdade de oportunidades, drogas e educação de sentimentos, a serem trabalhados de
forma transversal e interdisciplinarmente, é uma proposta de reorganização curricular viável para a formação
de sujeitos éticos competentes para o exercício da cidadania41. Desta forma, conteúdos como a matemática,
a língua portuguesa, as ciências e as artes passam a ser encarados como meios para alcançar a construção
de personalidades morais autónomas e críticas (Moreno, 1998, cit por Araújo, 2000). No entanto, de nada
adianta reorganizar os conteúdos se a metodologia das aulas insistir num modelo transmissivo e autoritário
de conhecimento. Não se constrói a cidadania a partir de relações autoritárias nem com base em
metodologias de mera transmissão e reprodução do conhecimento. A escola deve prever formas de trabalhar
os conteúdos privilegiando o desenvolvimento da competência dialógica e reflexiva, ao mesmo tempo que
utiliza estratégias que tenham como pressuposto conduzir os alunos a tomar consciência dos seus própios
sentimentos e emoções42. Vivemos numa cultura que pretende a democracia, ou seja, uma ordem social
pautada por valores como a justiça, a igualdade, a equidade e a participação de todos os membros da
sociedade, sendo esses os valores básicos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Deste modo, os
princípios presentes na referida declaração podem ser o guia de referência para a elaboração de projectos
educativos que pretendam uma real educação para a cidadania e para a construção de personalidades
morais autónomas (Araújo & Aquino, 2001). Por outro lado, os valores referem-se à dimensão afectiva da
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De acordo com Araújo (2000), é provável que uma pessoa que durante o seu processo educativo experienciou o estudo de

conteúdos de natureza ética e sobre temáticas significativas para o seu mundo pessoal e a sua vida colectiva, terá maiores
possibilidades de coordenar de maneira competente a sua vida pessoal e as suas responsabilidades pública e política.
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São propostas metodologias como as actividades reflexivas, as actividades conceituais concretas e as actividades prático-

experienciais, as quais são importantes porque reforçam as dimensões sociocultural e a afectiva. As primeiras, referem-se a qualquer
dinâmica que pressuponha debates ou discussões para realização de trabalhos em grupo que impliquem a análise de filmes, a
solicitação de trabalhos individuais sobre temáticas socialmente relevantes. Nas actividades conceituais concretas, saímos da
reflexão pura e o conhecimento a ser estudado é trabalhado pelos estudantes a partir de situações hipotéticas ou a partir de dados do
seu quotidiano. As actividades prático-experienciais permitem a construção de conhecimentos e valores a partir das próprias
experiências sociais e não a partir da formalização e/ou conceitualização da realidade (Araújo, 2000).
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natureza humana, pelo que trabalhá-los na educação deve promover o fortalecimento desse aspecto da
personalidade.
A construção da cidadania pressupõe o empenho das pessoas para a participação motivada e competente
na vida pública e política da sociedade, devendo, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento de
competências para lidar com a diversidade e com o conflito de ideias, com as influências da cultura e com os
sentimentos e emoções presentes nas relações do sujeito consigo mesmo e com o mundo envolvente.
Necessitamos, por isso, de uma escola cujas relações entre os seus membros assentem sobre as bases da
democracia e do respeito mútuo. No entanto, um eixo fundamental para a democratização das relações
interpessoais dentro do espaço escolar e, obviamente, para a construção da cidadania, é a oportunidade que
deve ser dada aos jovens de participarem nas decisões que dizem respeito à vida da escola, tal como já
tivemos oportunidade de referir no capítulo II deste trabalho. Para Puig (2000), as assembleias são o
momento institucional da palavra e do diálogo, o momento em que o colectivo se reúne para reflectir, para
tomar consciência de si mesmo e para transformar tudo aquilo que os seus membros considerarem oportuno.
É o momento ideal para que os jovens, conjuntamente com os professores, possam falar de tudo o que lhes
pareça pertinente para melhorar o trabalho e a convivência escolar. No entanto, os espaços de assembleia
não devem ser reservados apenas para a resolução de conflitos, o que os tornaria lugares de tensão: devem
ser, igualmente, espaços para falar de aspectos positivos, para felicitar as conquistas pessoais e do grupo e
para discutir temáticas para projectos futuros. Só uma gestão democrática da escola que promova a
participação de todos os membros da comunidade nos processos decisórios, por intermédio de vários tipos
de órgãos e assembleias, estará no caminho para a democratização efectiva da escola e para uma
verdadeira vivência democrática. A implementação de tais oportunidades de participação intervém na
construção psicológica e emocional dos seus membros actuando na multidimensionalidade constituinte dos
sujeitos (Araújo, 2000). Sob a perspectiva de construção de personalidades morais autónomas e críticas,
como condição para a cidadania democrática, a auto-estima e auto-conhecimento impõem-se, igualmente,
como uma necessidade. Conteúdos escolares e metodologias de ensino mais significativas, a busca pela
construção de valores morais, relações interpessoais baseadas no respeito mútuo e a participação dos
alunos nas diferentes decisões da vida da escola são, seguramente, aspectos que podem reforçar a autoestima das pessoas na escola (Idem). De igual forma, o auto-conhecimento é outra dimensão da natureza
humana que a estruturação do currículo e os objectivos da educação não podem ignorar. Para Araújo, (2000)
não é aceitável formar um cidadão que não consiga olhar para si próprio, enquanto sujeito individual que vive
em relação com os outros. Assim, a constituição de consciências autónomas passa pela construção de
processos de auto-regulação que permitem ao sujeito dirigir a sua conduta por si mesmo, ao mesmo tempo
que passa pela aquisição da sensibilidade necessária para perceber os próprios sentimentos e emoções
morais, de forma a usá-los como componentes de procedimentos da consciência moral. A escola pode e
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deve exercer um papel fundamental neste processo de construção através de actividades43 que solicitem, ao
mesmo tempo, a reflexão, a percepção e a regulação dos próprios sentimentos e emoções, bem como o
desenvolvimento da capacidade dialógica. Apesar das múltiplas formas de abordar a relação entre educação
e ética, não podemos desconsiderar a complexidade da realidade do processo educativo e da
multidimensionalidade constitutiva da natureza humana sob pena de reduzirmos o fenómeno da educação a
perspectivas reducionistas e simplificantes. Como refere Araújo (Idem: 106) “o foco deve centrar-se na
construção do que costuma chamar-se personalidades morais, independente do nome que se dê a tal tipo de
educação”; que sejam competentes para a participação efectiva na vida pública e política e que tenham como
objectivo a felicidade e o bem pessoal e colectivo. Tal implica romper com o modelo de escola
marcadamente técnica e teórica, repensar e reorganizar os espaços, os tempos e as relações interpessoais
que o caracterizam. O domínio dos conhecimentos e de competências não garante o desenvolvimento humanitário dos educandos porque não promove, por si mesmo, a formação ética do ser humano. Essa formação
é uma necessidade do processo formativo humano que não pode ser reduzida a uma simples tarefa de
produção, organização e distribuição de conhecimentos e de competências. A formação humana só estará
completa se acompanhada do desenvolvimento de princípios de conduta que possam ser reconhecidos como
de validade universal (Rodrigues, 2001). Há que reconhecer, portanto, que a compreensão da escola como
espaço complexo, plural e multidiscursivo, coloca aos professores desafios que nenhuma formação inicial ou
continuada pode olvidar, não só por razões de conhecimento ou orientação mas, sobretudo, por razões que
se prendem com sua potenciação como cidadãos interventores e actores (e autores) do cuidado pelos outros
(Estevão, 2004).
O cenário pós-moderno, já por nós caracterizado no capítulo I deste trabalho, organiza-se em função de uma
ética individualista em que o mais importante é tirar vantagem de tudo, levando a que cada um se encerre
nos limites da sua subjectividade, esquecendo o Outro, ou, em casos-limite, rejeitando-o (Pedro, 2007a). Por
outro lado, as relações sociais que antes eram realizadas face-a-face assumem, agora, características
mediáticas, sendo possível relacionarmo-nos com pessoas que estão em lugares distantes do planeta.
Adorno e Horkheimer (Escola de Frankfurt, cit por Pedro, 2007a) consideram que “a indústria cultural”
extremamente manipulativa, ao submeter intencional e incansavelmente as pessoas à publicidade e aos
produtos que quer vender, influencia o juízo crítico e relacional.
Toda a condição pós-moderna marcada pelo forte individualismo, consumismo, provisoriedade, efemeridade
e incerteza assume, no entanto, uma vertente paradoxal, uma vez que, a par das suas dimensões negativas,
regista-se o aumento de consciência na defesa dos direitos pela dignidade humana (Lipovetsky, 2007, cit por
Pedro, 2007a). Perante todo este contexto, deparamo-nos, ainda, com uma escola assente em saberes
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actividades de participação nos diversos órgãos (formais e informais) e instrumentos reguladores da vida da escola.
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estereotipados, permanentes, imutáveis e indiscutíveis, mais dirigidos à memória do que, propriamente, ao
desenvolvimento de competências e capacidades (Pedro, 2007a). A escola tem, assim, de responder às
novas exigências da condição pós-moderna (re)pensando a ideia de aprendizagem, eixo central do trabalho
escolar, passando a remeter as suas preocupações não só para a formação mas, também, para a
preparação para a vida activa dos jovens. Neste sentido, deverá “desenvolver estilos de ensino mais
participativos, que favoreçam o diálogo e a negociação, (… ), que possibilitem o desenvolvimento de
competências comunicativas e relacionais, criativas e participativas, bem como, uma integração mais activa
capaz de ajudar a lidar com a flexibilidade e a descontinuidade que, certamente, os espera” (Idem: 40).
A fraca participação na vida política a que hoje assistimos poderá, igualmente, ser vencida através da
preparação dos jovens para uma cidadania activa, mediante uma participação mais democrática, por parte
dos mesmos, na vida política escolar.
3– O novo regime de autonomia das escolas: desafios para uma educação ética
Como referimos anteriormente, uma escola mais ética pressupõe que os vários membros da comunidade
escolar encontrem, no limite das suas funções e posições, oportunidades para o seu desenvolvimento
pessoal. A fundação de eticidade da escola é indissociável da sua organização democrática, no sentido da
garantia efectiva do acesso à participação e à decisão, quer nos órgãos de gestão escolar, quer na própria
experiência quotidiana que surge como concretização dos princípios da liberdade e da autonomia.
A exigência de cada um consigo mesmo, que encontramos prefigurada na interpelação constituída pela
relação pedagógica, transcende para a comunidade escolar, transfigurando-se no estabelecimento de uma
responsabilidade colectiva pelo bem comum, entendido como o bem dos outros na comunidade.
O regime de autonomia das escolas em vigor até 22 de Abril de 2008 (Decreto Lei n.º 115-A/98), consiste
num quadro de referência flexível que respeita os princípios de democraticidade e da participação definidos
na LBSE, favorecendo a participação de todos os implicados na construção de soluções adequadas aos
contextos onde estão inseridos. Cada escola fica, deste modo, com a possibilidade de construir o seu próprio
projecto de desenvolvimento, segundo um processo criativo. Como refere Lemos (1999: 134) “o regime de
autonomia, administração e gestão das escolas e dos agrupamentos de escola afasta uma solução normativa
de modelo uniforme de gestão e adopta uma lógica de quadro global de referência”. Neste sentido, a
autonomia, à luz deste modelo, pode ser definida como a capacidade de a escola tomar decisões nos
domínios, estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional no quadro do seu projecto
educativo. Neste processo de construção de autonomia destacam-se, como instrumentos44 da sua afirmação,
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O PE é o instrumento crucial da construção da autonomia e, por conseguinte da escola, sendo mediante a sua concretização que

a escola se constitui como uma organização com identidade e com capacidade de auto-organização, correspondendo às solicitações
do meio que a envolve (Costa, 1994). Há, ainda, a salientar que a autonomia de escola que encontra a sua expressão adequada no
PE, promove uma cultura de responsabilidade colectiva e individual, residindo aqui o verdadeiro sentido da comunidade educativa.
Efectivamente, para que o PE se torne uma realidade, é essencial a participação dos vários actores que integram a comunidade
educativa (Silva, 1994). Para Madeira (1995), o PE actua como o grande catalisador de mudanças internas (na própria organização
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o Projecto Educativo (PE), o Regulamento Interno (RI) e o Plano Anual de Actividades (PAA). A 22 de Abril
de 2008, foi aprovado um novo regime de autonomia das escolas regulamentado pelo Decreto Lei n.º
75/200845 que produz alterações ao nível dos seus órgãos de direcção, administração e gestão dos
agrupamentos e da sua composição, referindo, no seu preâmbulo, que “se torna necessário assegurar não
apenas os direitos de participação dos agentes do processo educativo, designadamente do pessoal docente,
mas também a efectiva capacidade de intervenção de todos os que mantêm um interesse legítimo na
actividade e na vida da escola”. No entanto, no que respeita aos espaços formais de participação dos alunos,
este novo documento não introduziu alterações na sua participação. No regime jurídico de autonomia,
administração e gestão das escolas consagrado no Decreto Lei n.º 115-A/98, a autonomia é definida como o
“poder reconhecido à escola pela administração educativa de tomar decisões nos domínios estratégico,
pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu projecto educativo e em função
das competências e dos meios que lhe são consignados” (art.º 3). O PE surge, no contexto deste documento,
como um instrumento privilegiado da autonomia, consagrando a orientação educativa da escola e
estabelecendo os princípios, valores, metas e estratégias, segundo os quais a escola se propõe levar a cabo
a sua função educativa. De acordo com o regime de autonomia, administração e gestão das escolas, a
afirmação da autonomia é uma das prioridades da política educativa para a melhoria da qualidade da
educação. Trata-se, de acordo com o preconizado na LBSE, de valorizar a identidade de cada instituição
escolar, identidade essa patente no seu PE e numa organização pedagógica flexível, que tem em conta as
especificidades e necessidades dos alunos e do meio onde a escola se insere.
O Decreto Lei n.º 115-A/98, por sua vez, consagra a participação dos jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico
nos conselhos de turma, excepto nos conselhos de turma de avaliação sumativa dos alunos (art.º 36), bem
como através dos delegados de turma, da assembleia de delegados de turma, das assembleias de alunos e
associações de estudantes (art.º 41, nº2). Apesar de não estar contemplada a participação dos jovens na
elaboração do RI e do PAA através da sua presença no Conselho Pedagógico, parece-nos legítimo concluir
que as escolas, no âmbito da autonomia pedagógica que lhe é conferida, terão que ser criativas, no sentido
de encontrar outras formas de participação e de envolvimento dos vários membros da comunidade, mais
concretamente, os alunos, no sentido de promover uma maior responsabilização em termos de objectivos
comuns e com vista à formação de verdadeiras personalidades morais e democráticas. Entre as medidas
interna da escola) e de mudanças externas, a nível das mentalidades e atitudes de uma comunidade educativa concreta. O RI é o
documento que estabelece o funcionamento interno da escola e seus órgãos e estruturas de orientação e serviços de apoio
educativo, sendo elaborado no respeito pelos princípios consignados no PE. Consiste, neste sentido, na consagração da autonomia
da escola a nível organizacional, reflectindo a capacidade de a escola encontrar as soluções organizativas mais adequadas à
particularidade e especificidade do contexto onde se insere. O PAA é o documento que materializa, anualmente, os princípios
constantes no PE (Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, art.º 3.º, n.º2, alíneas a, b e c).
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favorecedoras de uma participação mais autêntica, há a salientar a criação de espaços e de locais que
possibilitem o estabelecimento de relações informais entre os vários membros da comunidade escolar.
No âmbito da nossa investigação e munidos dos pressupostos até aqui delineados sobre educação e
democracia, pretendemos olhar para a realidade prática das nossas escolas e compreender como, quer ao
nível formal quer ao nível informal, cada uma, no âmbito da sua autonomia, proporciona, ou não, espaços de
participação efectiva aos jovens. Importa, pois, compreender qual o empenho e valorização efectiva que as
escolas conferem à formação de uma população mais consciente e informada, determinada na construção da
sua própria identidade, mediante a aceitação das diferenças e segundo um espírito crítico e uma mentalidade
cívica pautadas pela busca do bem comum. É objectivo central deste trabalho procurar dar resposta às
questões seguintes: que tipo de cidadãos está a nossa escola a formar? Até que ponto a escola actual forma
cidadãos identificados com uma verdadeira cultura democrática? Se sim, qual a sua definição e modos de
concretização? Se não, que tipo de cidadãos está a escola a formar?
CAPÍTULO IV – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUAS DIMENSÕES TEÓRICAS
Este trabalho pretende investigar, através da representação social (RS) dos jovens do 3º ciclo do ensino
básico, o tipo de participação que têm nas diferentes decisões relacionadas com a vida e o funcionamento da
escola. Deste modo, consideramos relevante compreender como é que as RS são definidas, qual a função
que desempenham no nosso quotidiano e como se constituem.
1- A representação como (re)construção de um objecto e expressão de sujeitos sociais
Moscovici (2003), define as representações sociais como resultantes da relação de interpretação e reconstrução entre os nossos mundos interno e externo sendo, com este autor, que a noção de RS surge como
algo de híbrido entre a sociologia e a psicologia.
As representações sociais podem, assim, ser entendidas a partir de duas perspectivas: numa primeira
perspectiva são reproduções mentais do mundo, ou seja, de uma realidade externa e, como tal, revisitarão
alguma incorrecção, na medida em que estão sujeitas a enviesamentos decorrentes do funcionamento do
sistema cognitivo; numa segunda perspectiva, considera-se que não há corte entre o universo interior e o
universo exterior do indivíduo, ou seja, o sujeito e o objecto não são essencialmente distintos
(Moscovici,1969, cit por Vala & Monteiro, 2006: 459). Nesta acepção, a representação não é entendida como
reprodução, mas como construção, sendo este estatuto epistemológico e teórico que Moscovici atribui ao
conceito de representação social e no quadro do qual desenvolveu o seu conceito. Explicitando melhor, o
conceito de RS configura-se na relação entre o processo cognitivo do sujeito-actor e o seu contexto social de
actuação, emergindo da influência recíproca estabelecida entre o aparelho psíquico do sujeito e o contexto
sócio-cultural em que este intervém. É, em síntese, produto e processo de uma actividade de apropriação da
realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica dessa realidade pelo sujeito, articulando,
dinamicamente, instâncias sociológicas e psicológicas. Como consequência, a RS constrói-se, ao mesmo
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tempo, como reflexo do objecto e como actividade do sujeito, individual e/ou social. Deste modo, as RS
ultrapassam “o mero reflexo e a própria reflexão sobre os dados objectivos” (Martins et al, 2008: 30) e
passam a constituir-se como leitura subjectiva da realidade, cujo papel é decisivo no processo de tomada de
decisão ou, na medida em que forem partilhadas por grupos mais amplos, no desenvolvimento das suas
estratégias sociais.
Assim entendida, o lugar da RS face aos estímulos e às respostas já não são, apenas, mediações mas
factores constituintes do estímulo e modeladores da resposta, na medida em que “ dominam todo o
processo” (Markus & Zajonc,1985, cit por Vala & Monteiro, 2006: 459).
2- Natureza e conteúdo das representações sociais
Dando continuidade à análise feita na alínea anterior, enfatizaremos, agora, a sua vertente enquanto produto,
ou seja, a natureza e o seu conteúdo. Moscovici (2003) refere que a RS supõe uma estruturação na qual
intervêm três eixos constitutivos: as atitudes, a informação, e o campo da representação. A atitude é a
predisposição estruturada face a um objecto, apresentando-se como uma dimensão avaliativa prévia, ou
seja, antecede as outras duas dimensões. Integrando os níveis afectivos e emocionais do sujeito, a atitude
constitui a dimensão mais duradoura presente nas representações. A atitude pode actualizar e sustentar o
comportamento que lhe corresponde” (Moscovici, 1969, cit por Martins et al, 2008: 34).
A informação, por sua vez, diz respeito aos conhecimentos sobre o objecto representado, quantidade e organização do conhecimento pelo sujeito face a um objecto. Remete para a qualidade e quantidade de informação possuída e suas características, podendo estar presente na memória a curto, médio e longo prazo. A
informação é variável segundo os grupos sociais, os meios de acesso a essa informação e os diversos
objectos representados. Por campo de representação, Moscovici designa o conteúdo concreto das proposições que se sustentam num aspecto preciso do objecto da representação (Gilly,1980, cit por Martins et al,
2008: 35). Explicitando melhor, o campo da representação constitui a organização hierárquica dos elementos
que compõem a RS e remete-nos para os conteúdos concretos relativos a aspectos específicos do objecto,
organizando-os a partir de um mínimo de informação, construindo um espaço figurativo articulado. Nesta
dimensão, integram-se todos os elementos que servem para contextualizar o objecto representado.
A esta ideia de totalidade organizada e hierarquizada, cujo conteúdo é composto por um conjunto de
informações (as possíveis ou as seleccionadas) e pelas interpretações dessa informação disponível, Abric
(1994, cit por Vala & Monteiro, 2006) acrescenta o conceito de núcleo central que tem um papel gerador,
organizador e estabilizador da representação. Segundo o autor (Idem: 484), as “RS têm dois sistemas de
significados: o sistema central e o sistema periférico. O sistema central ou núcleo central é rígido, coerente e
estável, é consensual, define a homogeneidade do grupo e está ligado à sua história colectiva: a estrutura
interna de uma RS tem por característica essencial o estar organizada em torno de um núcleo central”. Ao
sistema central cabe determinar a organização da representação e gerar a significação dos elementos da
representação enquanto que os elementos periféricos são mais flexíveis, mudam, são sensíveis ao contexto,
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integram as experiências individuais e é neles que se manifesta a heterogeneidade do grupo. Estes
elementos periféricos têm como função a adaptação contextual e a protecção do núcleo central46. As RS
podem, desta forma, incluir divergências individuais, ao mesmo tempo que se encontram organizadas em
torno de um nó central colectivamente partilhado. A pesquisa mostra que as práticas sociais são, geralmente,
coerentes com as RS: quando se regista uma contradição entre a representação e as práticas, estas dão
origem a novos elementos periféricos, continuando protegido o núcleo central da representação mas, quando
práticas contraditórias ocorrem em situações irreversíveis, pode verificar-se uma transformação do núcleo
central (Abric, 1994, cit por Vala & Monteiro, 2006: 485).
3- Condições que afectam a emergência da representação social
Para Moscovici, são três os modos e as condições sociais de produção das RS: a dispersão da informação, a
pressão para a inferência e a focalização. O primeiro, remete-nos para o desfasamento quantitativo e
qualitativo entre a informação disponível e a informação necessária à compreensão sólida de um problema
ou de um objecto. A pressão à inferência resulta da necessidade de respostas rápidas às solicitações do
meio, o que modifica a natureza dos próprios julgamentos. Concretiza-se pela necessidade de agir, tomar
posições ou obter reconhecimento ou adesão dos outros – “tal facto exige que os indivíduos e os grupos
disponham de recursos que lhes permitam produzir uma opinião não só rápida mas também conforme às
suas estratégias” (Vala, 1996, cit por Silva, 2003: 83). Essa pressão para opinar, avaliar situações, orientar
condutas e agir, leva a respostas feitas ou a antecipações que seleccionam rapidamente as informações que
permitem respostas consideradas ajustadas e socialmente aceitáveis. A focalização é uma das condições
que, incidindo sobre certos aspectos do objecto, é concretizada em função dos interesses e da implicação
dos sujeitos, dos recursos educativos, interesses profissionais ou ideológicos. O seu objectivo principal é ”pôr
em relevo perspectivas conformes com as preocupações do indivíduo ou do grupo marcadas pelos valores,
afectos, posição social, hábitos, tradição, história” (Moscovici, 1960, cit por Martins et al, 2008: 31). Estas
componentes esclarecem a forte interacção entre relações sociais e representações sociais.
4- Processos através dos quais uma representação social se elabora
4.1- A objectivação
É o processo que permite tornar real um esquema conceptual, dar a uma imagem uma contrapartida material
(Moscovici,1976, cit por Castro, 2002: 27). Para Moscovici (2003), esta objectivação é conseguida na
sequência de três etapas: a construção selectiva, a esquematização e a naturalização. Na primeira etapa do
processo de objectivação, as informações, crenças e ideias acerca do objecto da representação sofrem um
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É o gerador da significação da representação, sendo por relação com ele que os outros elementos presentes no campo
representacional são interpretados, ponderados, avaliados positiva ou negativamente. A ausência ou transformação dos elementos
do núcleo central, desencadearia uma perturbação completa da representação, ou seja, da sua significação como da sua estrutura
(Abric, 1984, cit por Martins et al, 2008).
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processo de selecção e descontextualização. O que está em causa é a formação de um todo relativamente
coerente, implicando que apenas uma parte da informação disponível acerca do objecto seja útil. Este
processo de selecção47 é condicionado por diversos factores, como: a cultura, os níveis de educação, as
regras sociais, os valores, as crenças, o que quer dizer que o processo de selecção e reorganização não é
neutro ou aleatório. A segunda etapa da objectivação, a esquematização, corresponde, segundo Moscovici, à
organização dos elementos e à sua esquematização estruturante. Esquema, ou nó figurativo, são conceitos a
que o autor recorre para evocar o facto de as noções básicas que constituem uma representação se
encontrarem organizadas por forma a constituírem um padrão de relações estruturadas. As relações entre
conceitos enunciadas pela esquematização estruturante revestem uma dimensão imagética ou figurativa - a
cada elemento de sentido corresponde uma imagem, o que permite a materialização de um conceito ou de
uma palavra.
Uma vez que os processos de selecção e esquematização vão penetrando no meio social, gerando
categorias como entidades autónomas assimiláveis a figuras manifestas da realidade, é a sua origem
colectiva, o seu carácter social que se vai perdendo na consciência, gerando um processo designado por
naturalização. O que, agora, se acentua é o facto de os conceitos retidos no esquema figurativo e as
respectivas relações se constituírem como categorias naturais e adquirirem materialidade. “A naturalização
assume toda a sua significação na medida em que confere uma realidade plena ao que era uma abstracção”
(Moscovici,1960, cit por Martins et al, 2008: 32). Não só o abstracto se torna concreto através da sua
expressão em imagens e metáforas, como o que era percepção se torna realidade, tornando equivalentes a
realidade e os conceitos.” O senso comum é aqui descrito como antinomalista: a cada palavra corresponde
um objecto e cada imagem tem a sua contrapartida na realidade” (Ibánez,1998, cit por Vala & Monteiro,
2006: 467).
4.2- A ancoragem
Num sentido restrito, a ancoragem é, para Moscovici (2003), a influência que exerce um valor de referência
na avaliação de uma série de estímulos. Num sentido mais amplo, a ancoragem compreende a inserção de
um objecto numa hierarquia de preferências e papéis pré-existentes, a sua integração como instrumento
socialmente reconhecido, bem como o processo pelo qual uma representação se constitui como processo
simultâneo de orientação e construção das relações sociais (Idem). Jodelet (1984, cit por Martins et al, 2008:
32) caracteriza a ancoragem como ”enraizamento social das representações e do seu objecto ou integração
cognitiva do objecto representado num sistema de pensamento pré-existente”. Objectivação e ancoragem
são processos encadeados e só artificialmente separáveis. A ancoragem, enquanto processo que precede a
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objectivação, refere-se ao facto de qualquer construção ou tratamento de informação exigir pontos de
referência: quando um sujeito pensa um objecto, o seu universo mental não é uma tábua rasa, recorrendo a
experiências e esquemas de pensamento já estabelecidos ao pensar no objecto novo. Enquanto processo
que segue a objectivação, o conceito de ancoragem refere a função social das representações e a sua
eficácia social: “Se a objectivação explica como os elementos representados de uma teoria se integram
enquanto termos da realidade, a ancoragem permite compreender a forma como eles contribuem para
exprimir e constituir as relações sociais” (Moscovici, 1961, cit por Vala & Monteiro, 2006: 474). De facto, as
RS oferecem uma rede de significados que permitem a ancoragem da acção e a atribuição de sentido a
acontecimentos, comportamentos, pessoas, grupos, factos sociais. Uma RS é “um código de interpretação
no qual ancora o não familiar, o desconhecido, o imprevisto” (Ibidem). No seu papel de integração da
novidade num sistema de pensamento do pré-existente, a ancoragem pode funcionar a um tempo como
elemento estabilizador ou de conservação, como, ao contrário, o ponto de partida para a inovação e a
criação de novas representações e de novas formas de relação social. Para Vala & Monteiro (2006: 475), “é
neste sentido que o processo de ancoragem é, a um tempo, um processo de redução do novo ao velho e
reelaboração do velho tornando-o novo”48.
Em conclusão, objectivação e ancoragem são processos que se interpenetram acentuando, o primeiro,
mecanismos de construção social do conhecimento e, o segundo, a atribuição de sentido a esses
conhecimentos. A ancoragem, lugar de processo de sedimentação das memórias, da significação, da
interpretação, dos códigos, das tipologias e das classificações e dos valores, que enfatiza o que é préexistente, não deixa, do mesmo modo, de ser um reflexo da dinâmica social e um suporte da inovação, da
construção e reconstrução permanentes das relações sociais.
5. Funções das representações sociais
Definidas como sistemas de interpretação, as RS orientam a relação do indivíduo com o mundo e com os
outros indivíduos (orientando e organizando os seus comportamentos e as suas interacções comunicativas)
assumindo quatro funções primordiais: organização significante do real; organização e orientação dos
comportamentos; comunicação; diferenciação social.
As representações contribuem para a organização significante do real. Esta função é particularmente
relevada pela atribuição de sentido aos objectos e acontecimentos sociais que as representações propiciam.
As representações permitem ao indivíduo uma orientação na sua forma de nomear e interpretar a realidade,
tomando uma posição, ou seja, ”contribuem para constituir o objecto do qual são uma representação”
(Ibañez, 1988, cit por Silva, 2003: 84). As RS orientam e organizam os comportamentos dos indivíduos:
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rígidas, instáveis como persistentes, e isto, por vezes, no interior de um mesmo sistema” (Jodelet, 1984, cit por Martins et al,2008:
32).
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grande parte dos comportamentos dos indivíduos são condicionados e orientados pelas suas representações. De acordo com Moscovici (2003), as representações constituem uma orientação para a acção ao
modelarem os elementos do contexto em que o comportamento ocorre49. Existe, assim, uma forte interacção
entre o comportamento do indivíduo e as suas representações sobre o contexto situacional. As representações são um suporte importante nos processos de interacção e de comunicação entre os indivíduos e os
grupos, pelo papel central que ocupam na orientação das actividades explicativas e avaliativas. Segundo
Vala (1996, cit por Silva, 2003: 85), “comunicar argumentando é activar e discutir representações”, uma vez
que os actos de comunicação constituem actos de partilha de consensos mas, também, de discussão e de
argumentação. Se a dinâmica argumentativa no contexto da comunicação remete para a gestão das
representações, a comunicação e a linguagem contribuem para a sua génese e dinâmica. As representações
intervêm também na diferenciação dos grupos sociais. De acordo com Moscovici (1961, cit por Silva, 2003:
85), “as idiossincrasias da situação de cada grupo social contribuem para a especificidade das suas
representações”, de tal forma que explicam uma certa singularidade existente e, consequentemente, a
diferenciação dos grupos sociais.
Em conclusão, se, por um lado, as RS se estruturam de acordo com as estratégias dos grupos ao nível da
sua funcionalidade, por outro lado, servem e justificam comportamentos e avaliações (Silva, 2003).
Tendo em consideração o papel mediador da RS na interacção do individual com o colectivo, a sua função
estruturante na interpretação da realidade e na orientação estratégica da actuação dos indivíduos, no
contexto dessa mesma realidade, o seu estudo parece ser um caminho promissor para encaminhar a nossa
reflexão para o terreno da escola. Pelas suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário social e,
principalmente, pelo seu papel na orientação de condutas e de práticas sociais, as RS constituem elementos
essenciais à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo (Mazzotti, 1994).
Embora emergindo também como produto das interacções educativas, as RS da escola nos actores (alunos,
pais e professores) constituem quadros de referência que orientam formas de envolvimento e de participação
na acção educativa. Delas fazem parte, no fundo, todas as aprendizagens significativas no contexto escolar
que operam sobre os objectos, as personagens e as situações, na intersecção das experiências pessoais e
colectivas com factores de ordem institucional e cultural. O lugar que ocupam na estrutura mental dos
sujeitos é o de uma instância mediadora entre os factores e as ideias, as intenções e as práticas (MolloBouvier, 1986, cit por Santiago, 1993).
Consideramos, deste modo, que o quadro teórico aqui apresentado nos permite identificar nas
representações dos jovens, as ideias, as práticas e os valores que articulam os significados construídos
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Segundo Vala (1996, cit por Silva, 2003: 85), “a acção envolve um sistema representacional que articula o objecto com o seu

contexto, ao considerarmos que as representações: a) incluem modos desejáveis de acção, b) proporcionam a constituição do
significado do objecto estímulo e da situação no seu conjunto, c) permitem dar um sentido ao próprio comportamento, possibilitando a
sua leitura à luz de uma representação”.
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individualmente com os valores e as práticas colectivas. Tal articulação parece-nos importante, na medida
em que nos possibilita uma reflexão sobre a questão da participação dos jovens na vida da escola, a partir
dos significados que os sujeitos que a vivenciam lhe atribuem. Tendo em consideração os nossos
pressupostos teóricos, a nossa investigação pretende fazer uma reflexão sobre a questão da participação
dos jovens, tendo como referência os sujeitos.
CAPÍTULO V – METODOLOGIA GERAL
De acordo com Gil (1989), a metodologia consiste na descrição da estrutura de um estudo através da
explicitação dos procedimentos, métodos e técnicas necessárias ao desenvolvimento da investigação com o
intuito de obter conhecimentos seguros e chegar à veracidade dos factos. Para que o conhecimento seja
considerado científico é necessário determinar, também, o método que possibilitou atingir esse conhecimento
e identificar as operações mentais e técnicas que conduziram à sua verificação.
Neste trabalho, temos como objectivo geral identificar as experiências democráticas vivenciadas pelos jovens
do 3º Ciclo do Ensino Básico, do Concelho de Aveiro, no que diz respeito ao tipo de participação nas
diferentes decisões da vida da escola. Como já foi referido, esta investigação, ao adoptar as representações
sociais, procura a óptica dos indivíduos que, inseridos numa sociedade democrática, integram uma instituição
dessa mesma sociedade responsável pela educação das novas gerações - a escola. Nesta, desenvolve-se
uma cultura específica de relação interpessoal que a tornam produtora de um universo específico de
representações, de certo modo, autónomas de outras influências, nomeadamente, as parentais e as da
comunidade envolvente. O recurso ao universo conceptual das representações sociais com vista a
circunscrever as significações atribuídas à escola pelos actores permite, mais facilmente, neles detectar o
modo de apreensão do objecto social escola, no que respeita à organização subjectiva dos elementos
objectivos das situações a representar. A escola constitui um aspecto determinante na construção de
modelos de leitura da realidade escolar com características psicossociológicas, que desempenham uma
dada função na orientação dos comportamentos e nas formas de comunicação interindividuais, intragrupais e
intergrupais. Não podemos, no entanto, perder de vista que, embora emergindo, também, como produto das
interacções educativas, as RS da escola nos actores constituem quadros de referência que orientam formas
de envolvimento e de participação. A faixa etária dos jovens envolvidos neste estudo (14 anos de idade)
permite-nos autonomizar a influência das suas RS sobre a vivência escolar, relativamente a factores
exteriores a esse contexto, dependendo a sua construção, em grande parte, das experiências subjectivas na
escola; estas, por sua vez, são fortemente condicionadas pela actuação dos professores (Santiago, 1993).
Por outro lado, o objecto de estudo desta investigação, as experiências de participação dos jovens no
ambiente escolar, também ele, depende fortemente dos significados construídos na realidade da escola e
não de qualquer outro contexto exterior à mesma.
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1 – Objectivos
Na medida em que acreditamos que o estudo das representações sociais dos sujeitos sobre a sua participação na vida da escola poderá constituir-se em valioso instrumento para reflexão e elaboração de propostas
educacionais, no sentido de alcançarmos uma escola mais democrática e participativa, surgem objectivos
específicos que nos auxiliarão na resposta ao nosso problema geral da investigação:
1- Identificar o tipo de participação que os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico possuem, quer ao nível formal
e/ou informal, nas diferentes decisões da vida da escola, nomeadamente, nos órgãos de gestão e elaboração
dos instrumentos de orientação educativa.
2 – Identificar os espaços de debate/assembleia proporcionados aos alunos, no âmbito da autonomia das
escolas.
3 – Identificar as funções/actividades desenvolvidas pelos alunos, no âmbito dos cargos e órgãos formais que
desempenham na escola (Delegado de Turma, presidente da Associação de Estudantes).
4 - Avaliar as representações que os jovens têm sobre a sua participação na vida da escola.
5 – Identificar o perfil nomeado pelos alunos para o desempenho de cargos de representatividade (Delegado
de Turma, presidente da Associação de Estudantes).
6 – Identificar a importância que cada escola atribui à participação discente e sua configuração nos
respectivos instrumentos de autonomia (Projecto Educativo, Regulamento Interno e Plano Anual de
Actividades)
2 - Hipóteses
De acordo com Pardal & Correia (1995), uma investigação deve apresentar, logo no início, uma hipótese.
Esta, é um instrumento orientador da investigação que facilita a selecção dos dados e a organização da sua
análise; ao mesmo tempo, se tornada possível por uma teoria, permite pôr esta à prova e, refutada ou
aprovada, do confronto entre teoria e realidade empírica, poderá tornar possível a formulação de novas
hipóteses. Na nossa investigação formulámos as seguintes hipóteses:
H1: Os alunos têm uma débil participação, formal e informal, nos órgãos de administração/gestão e
estruturas educativas da escola, bem como na elaboração dos instrumentos de orientação educativa;
H2: A existência de espaços de debate/assembleia com a participação dos alunos é quase inexistente nas
escolas;
H3: A função desempenhada pelos alunos, no âmbito dos cargos de representatividade que possuem,
traduz-se numa mera formalidade;
H4: A participação associativa dos alunos circunscreve-se à realização de eventos culturais, festivos e
desportivos;
H5: Os alunos desvalorizam a sua participação nas decisões da escola, atribuindo a responsabilidade da
mesma aos docentes;

50

H6: Na definição do perfil dos alunos que ocupam cargos formais (Delegado de turma, presidente da
Associação de Estudantes), são valorizadas maioritariamente, as dimensões de ordem afectiva, de
capacidade de trabalho, de aproveitamento e de comportamento;
H7: Os instrumentos de autonomia das escolas, nomeadamente, Projecto Educativo, Regulamento Interno e
Plano Anual de Actividades, atribuem relevância à participação discente, situação que, contudo, não passa
das boas intenções.
3 – Caracterização da amostra
Na análise de um fenómeno social, geralmente, não é possível inquirir a totalidade dos membros do conjunto
– o universo – que se pretende analisar, pelo que se recorre a técnicas que viabilizem a construção de uma
parcela - a amostra - daquele mesmo universo. Pequena representação do universo, a amostra, se bem
construída, tem condições de o substituir e é, em muitos casos, o único meio de o conhecer, se não de
maneira plenamente segura, ao menos com razoável segurança (Pardal & Correia, 1995).
O nosso estudo compreende duas amostras: a amostra dos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade (Anexo
IX) e a amostra dos delegados de turma (Anexo X), tendo em vista os objectivos por nós definidos. As
amostras deste estudo reuniram alunas e alunos de duas escolas do Ensino Básico do Concelho de Aveiro e,
tendo em consideração as características da pesquisa, optou-se por amostras não probabilísticas. A amostra
dos alunos do 3º ciclo é constituída por todos os alunos que frequentam o 8º e 9º ano de escolaridade em
cada uma das escolas, num total de 240 alunos (distribuídos por catorze turmas). Em relação ao sexo
regista-se uma ligeira predominância de alunos do sexo feminino, numa diferença de seis alunos. A maioria
dos alunos frequenta o 9º ano de escolaridade (59,6%). A média das suas idades é de 14,1 anos (Gráfico 1).
GRÁFICO 1

Distribuição da amostra dos alunos do 8º e 9º ano de
escolaridade segundo a idade
1%
9%

28%

17%

13 anos
14 anos
15 anos
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45%
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A amostra dos delegados de turma é constituída pelo(a) delegado(a) de cada turma, das duas escolas
seleccionadas, num total de 14 alunos, 7 do sexo masculino e outros 7 do sexo feminino. A maioria dos
delegados de turma (nove) frequentam o 9º ano de escolaridade, o que corresponde a 64,3% da amostra dos
mesmos (Gráfico 2).
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GRÁFICO 2
Distribuição da amostra dos delegados de turma de acordo
com a escolaridade
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4 – Descrição dos instrumentos de investigação
Para dar resposta ao problema geral da nossa investigação elaborámos dois questionários: um dirigido aos
alunos do 8º e 9º ano de escolaridade (Anexo IV) e outro dirigido aos delegados de turma (Anexo V). A
adopção do questionário foi uma forma de garantir, por um lado, o “anonimato” da cada participante,
deixando os alunos mais à vontade para expressarem as suas ideias, pensamentos e sentimentos e, por
outro, abranger um maior número de inquiridos.
O facto de estarmos perante alunos com capacidade de compreensão escrita, facultou-nos a adopção desta
técnica de recolha de dados. A preparação dos referidos questionários teve em consideração um conjunto de
procedimentos metodológicos e técnicos, de forma a permitir-nos recolher a informação necessária à
resposta do problema da investigação, nomeadamente: formulação do problema; definição dos objectivos;
revisão bibliográfica; formulação de hipóteses; identificação das variáveis, indicadores e definição da
amostra. No questionário dirigido aos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade foram formuladas onze
perguntas, desdobradas em alíneas, sendo dezassete abertas e vinte e nove fechadas, contendo três grupos
de questões: o primeiro grupo de questões, grupo A, versa sobre o conhecimento que revelam ter acerca dos
diferentes órgãos de administração/gestão e estruturas educativas, bem como dos instrumentos de
orientação, planeamento e funcionamento da escola; com o segundo grupo de questões, grupo B,
pretendemos identificar o tipo de participação, formal e informal, que os alunos têm no âmbito dos cargos que
ocupam e da sua actividade associativa (Delegado de Turma e Associação de Estudantes): com o grupo C,
procuramos identificar a percepção dos jovens sobre o tipo de participação que têm na vida da escola e o
significado da mesma para eles. Todas as questões formuladas procuram investigar nas representações
sociais dos alunos, o tipo de participação na vida da escola, formal e informal, ao nível dos diferentes órgãos
e documentos de orientação, planeamento e funcionamento. Os questionários são mistos, incluindo dois
tipos de questões: questões fechadas, dicotómicas e de resposta múltipla em leque aberto, (solicitando, na
maioria das mesmas, a ordenação de algumas alternativas), o que permite ao inquirido apresentar um outro
aspecto não considerado, tornando a pergunta mais aberta e com maior probabilidade de recolha de
informação; questões abertas, uma vez que pretendemos aprofundar algumas respostas obtidas e, desta
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forma, estudar o assunto com um grau de profundidade maior. O questionário dirigido aos delegados de
turma é constituído por dez perguntas, desdobradas em alíneas, sendo catorze abertas e dezoito fechadas,
algumas dicotómicas e em leque aberto.
5 - Procedimentos éticos de investigação
Para a aplicação dos referidos questionários, requereu-se autorização à Comissão Nacional de Protecção de
Dados, a qual foi concedida para o efeito (Anexo II). Igualmente, houve um contacto prévio com os presidentes dos Conselhos Executivos das duas escolas para autorização da implementação dos mesmos e para
explicitação dos objectivos da nossa investigação. Uma vez que se trata de jovens menores, foi elaborada
uma Carta para a Obtenção do Consentimento Livre e Esclarecido para Investigação para os respectivos
encarregados de educação, a qual foi distribuída e recolhida pelos diferentes directores de turma (Anexo III).
Os dois instrumentos foram, inicialmente, dados a responder a dez alunos e a dois delegados de turma, no
sentido de identificar eventuais problemas relativos à sua estrutura, à compreensão das perguntas, a eventuais dificuldades e à fadiga que pudesse desencadear. Feitas algumas alterações pontuais, consideradas
pertinentes, procedeu-se à sua implementação, que decorreu durante as duas primeiras semanas do mês de
Janeiro de 2009, tendo sido feita a sua recolha nas duas últimas semanas deste mesmo mês.
O tratamento dos dados obtidos nos questionários foi feito por meio de programação computacional,
recorrendo a um dos pacotes estatísticos, o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
No que diz respeito ao tratamento qualitativo das questões abertas, optámos por não trabalhar com
categorias prévias, construindo grupos de respostas a partir das respostas dos próprios sujeitos, através da
classificação analógica e progressiva dos elementos – procedimento por “milha” (Bardin, 2006). Elaborar tais
grupos de análise, considerando a complexidade dos dados colectados, foi um processo longo e minucioso,
tanto mais que nos deparámos com algumas dificuldades, por parte dos alunos, ao nível da sua expressão
escrita, o que nos obrigou a especificar um maior número de categorias, em função dos elementos
considerados mais relevantes emitidos pelo seu raciocínio.
6 – Análise dos instrumentos do processo de autonomia das escolas estudadas: Projecto Educativo
(PE); Regulamento Interno (RI) e Plano Anual de Actividades (PAA).
Outro instrumento de investigação utilizado neste estudo foi a análise do Regulamento Interno (RI), do
Projecto Educativo (PE) e do Plano Anual de Actividades (PAA), de cada uma das escolas em estudo, uma
vez que constituem instrumentos do processo de autonomia das escolas, sendo entendidos de acordo com o
Decreto Lei n.º 115-A/9850 (Artigo 3º).
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Projecto Educativo: é o documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos órgãos de

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias,
segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa. É aprovado pela Assembleia de Escola, órgão responsável
pela definição das linhas orientadoras da actividade da escola, de acordo com os princípios consagrados na Constituição da
República e na Lei de Bases do Sistema Educativo, que acompanha e avalia a sua execução (Decreto-Lei n.º 115-A/98, artigos10º).
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Pretendemos, através da análise do conteúdo destes três instrumentos de autonomia das escolas, compreender a importância atribuída pelas duas escolas à participação dos jovens, identificando referências a
espaços de participação, formais e informais, bem como os processos utilizados por cada escola para a
operacionalização dos mesmos. Para a análise do Regulamento Interno das duas escolas, construímos duas
grelhas (Anexos VI e VII), uma vez que se trata de um documento muito extenso. Ao longo da sua leitura,
procurámos localizar em todo o seu articulado referências ao fenómeno da participação discente, elaborando
um registo detalhado dos termos em que a mesma surge e seus modos de concretização. No Projecto
Educativo procurámos identificar, nas suas linhas orientadoras, a importância que a escola atribui à
participação dos jovens ou se a mesma aparece referenciada e em que termos. A análise do Plano Anual da
Escola procurou identificar actividades nas quais os alunos figurem como dinamizadores quer no âmbito da
sua actividade associativa, quer no âmbito dos seus cargos de representatividade ou de outro tipo.
Elaborámos, igualmente, uma grelha de registo de leitura do Decreto-Lei n. º 115-A/98 (Anexo VIII),
assinalando todos os artigos que fazem referência à participação dos alunos, o que nos permite compreender
melhor a forma como as escolas, no exercício da sua autonomia, promoveram, ou não, a participação
efectiva dos alunos.
7 – Apresentação, análise e discussão dos resultados
Neste ponto, procederemos à análise dos dados obtidos para cada grupo de questões propostas e teste das
hipóteses que lhes estão subjacentes. Convém ressaltar que optámos por questionários com um número de
questões superior àquele que pretendíamos analisar como forma da garantir que a temática fosse amplamente abordada, permitindo-nos seleccionar, de entre o universo de questões propostas, aquelas mais
adequa-das ao nosso problema da investigação. Os dados obtidos encontram-se reproduzidos,
integralmente, nos anexos XI (Questionário aos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade) e XII (Questionário
aos delegados de turma) deste trabalho.
Questionário dos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade
Grupo A - Com este grupo de questões pretendemos testar as seguintes hipóteses:
H1: Os alunos têm uma débil participação, formal e informal, nos órgãos de administração/gestão e
estruturas educativas da escola, bem como na elaboração dos instrumentos de orientação educativa;

O Regulamento Interno: é o documento que define o regime de funcionamento da escola, de cada um dos seus órgãos de
administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e deveres dos
membros da comunidade escolar. É, igualmente, aprovado pela Assembleia de Escola, competindo ao Conselho Pedagógico (órgão
de coordenação e orientação educativa da escola) pronunciar-se sobre a proposta do mesmo (Decreto-Lei n.º 115-A/98, artigos 10º e
26º).O Plano Anual de Actividades: é o documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão
da escola que define, em função do projecto educativo, os objectivos, as formas de organização e de programação das actividades e
que procede à identificação dos recursos envolvidos. Compete ao Conselho Pedagógico apresentar propostas da sua elaboração, as
quais são submetidas à Assembleia de Escola para verificação da sua conformidade com o projecto educativo (Decreto-Lei n.º 115A/98, artigos 10º e 26º).
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H2: A existência de espaços de debate/assembleia com a participação dos alunos é quase inexistente nas
escolas.
As respostas que compõem este grupo apontam para um reduzido conhecimento, por parte dos alunos, dos
diferentes instrumentos de orientação, planeamento e funcionamento da escola, destacando-se, no entanto,
a elevada percentagem de respostas positivas (80,8%) relativamente ao Regulamento Interno (RI). Todavia,
quando questionados sobre a participação que tiveram na sua elaboração, 94,2% dos alunos referiu não ter
participado na mesma. Colocada a questão: “Conheces o Regulamento Interno da tua escola?”, 64,6%
respondeu que “sim” e 52,9% destes alunos, referiu ter tido conhecimento do mesmo por intermédio da
directora de turma, distribuindo-se, ainda, uma percentagem de 12,9% de respostas nas categorias “os
professores falam dele” e 12,9%, “por leitura dos mesmos nos locais afixados”. Na verdade, o RI é um
documento regularmente referenciado, quer pelos directores de turma, quer pelos professores, aquando da
verificação do incumprimento, por parte dos alunos, de algumas regras constantes no mesmo, sendo,
também, prática habitual a sua afixação em diferentes locais da escola. Relativamente ao Plano Anual de
Actividades (PAA), destaca-se a elevada percentagem de alunos (71,3%) que não sabe o que é este
instrumento, bem como, a reduzida participação na sua elaboração (6,3%).O Projecto Educativo (PE) é outro
instrumento que os alunos desconhecem quase por completo (87,9%) e no qual a sua participação foi quase
nula (0,4%). Estes resultados são indicadores de um débil conhecimento que os alunos têm sobre dos
diferentes instrumentos de orientação, planeamento e de funcionamento das escolas bem como da sua
quase nula participação na elaboração dos mesmos (Tabela 1). Tratando-se de documentos elaborados por
actores com assento nos diferentes órgãos de gestão/administração e estruturas educativas da escola, tais
resultados pressupõem uma quase inexistente presença dos alunos nos referidos órgãos.
TABELA 1

Conhecimento e participação dos alunos nos instrumentos de autonomia da escola
PAA

Objectivos
Participação na elaboração ( %)
Sabes o que é ( %)
Conheces o da tua escola ( %)

Sim

Não

RI

Não responde

Sim

Não

PE
Não responde

Sim

Não

Não responde

6,3

89,6

4,2

2,5

94,2

3,3

0,4

92,1

7,5

27,5

71,3

1,3

80,8

17,5

1,7

7,9

87,9

4,2

15,0

80,4

4,6

64,6

32,5

2,9

7,1

87,9

5,0

Quando questionados sobre o conhecimento que têm acerca dos diferentes órgãos de gestão e administração, o Conselho Executivo (CE) aparece como o órgão que revelam ter conhecimento maior (92,1%), bem
como o que revelam conhecer melhor as suas funções, distribuindo-se as respostas nas categorias ”mandar
na escola” (12,7%), “resolver problemas” (9,5%) e “gerir a escola” (15,8%), facto revelador que os alunos
atribuem uma função de direcção a este órgão. No que diz respeito aos restantes órgãos de gestão e
administração, 33,8% dos alunos diz conhecer o Conselho Pedagógico (CP) mas, quando questionados
sobre as suas funções, apenas 9,9% dos alunos referem que “é quem toma todas as decisões da escola”,
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revelando algum conhecimento sobre as funções deste órgão. A Assembleia de Escola (AE) e o Conselho
Administrativo (CA) surgem como os órgãos que os alunos quase desconhecem por completo. (Gráfico 3)
GRÁFICO 3
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Os resultados obtidos neste primeiro grupo de respostas permitem-nos afirmar que, ao nível das diferentes
decisões da escola, nas quais se enquadram matérias que dizem directamente respeito aos alunos, estes
têm uma participação acentuadamente débil, o que se pode traduzir na existência de uma cultura muito
pouco participativa nas escolas do 3º ciclo do ensino básico. Os alunos têm um papel passivo relativamente
à sua participação nos diferentes órgãos de administração e gestão, bem como na elaboração de propostas
para os diferentes instrumentos de orientação, planeamento e funcionamento, o que se traduz no seu
desconhecimento relativamente aos mesmos. Estes dados revelam que as escolas, no âmbito da sua
autonomia, não promoveram a participação efectiva dos jovens nos seus órgãos de gestão, pois, mesmo
sem direito a voto, podiam ter criado a oportunidade de os mesmos se sentirem responsáveis pelas decisões
sobre os assuntos da vida escolar. A presença de alunos no Conselho Pedagógico, permitia uma
participação efectiva dos jovens em matérias que lhes dizem directamente respeito, nomeadamente, as que
constam do Regulamento Interno e do Plano Anual de Actividades.
Grupo B. - As hipóteses a testar com este grupo de questões são:
H2: A existência de espaços de debate/assembleia com a participação dos alunos é quase inexistente nas
escolas;
H3: A função de representatividade desempenhada pelos alunos, no âmbito dos cargos de
representatividade que possuem, traduz-se numa mera formalidade;
H4: A participação associativa dos alunos circunscreve-se à realização de eventos culturais, festivos e
desportivos;
H5: Os alunos desvalorizam a sua participação nas decisões da escola, atribuindo a responsabilidade da
mesma aos docentes;
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H6: Na definição do perfil dos alunos que ocupam cargos formais (Delegado de turma, presidente da
Associação de Estudantes), são valorizadas maioritariamente, as dimensões de ordem afectiva, de
capacidade de trabalho, de aproveitamento e de comportamento.
Só numa das escolas é que existe Associação de Estudantes, pelo que os resultados obtidos na questão 5
apenas se referem a essa escola. No entanto, quando questionados sobre o motivo de não existir
Associação de Estudantes (questão 5.1), 85,8% dos alunos não justificou a razão da sua inexistência, o que
nos parece ser revelador de uma quase total falta de mobilização para este tipo de iniciativa. As
percentagens com algum significado, situaram-se nas categorias,” o Conselho Executivo não aprova
iniciativas dos alunos para criar a associação” (4,2%) e “ainda ninguém tomou a iniciativa” (8,3%), o que
reforça a aparente desmobilização e falta de informação para a importância deste tipo de actividades
representativas que parece existir nos jovens. Quando questionados sobre a função de uma Associação de
Estudantes (questão 5.2), de entre as alternativas propostas, a selecção incidiu (somatório da percentagem
da opção considerada “muito importante” e “importante”) nas categorias “representar os alunos e defender os
seus interesses” (47,1% =29,2% + 17,9%), “proporcionar espaços agradáveis de convívio aos alunos” (28,2%
= 10,2%+ 18%), “organizar festas para os alunos” (23% = 12,8%+ 10,2%), “promover actividades culturais e
desportivas” (25,5% =10,2%+15,3%) e “proporcionar momentos de animação durante os intervalos das
aulas” (20,3% =12,8%+7,5%), (Gráfico 4).
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Este papel de representatividade esgota-se em actividades (questão 5.3) como: “ realização de festas de
convívio” (49,1% = 30,1%+19%), “emprestar material aos alunos durante os intervalos das aulas” (48,1% =
29,4%+18,7%) e “animação dos intervalos dos alunos” (39,5% = 15,7%+23,8%). Tais resultados parecem
reforçar a falta de consistência de uma real e efectiva representatividade, reduzindo-se a mesma a aspectos
lúdico/culturais e não a uma mobilização pela defesa dos seus interesses (Gráfico 5)
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GRÁFICO 5
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A ausência de opinião sobre a questão da representatividade está registada na elevada percentagem
(71,7%) de respostas nulas à questão: “Que outras actividades entendes que deveriam ser realizadas?”
(questão 5.3.1). Quando confrontados com a questão: “Conhecias o programa eleitoral da lista
vencedora?”(questão 5.4.1), só 25% das respostas obtidas se distribuíram na opção “sim”. Quando solicitada
resposta sobre o seu conhecimento acerca do tipo de actividades propostas pela lista vencedora (questão
5.4.2) surge, novamente, uma percentagem expressiva da respostas associadas a actividades
lúdico/culturais distribuídas pelas seguintes categorias: “música e jogos” (17,3%), “ aluguer de material”
(17,3%), “ espaços mais agradáveis para os alunos” (14,5) e “realização de festas de convívio” (30%).
Relativamente às actividades promovidas pelas listas concorrentes à Associação de Estudantes durante a
campanha eleitoral (questão 5.4.3), surge uma distribuição expressiva de percentagem (somatório das
opções “muito importante” e “importante”) nas categorias: “distribuição de pequenos brindes aos alunos”
(51,5% = 32,7%+18,8%), “afixação de cartazes com os elementos das listas” (55,7%% = 18,2%+37,5%),
verificando-se uma reduzida percentagem de respostas nas categorias “reuniões com os alunos todos da
escola” (5,8%= 5%+0,8%) e “debates com os elementos de outras listas” (6,9%= 3,8%+3,1%), o que nos
traduz uma certa desvirtualização, por parte dos alunos, das actividades relacionadas com a questão da
representatividade e desconhecimento, quase total, da actividade associativa.
Os resultados apontam para uma mobilização desta, dirigida, acentuadamente, para uma intervenção lúdica,
cultural e desportiva e, claramente, afastada dos seus propósitos de mobilização de defesa de interesses
comuns e de participação na vida organizativa da escola. Quanto ao perfil do (a) presidente da Associação
de Estudantes (questão 5.4.4), o aspecto afectivo surge com alguma expressividade, traduzindo-se na
escolha dos números de ordenação 1,“ muito importante” e 2,“importante”, com a seguinte percentagem:
“simpatia” (28,6% = 20,4%+8,2%); ” ter bom relacionamento com os colegas” (20,5% = 10,7% + 9,8%).
Outros dois aspectos do perfil do (a) presidente da Associação de Estudantes parecem apontar para o perfil
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do aluno ideal, nomeadamente, “aquele que tem espírito de iniciativa” (30% = 12,1%+17,9%) e “ser
responsável” (35,4% = 20,7%+14,7%), (Gráfico 6).
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Relativamente às funções do Delegado de Turma (questão 6), podemos verificar que as categorias
seleccionadas com percentagem significativa, com o número de ordenação 1, “muito importante”, foram:
“auxiliar o director de turma em tarefas de direcção de turma” (31,4%) e “registar os comportamentos dos
colegas quando um professor se retira da sala” (12,2%), tratando-se, de alguma forma, de características,
ainda muito próximas do antigo “chefe de turma” e de “moço de fretes ao serviço do professor” (Lima, 1998).
No entanto, 32% dos alunos reconhecem como função mais importante, “representar os alunos da turma no
Conselho de Turma”, o que nos revela que os jovens reconhecem o seu papel de representatividade, muito
embora o mesmo se mostre inconsistente face à principal função atribuída ao Delegado de Turma. (Gráfico
7)
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Esta, parece traduzir-se num papel meramente nominal, não operacionalizada na sua real concepção, o que
é reforçado pelas respostas obtidas á questão 6.1. Assim, quando colocada a questão: “Que características
deve ter um(a) delegado(a) de turma?” o somatório do número de ordenação 1, ”fundamental” e 2, “muito
importante”, foi de 50,6% (25,5% + 25,1%) para a categoria “responsabilidade” e de 36,4% (15,6% + 20,8%)
para a categoria “bom comportamento”, verificando-se uma percentagem com alguma expressividade na
categoria “simpatia” (16,8%). É de destacar a percentagem (18,1%) no número de ordenação 5, irrelevante,
na categoria, ”respeitador das opiniões dos outros”, valor que deve estar presente na prática de uma
verdadeira vivência democrática (Gráfico 8).
GRÁFICO 8
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Estes resultados parecem reforçar, novamente, a atribuição de um perfil de aluno ideal, de trato fácil, bem
comportado para este cargo de representatividade, à semelhança do que se verificou com o traçado para
o(a) presidente da Associação de Estudantes.
No que diz respeito à realização de assembleias de turma (questão 7), destaca-se a elevada percentagem de
“não realização das mesmas” (61,3%), verificando-se, no entanto, que dos 34,6% que responderam “sim”, as
mesmas são dirigidas, maioritariamente, pelo(a) Director(a) de Turma (69,3%), na aula de Formação Cívica
(FC), (60,2%) e o seu objectivo prende-se, maioritariamente, com a resolução de questões de
comportamento dos alunos (55,4%). Estes resultados, vão de encontro a uma prática habitual nas nossas
escolas relativamente à utilização do tempo destinado para FC, o qual é, na generalidade dos casos,
utilizado na resolução de questões burocráticas de direcção de turma e na discussão de problemas
comportamentais e disciplinares. Quando questionados sobre o Projecto Curricular de Turma (questão 8),
73,8% responderam não saberem do que se trata e 83,3% afirmaram não ter participado na elaboração do
mesmo, o que se nos afigura como revelador da ausência de participação do Delegado de Turma nos
conselhos de turma e da falta de espaços de debate com os colegas da turma sobre esta matéria. As
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assembleias de turma parecem resumir-se a um espaço de resolução técnica de problemas da turma e não
de debate, discussão e decisão colectiva, situação que parece convergir com a baixa percentagem de
respostas obtidas (14%), na opção “discutir propostas para o conselho de turma”, da questão 7.4, “Qual o
objectivo das assembleias de turma?”.
Os resultados obtidos neste grupo de respostas, já corroborados no grupo de questões anterior, apontam
para uma quase inexistência de espaços de debate com a presença dos alunos (assembleias) e falta de
participação dos mesmos, na vida organizativa e pedagógica da escola. Para além do Conselho de Turma,
espaço no qual o Decreto-Lei n.º 115-A/98, prevê o assento do Delegado de Turma, não parece que as
escolas tenham criado outros espaços, no exercício da sua autonomia, que permitam a participação e
envolvimento dos alunos na vida da escola e que possibilitam o desenvolvimento de um sentimento de
pertença a este espaço colectivo onde se desenrolam quotidianos e sobre os quais é possível decidir ou
influenciar a decisão. A participação dos alunos ao nível associativo circunscreve-se, maioritariamente, à
realização de festas, ocupação lúdica dos intervalos das aulas, promoção de eventos culturais e desportivos,
reduzindo-se a sua função representativa a uma mera formalidade e ritualidade, situação que se verifica,
igualmente, no exercício dos cargos formais de representatividade que ocupam, como é o caso do de
Delegado de Turma e do presidente da Associação de Estudantes. Para o exercício destes cargos, é dada
preferência a aspectos de ordem afectiva, de relação pessoal e de comportamento, que se desviam do perfil
que seria desejável para os mesmos. Estes cargos resumem-se a uma eleição pro forma que se esgota no
processo electivo e, apenas nesse, e as iniciativas que, no âmbito dos mesmos, existem, estão mais ligadas
à prática pedagógica e ao processo de ensino-aprendizagem, bem como às actividades culturais, lúdicas,
desportivas e recreativas.
Grupo C - Com este grupo de questões pretendemos testar a seguinte hipótese:
H5: Os alunos desvalorizam a sua participação nas decisões da escola, atribuindo a responsabilidade da
mesma aos docentes;
No âmbito da nossa pesquisa, procurámos identificar a percepção que os alunos possuem sobre a sua
participação na vida da escola para uma melhor compreensão do fenómeno da participação discente e
posterior reflexão sobre propostas educacionais neste âmbito.
À questão colocada (questão 9): “Como classificas a tua participação nas várias decisões da vida da
escola?”, obtivemos uma percentagem de 46% na categoria “suficiente” e de 21%, na categoria”satisfatória”,
destacando-se a baixa percentagem nas categorias “insuficiente” (14%) e “nula” (13%), (Gráfico 9).
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GRÁFICO 9
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As justificações apresentadas pelos alunos não nos permitem, contudo, chegar a uma conclusão válida sobre
o motivo da opinião apresentada, uma vez que nos deparámos com dificuldade em categorizar as respostas,
devido a algumas lacunas detectadas na sua expressão escrita e na explicitação das ideias. Todavia, os
resultados obtidos parecem estar em contradição com o tipo de participação que os alunos revelam ter
através das respostas dadas nas questões dos grupos A e B.
Relativamente à questão: ”No teu entender quem deve decidir sobre o funcionamento da escola?”, (questão
10), 30,4% dos inquiridos diz ser o Conselho Executivo, surgindo uma percentagem, com alguma
expressividade, nas categorias “alunos, professores e encarregados de educação” (24,6%) e “alunos,
professores, encarregados de educação e pessoal não docente” (14,6%). No entanto, solicitada a sua
opinião acerca da importância da sua participação nas decisões da vida da escola, 61,7% dos inquiridos
considera que a participação dos alunos é “indispensável”.
Da análise das respostas obtidas neste grupo de questões, parece-nos importante destacar a divergência
entre a percepção positiva que os alunos têm acerca da sua participação na escola (suficiente e satisfatória)
e aquela que revelam ter nas respostas relativas ao conhecimento que possuem sobre os diferentes
instrumentos de orientação educativa da escola e sobre a sua participação/ envolvimento nos diferentes
órgãos pedagógicos e de direcção/ gestão da escola. Os alunos atribuem, ainda, a responsabilidade das
decisões da escola ao Conselho Executivo e não aos órgãos com a presença de todos os actores escolares.
Por outro lado, apesar de reconhecerem a importância da sua participação na vida da escola, a mesma
parece limitar-se apenas ao fenómeno opinativo e não de efectiva participação das decisões. A sua
passividade e desmobilização aparece evidenciada nas respostas obtidas nas questões dos grupos A e B.
Delegados de turma
Pareceu-nos, relevante, no quadro desta investigação, analisar o olhar dos delegados de turma, com vista a
testarmos as seguintes hipóteses:
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H1: Os alunos têm uma débil participação, formal e informal, nos órgãos de administração/gestão e
estruturas educativas da escola, bem como na elaboração dos instrumentos de orientação educativa;
H2: A existência de espaços de debate/assembleia com a participação dos alunos é quase inexistente nas
escolas;
H3: A função desempenhada pelos alunos, no âmbito dos cargos de representatividade que possuem,
traduz-se numa mera formalidade;
H6: Na definição do perfil dos alunos que ocupam cargos formais (Delegado de Turma, presidente da
Associação de Estudantes), são valorizadas maioritariamente, as dimensões de ordem afectiva, de
capacidade de trabalho, de aproveitamento e de comportamento;
Na questão: “Porque achas que os teus colegas te elegeram delegado(a)?”, (Gráfico 10), verificámos uma
convergência de percentagens relativamente a algumas características escolhidas pelos seus colegas,
destacando-se, igualmente, os critérios, “Bom comportamento” (32% = 12%+20%) e “Responsabilidade”
(44% = 24%+20%).
GRÁFICO 10
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A qualidade “ser justo”, aparece muito valorizada pelos delegados de turma (16%), contrariamente, aos
restantes alunos (2,6%), sendo, neste aspecto, que se verifica uma divergência acentuada de opinião.
Quando questionados sobre as suas principais funções encontramos, novamente, convergência de respostas
relativamente às obtidas com os seus colegas: a maior distribuição das respostas encontra-se nas
categorias: “Auxiliar o Director de Turma em tarefas de direcção de turma” (38,2% = 20%+18,2%) e
“Representar a turma no conselho de turma” (66,4% = 30%+36,4%). Destaca-se, ainda, a percentagem
obtida na categoria, “Dar exemplo de bom comportamento” (61,4% = 25%+36,4%), (Gráfico 11),
característica que é, como vimos, valorizada, igualmente, pelos colegas na definição do seu perfil.
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GRÁFICO 11
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A presença dos delegados de turma no Conselho de Turma (questão 4.2) é manifestamente reduzida
(35,7%) embora a maioria (64,3%) saiba o que é o conselho de turma (questão 4). A maioria dos delegados
(71,4%) não reúne com os outros delegados (questão 5) e 100% dos delegados afirmaram não ter reuniões
com a Associação de Estudantes (questão 6). Também é elevada a percentagem (78,6%) de delegados que
não reúne com os seus colegas de turma (questão 7) para elaborar propostas a submeter ao Conselho de
Turma.
O seu desconhecimento sobre o que é o Projecto Curricular de Turma (Gráfico 12) é expressivo (64%),
verificando-se, até, nas respostas afirmativas (questão 8.1) justificações que revelam um débil conhecimento
que têm sobre este documento, situação que poderá estar relacionada com uma elevada ausência de
participação na sua elaboração (78,6%).
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Esta fraca participação revela-se, igualmente, na elaboração dos restantes instrumentos de orientação
educativa da escola, nomeadamente, o Plano Anual de Actividades (85,7%) e Regulamento Interno da
Escola (92,9%). Quanto ao conhecimento que dizem ter sobre o conteúdo dos mesmos, relativamente à sua
escola, o Regulamento Interno é aquele que melhor conhecem (78,6%). Da análise destes dados parece-nos
que podemos reforçar a ideia de uma figura de Delegado de Turma não muito distanciada do perfil de aluno
ideal, bem comportado e responsável, traduzindo-se, praticamente, numa figura decorativa e
circunscrevendo-se a sua existência a uma mera formalidade. Assim sendo, a sua função parece ser mais
potencial do que efectiva, ficando a imagem de que existe a figura de Delegado de Turma porque,
formalmente, assim deve ser e está regulamentado. Contudo, nada de muito expressivo e de substancial
parece corresponder àquela exigência formal, pelo que a democraticidade de todo o processo parece
esgotar-se no processo eleitoral. A intervenção do Delegado de Turma em qualquer matéria organizativa e
funcional da escola é quase nula, bem como em tudo o que diz respeito ao funcionamento da sua turma.
Da análise feita aos instrumentos de autonomia das escolas estudadas, não encontrámos grandes
discrepâncias nos seus conteúdos, no que diz respeito à questão da participação discente, tendo concluído o
seguinte:
1 – No Regulamento Interno (RI), a participação dos alunos, embora valorizada em termos discursivos,
configura-se nos seus direitos e não encontra tradução na prática.
1.1 - Apenas na escola A, se destaca o facto de o Coordenador dos Directores de Turma convocar uma
reunião para eleição do presidente e vice-presidente da Assembleia de Delegados de Turma.
Todavia, o seu papel parece terminar neste processo, ficando os alunos “entregues a si próprios” em
todo o resto do processo e sem qualquer orientação por parte dos adultos;
1.2 - Não se registou a existência de espaços informais de participação dos alunos, no âmbito da
autonomia concedida às escolas e à sua concretização em termos práticos.
2 – Da análise do Plano Anual de Actividades (PAA) concluímos que:
2.1 – Todas as actividades constantes do mesmo são apenas dinamizadas pelos adultos,
maioritariamente, pelos professores;
2.2 – Os alunos são, apenas, os destinatários e beneficiários das mesmas e não surgem como
dinamizadores de qualquer uma delas.
3 – Da análise do Projecto Educativo (PE) das duas escolas concluímos que:
3.1 – Na escola A, a promoção do espírito de iniciativa e a participação dos alunos na vida da escola
surge como uma das finalidades, ao nível pedagógico;
3.2 – Nos princípios orientadores da escola B, no âmbito do relacionamento interpessoal, destaca-se a
“participação escolar e na vida cívica de forma responsável e com sentido ético”, entre outros
princípios enunciados. Concluímos que, nos projectos educativos das duas escolas, a participação
dos alunos surge com pouca expressividade nos seus princípios orientadores e não se dá relevância
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especial à educação para a cidadania democrática e para a socialização nos valores da sociedade
democrática.
Após a análise de todos os dados obtidos, no âmbito deste trabalho de investigação, afigura-se-nos tecer um
comentário final:
1 – Numa democracia, a escola deveria encarnar os valores democráticos e educar “na” e “pela” cidadania;
2 – Deste modo, a participação na escola não tem um carácter puramente técnico e instrumental mas,
encerra, em si mesma, o valor de virtude democrática. Se a participação for, meramente, formal, só se terá
conseguido uma simulação de participação;
3 – Mas, para que a participação seja efectiva, tal implica, não somente transformar as estruturas de
participação mas, também, o discurso que nos aproxima de uma compreensão diferente, as atitudes dos
protagonistas e as práticas por eles realizadas;
4 – É certo que a participação é um processo e uma tarefa que exigem tempo e não há experiência sem
participação. Criar um clima em que a colaboração, a confiança, a comunicação e a motivação façam parte
do tecido cultural da escola, é uma tarefa que exige tempo e constância;
5 – Mas, para que a escola seja uma versão democrática e inicie os jovens na sua prática, deve inverter toda
a sua acção, utilizando a autonomia que a actual legislação lhe concede, sendo mais interventiva na
educação dos indivíduos para os deveres que a vida cívica democrática comporta. Concluindo: na
perspectiva de uma concepção mais ampla de cidadania, que temos vindo a defender, o civismo não
consiste numa qualidade extrínseca ao indivíduo, mas constitui o próprio processo de amadurecimento da
identidade cívica que se chega ou não a atingir. Por conseguinte, o seu exercício constitui uma oportunidade
única de desenvolvimento sociomoral e de realização pessoal, devendo ser generalizado. É, nesta
perspectiva, que a escola se deve configurar como espaço pedagógico e promotor de educação para o futuro
exercício de uma cidadania democrática. Estamos conscientes, no entanto, de que a educação para a
democracia, de difícil realização, não dispensará, também, certamente, “a democracia para a/na educação”
(Lima, 1998: 466).
CONCLUSÃO GERAL
Principais conclusões
Na fundamentação teórica apresentada na primeira parte deste trabalho, procurámos caracterizar a
sociedade hodierna e evidenciar os desafios que a mesma coloca à educação. As sociedades democráticas
ocidentais deparam-se, hoje, com o cenário decorrente da nova globalização que põe em crise o EstadoProvidência e fragiliza o tecido social ao introduzir dinâmicas desigualitárias que tornam urgente repensar e
reconstruir a cidadania enquanto relação entre direitos, deveres e participação, valorizando-se, assim, a
dimensão mais emancipatória e inclusiva da ideia e da prática de uma cidadania activa e participativa. O
individualismo que grassa nas sociedades pós-modernas que é, em parte, uma consequência da importância
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que o Estado adquiriu na vida dos indivíduos, importância reflectida, entre outros aspectos, no alheamento
destes em relação à esfera pública e ao compromisso com o colectivo, torna urgente aprofundar um conceito
de cidadania que ultrapasse uma concepção redutora, entendida como estatuto jurídico-legal, no sentido de
uma cidadania que acentue a dimensão do compromisso cívico traduzido pelo reconhecimento dos outros e
por uma experiência de lealdade em prol do bem comum. Esta nova concepção de cidadania é uma
concepção dinâmica, em que o indivíduo se perspectiva a si mesmo como sujeito portador de direitos e
deveres, num exercício de cidadania reflexiva, aberta e participativa. É, deste modo, fundamental, a
formação de uma consciência cívica equilibrada, que estabeleça a convergência entre os interesses pessoais
e os dos outros, para a moralização da política e instauração de uma autêntica cultura cívica, base moral das
democracias.
Mas, uma sociedade em mudança exige uma escola em mudança, onde não se mudem apenas os
programas mas, essencialmente, a forma de estar e as estruturas fundamentais da escola. Como refere
Finkielkraut (cit por Ximenez, 1998: 307),“A escola é moderna, mas os alunos são pós-modernos”, pelo que,
para enfrentar o desafio da mudança tem de se repensar o seu contexto concreto e apostar na autonomia e
na diferença que próprio sistema educativo consagra.
A aposta da generalidade dos países da Europa, quer dos que adoptaram, recentemente, a fórmula
democrática na sua organização política e social, quer das democracias dadas por consolidadas, na
centralidade da educação para a cidadania democrática como eixo de referência dos seus sistemas
educativos, dá conta da urgência da resposta a todos os fenómenos que atravessam, hoje, o quotidiano das
nossas sociedades e que se traduzem numa perturbação do padrão do modus vivendi democrático. Este
desafio traduz-se na exigência de mudança de uma educação pensada e praticada como transmissão de
conhecimentos e memórias a receptores passivos, para uma sociedade de aprendizagem, em que a
qualidade e a intensidade das relações, das autonomias pessoais e das responsabilidades colectivas, sejam
o centro de todas as estratégias. Há, portanto, um horizonte de referência muito claro que passa pela
centralidade do exercício quotidiano da democracia assente na relação e na participação com os outros.
Deste modo, a educação para a cidadania democrática só faz sentido na lógica do aprender fazendo, em
todas as escolas, o que exige que estas se assumam como local privilegiado, não apenas para a participação
mas, e muito especialmente, da própria participação livre e crítica dos educandos.
Existem três grandes eixos de acção para a implementação de estratégias de promoção da educação para a
cidadania democrática: comunitário (relativo à comunicação da escola com o espaço territorial em que se
encontra); curricular (diz respeito a currículo em sentido restrito) e organizacional. Foi relativamente a este
último, que enquadrámos este trabalho, tendo em consideração a escola enquanto estrutura formal e informal
de comunicação e produção de cultura. A forma como a escola se organiza e funciona, nomeadamente, os
meios e oportunidades para conquistar a liderança, o espaço de acção e participação que é conferido aos
diversos actores, a organização das turmas, dos espaços e sistemas de informação e comunicação, a gestão
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dos problemas, por exemplo, são evidências práticas de cidadania. Uma educação democrática, ao ter como
objectivo a formação de personalidades democráticas deve promover, entre outras, as virtudes participativas,
uma vez que as evidências empíricas apontam no sentido de que os estudantes, em geral, aprendem melhor
quando o objecto da sua aprendizagem é fruto de um compromisso assumido (Gutmann, 1987). A relação
existente entre democracia e realização moral da humanidade, por nós tratada no capítulo III deste trabalho,
coloca a eticidade da escola como valor indissociável da sua organização democrática, promovendo a
liberdade e a autonomia de cada um dos seus membros, quer através da experiência pedagógica, quer
através do acesso à participação nas diferentes decisões da vida da escola.
O conceito de participação, embora complexo e polissémico, assume um significado preciso no quadro da
democracia como participação, onde é associado à decisão, ao governo, à partilha de poder, significado este
que, como vimos ao longo do desenvolvimento do capítulo I, transcende o de uma forma de governo
institucional e puramente formal. Centrámos, deste modo, a nossa análise na forma mais expressiva da
participação – a participação dos alunos na tomada de decisões na vida da escola, como forma de extensão
da democracia participativa, afinal, naquilo a que, a essa luz, podemos designar por participação
propriamente dita ou participação democrática.
Num trabalho de investigação, concluído em 1985, realizado por Licínio Lima, em três escolas do Distrito de
Braga, sobre a participação discente, concluiu-se que a mesma se caracterizou, nesse período, pelas suas
características formais e passivas, contrariamente, a períodos anteriores da nossa história do pós 25 de Abril.
Os dados recolhidos apontaram para o desconhecimento, quer das estruturas formais, quer das estruturas
informais da participação e do seu potencial, por parte dos alunos. A gestão democrática resume-se à eleição
do Delegado de Turma e a uma representatividade formal. Nos conselhos directivos é frequente os alunos
não se fazerem representar, existindo apenas uma escola onde tal se verificava. No conselho pedagógico é
mais frequente a sua presença, embora muito condicionada, sendo mais notada no início do ano.
Num outro trabalho realizado pelo mesmo autor, iniciado em finais de 1985, na Escola Secundária Bracara
Augusta (Distrito de Braga), que teve como objectivo o estudo da participação e organização escolar, Licínio
Lima revelou os mesmos resultados referidos anteriormente, no diz respeito à participação discente.
Registou-se, por parte dos discentes, uma valorização em termos discursivos, da participação, embora não
traduzida na prática. Os alunos continuam a apresentar maior participação ao nível educativo e no que diz
respeito ao associativismo estudantil, a mobilização é significativa nos períodos eleitorais (apresentação de
listas e programas, propaganda eleitoral), porém, no acto eleitoral, a participação é reduzida e, depois,
desmobilizam-se. A sua participação em órgãos, como o Conselho Pedagógico e o conselho Directivo deu
lugar à não participação.
Entendendo a investigação, levada a cabo por Licínio Lima, como ponto de partida para este trabalho e,
tendo como pressuposto o nosso enquadramento teórico, procurámos, no quadro da actual legislação do
sistema educativo português, identificar o tipo de participação que os jovens do 3º ciclo possuem,
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actualmente, ao nível das decisões da vida da escola. A conversão da escola numa comunidade educativa,
explicitamente referida e tematizada no Decreto-Lei n.º 115-A/98, transforma-a num elemento polarizador do
desenvolvimento pessoal dos indivíduos e em ambiente ideal para a aprendizagem da cidadania
democrática. O Projecto Educativo aparece como polarizador de um conjunto de intenções e constitui o
elemento privilegiado, quer aquando da sua elaboração, quer da sua concretização, para suscitar e
desenvolver a participação generativa, como sendo um dos aspectos a incentivar para uma revitalização da
vida democrática, como experiência formativa e aberta.
Os resultados obtidos neste estudo, continuam a revelar que o referido regime jurídico não provocou uma
mudança significativa no quadro da participação dos jovens, ao nível dos órgãos onde têm assento e no
quadro de uma participação informal, verificando-se, mesmo, que nos encontramos num momento de crise
de participação. Esta, reveste um carácter meramente formalizado, ritualizado, assumindo contornos de uma
participação passiva. A maioria dos espaços escolares e dos instrumentos regulamentadores da vida da
escola ainda são geridos, maioritariamente, por adultos, pelo que a escola parece continuar a manter na sua
estrutura paradoxos que marcam o distanciamento entre as intenções e as suas práticas. Aponta-se, pois,
para a necessidade de alargar o estatuto dos beneficiários centrais da educação escolar - os alunos - ao de
membros e clientes para, deste modo, poderem determinar, em parceria com os adultos, a natureza e
conteúdo das actividades escolares (Ferreira, 1995).
Assim, no nosso entender e, apesar de alguns constrangimentos deste novo regime jurídico, relativamente
aos alunos do 3º ciclo, torna-se necessário promover uma participação informal mais efectiva, no âmbito das
possibilidades previstas no mesmo diploma, pelo que as escolas terão que ser criativas no sentido de
encontrar outras formas de participação e de envolvimento dos jovens, no sentido de uma maior
responsabilização em termos de objectivos comuns, apostando no intensificar das relações pessoais e numa
dimensão mais humana dos espaços, promovendo oportunidades de assembleias, momentos de debate para
discussão de matérias da vida da escola e de responsabilização do exercício dos cargos de
representatividade. Mas, como refere Perrenoud (2002), esta questão coloca um primeiro obstáculo: se a
maioria das associações ou instituições democráticas exigem que os seus membros possuam um mínimo de
cultura prévia relativa ao seu funcionamento, como será possível implementar um funcionamento
democrático com crianças e adolescentes que não partilham esta herança mínima? Como fazer com que os
jovens aprendam a fazer o que não sabem fazer, fazendo-o? Esta contradição lógica tem, de acordo com
Perrenoud, uma resposta pedagógica, a qual, apesar de tudo, exige uma gestão muito subtil do apoio ou do
não apoio das aprendizagens. No entanto, para o autor, “todos sabemos que, partindo do facto de que não
se sabe ler, é a ler que se aprende a ler” (Idem: 46) e o método resulta, “porque estes primeiros passos (é
assim que se aprende a andar!) são acompanhados por um adulto que, a fim de que a acção seja possível,
guia e compensa as lacunas provisórias de quem aprende e retira-se à medida que a sua assistência se
torna supérflua” (Ibidem). É, deste modo, que a aprendizagem da democracia, por parte dos jovens, tem de
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ser encarada. O risco de as escolas continuarem distanciadas deste princípio, consiste na transformação de
todo o processo de autonomia num processo, meramente, formal, do qual resultará uma comunidade
educativa, exclusivamente, nominal, com reflexos sérios na formação integral dos jovens e no futuro
exercício da sua cidadania democrática.
No entender de Licínio Lima (1988: 150), “o desinteresse e a falta de motivação podem de alguma forma
revelar das restrições formais consagradas na legislação mas por outro lado, são eles próprios elementos
que legitimam e reforçam as restrições formais, de tal forma que o problema da participação dos discentes
parece, simplesmente, não constituir um problema”.
Continuar a insistir no facto de que ”o mundo hoje necessita não é de concorrência mas de organização e de
cooperação é pretender submeter aquela (que é dominante) aos critérios de uma colaboração orgânica e de
uma participação cooptativa e consensual, sem que seja possível descortinar da possibilidade da sua
realização” (Russel, 1882, cit por Lima, 1988: 164).
O problema da participação não reside, unicamente, na necessária criação de estruturas participativas, mas
também, na formação e na sensibilização dos respectivos actores dessa participação, ou seja, na aposta de
uma educação para e pela participação.
Limitações do estudo
A complexidade deste estudo, por nós realizado, mostrou ser uma mais valia para o conhecimento,
compreensão e actualização desta temática, uma vez que o fenómeno da participação discente tem sido
pouco estudado em Portugal Contudo, estamos conscientes de que, a um estudo desta natureza, estão
inerentes, também, algumas limitações: o tempo de que dispusemos para a sua concretização não nos
permitiu a escolha de uma amostra maior, como gostaríamos, bem como a realização de um estudo das
representações sociais dos professores que nos permitisse compreender a importância que atribuem à
aprendizagem da cidadania democrática e as actividades que propõem para a sua concretização. Esta
informação, complementada com entrevistas aos presidentes dos conselhos pedagógicos, da assembleia de
escola e dos conselhos executivos, permitir-nos-ia uma compreensão mais aprofundada e fina do fenómeno
da participação discente, actualmente, em Portugal.
Investigações para estudos futuros
Considerando que o estudo realizado é de natureza exploratória, é importante, como já referimos, aprofundar
esta matéria, através da replicação do mesmo, noutras regiões do país, bem como o estudo das
representações sociais dos professores, para podermos aferir, com mais profundidade, a questão da
participação discente nas escolas do ensino básico no enquadramento jurídico da autonomia das escolas.
Tal estudo, poderia comportar uma investigação comparativa, nomeadamente, com os jovens que terminam
o ensino secundário.
No que concerne aos instrumentos de investigação por nós utilizados, importa também fazer um
levantamento dos Contratos de Autonomia ao abrigo do Capítulo VII, artigo 47º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98,
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celebrados entre algumas escolas do nosso país e o Ministério da Educação bem a consecução dos
projectos e linhas orientadoras que lhe estão subjacentes.
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Anexo I –Critérios, conceitos e modalidades de participação

1

QUADRO 1
Critérios e conceitos de classificação da participação (Lima, 1988)
Critério de representatividade

Critério da regulamentação

Critério da forma

Participação directa

Participação indirecta

Participação formal

Participação informal

Participação activa

Mais próxima de uma
concepção pura
de
democracia, garantindo a
todos a possibilidade de
expressão e de influência
directa na decisão.

As decisões são tomadas por
um conjunto ou colégio de
indivíduos eleitos para o
efeito, que se assumem
como
legítimos
representantes e como a
expressão da vontade
colectiva.

Baseia-se num sistema de
regras
formalmente
organizado e explicitado,
constituído, muitas vezes,
num documento formal e
legal que se assume como
referência numa organização,
sendo imposto por outrém ou
por ela própria.

Participação que existe à
margem dos formalismos e
emerge da própria prática
participativa, dos consensos
que vão sendo construídos e
legitimados pelos costumes.

Exibe
formas
de
empenhamento
na
organização, quer seja
individual ou colectivo,
participando em várias
actividades.

3

Participação passiva
Exibe comportamentos de
desinteresse, alheamento ou
alienação
de
responsabilidades e de
possibilidades concretas de
participação.

Critério dos objetivos
Participação
convergente
A participação orienta-se no
sentido de realizar os
objectivos fixados pela
organização, reconhecendo
os participantes neles um
certo carácter normativo,
pelo que todos os seus
esforços são, desta forma,
legitimados, uma vez que
contribuem , eventualmente,
para que a organização
permaneça, se realize e se
possa desenvolver. Trata-se,
em muitos casos, de uma
participação de tipo normativo, orientada para o consenso, que pode evoluir para
formas de empenhamento
activo e militante, ou para
formas
passivas
e
impermeáveis à inovação.

Participação divergente
A participação orienta-se em
sentido contrário aos
objectivos da organização.
Este tipo de participação é,
geralmente, associado à
criatividade, à inovação ou ao
inconformismo.

QUADRO 2

4

Anexo II
Documento de autorização, da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), para aplicação
dos questionários

5

7

8

ANEXO III
Carta de obtenção do Consentimento Livre e Esclarecido para investigação
e
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

9

CARTA PARA OBTENÇÃO DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
INVESTIGAÇÃO

Exmo(a) Senhor(a)
Eu, Caridade Maria Dias Costa de Almeida Lima dos Santos Pereira, professora do 3º
Ciclo Ensino Básico/Ensino Secundário e mestranda no curso de Ciências da Educação
(Área de Especialização em Formação pessoal e Social), na Universidade de Aveiro,
pretendo desenvolver uma investigação cujo título é “Democracia e participação:
representações sociais dos alunos do 3º ciclo do ensino básico”sobre orientação da
Professora Doutora Ana Paula Pedro.
O objectivo deste estudo é conhecer as representações sociais dos alunos relativamente
à participação que têm nas diferentes decisões da vida da escola, através das suas
práticas quotidianas em contexto escolar. Assim, a sua participação nesta investigação é
voluntária e não correrá qualquer risco, além de que não trará qualquer benefício directo,
proporcionando, no entanto, um conhecimento mais profundo no que respeita ao tema.
Deste modo, poderá participar nesta investigação permitindo que o(a) seu (sua)
educando(a), preencha um questionário.
Importa salientar que lhe é dada garantia de acesso, em qualquer fase do estudo, sobre
qualquer esclarecimento e eventuais dúvidas. Para além disto, é igualmente, garantida a
liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de participar nesta
investigação, sem qualquer prejuízo. Cada inquirido tem o direito de ser mantido
actualizado sobre os resultados parciais do estudo e, caso seja solicitado, ser-lhe-ão
dadas todas as informações pedidas. Refira-se, ainda, que não existirão despesas ou
compensações pessoais e financeiras para o participante em qualquer fase da
investigação.
Com pesquisadora, comprometo-me a utilizar os dados recolhidos somente para a
investigação e os resultados serão veiculados através da dissertação do mestrado. A não
identificação do(a) seu (sua) educando(a) será garantida, pois, os questionários
anónimos e confidenciais.
Este termo encontra-se elaborado em duplicado, sendo que um documento ficará com
o(a) senhor(a) e a outro arquivado com os pesquisadores responsáveis.
Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado, caso não tenha
surgido qualquer dúvida.
Agradecendo desde já toda a disponibilidade e atenção,

_________________________________________Data ______/_____/_____
Assinatura da orientadora

_________________________________________Data ______/_____/_____
Assinatura da mestranda
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Acredito ter sido suficientemente informado (a) em relação às instruções que li ou
que me foram lidas, descrevendo a investigação Democracia e participação:
representações sociais dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico. Discuti com os
investigadores sobre a minha decisão em participar neste estudo. Ficaram claros,
para mim, quais os propósitos da investigação, os procedimentos a serem
realizados e a garantia de esclarecimentos permanentes.
Ficou explícito que a minha identificação não identificação será possível, além de
que a minha participação é isenta de despesas, que tenho garantia de acesso aos
resultados e de esclarecer as minhas dúvidas a qualquer momento. Concordo
voluntariamente em participar nesta investigação e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer altura, antes ou durante o mesmo, sem penalidade,
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.

_________________________________________Data ______/_____/_____
Assinatura do(a) participante ou do(a) responsável

_________________________________________Data ______/_____/_____
Assinatura da orientadora

_________________________________________Data ______/_____/_____
Assinatura da mestranda
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ANEXO IV
Formulário do questionário dirigido aos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade

13

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DO 2º E 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Um dos objectivos do ensino dos nossos dias é o desenvolvimento da consciência cívica
dos jovens em contexto escolar com vista à formação de cidadãos responsáveis, críticos e
activos. Pretende-se com este questionário estudar a contribuição do Ensino Básico na tua
formação cívica e a forma como proporcionou a tua participação nas decisões sobre
matérias da vida escolar.
Este documento faz parte do trabalho de investigação sobre a Democracia e Educação que
está a ser realizado no âmbito de uma tese de Mestrado em Ciências da Educação da
Universidade de Aveiro. Nas questões que não souberes responder escreve “ Não sei
responder”.
O anonimato deve ser preservado, pelo que não deves colocar a tua identificação em parte
alguma deste documento. Todas as informações prestadas servirão apenas para a
investigação em curso.
Obrigada pela tua participação.

Sexo: Fem.

¨

Masc.

¨

Ano de escolaridade ____
Idade ____
Escola que frequentas ___________________________

A – SOBRE O TEU CONHECIMENTO DOS DIFERENTES ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E INSTRUMENTOS DE ORIENTAÇÃO, PLANEAMENTO E
FUNCIONAMENTO
1- Sabes o que é o Plano Anual de Actividades de uma escola?
SIM

¨

NÃO

¨

1.1 –Se sim, diz o que é ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.2–Participaste na sua elaboração?
SIM

¨

NÃO

¨

1.2.1 –Se sim, de que forma foi a tua participação ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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1.3 –Conheces o Plano Anual de Actividades da tua escola?
SIM

¨

NÃO

¨

1.3.1 –Se sim, de que forma é que tomaste conhecimento do mesmo?
(Assinala as opções convenientes)

¨ Através do (a) director (a) de turma
¨ Por leitura do mesmo nos locais onde se encontra afixado
¨ Por consulta na biblioteca da escola
¨ Por intermédio da Associação de Estudantes
¨ Por intermédio da (o) delegada (o) de turma
¨ Em reuniões de alunos
¨ Outra (s).Qual (ais)? ____________________________________________
_____________________________________________________________
2 –Sabes o que é o Regulamento Interno da escola?
SIM

¨

NÃO

¨

2.1 –Se sim, diz em que consiste _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.2 –Participaste na sua elaboração?
SIM

¨

NÃO

¨

2.2.1 –Se sim, de que forma foi a tua participação? ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.3 –Conheces o Regulamento Interno da tua escola?
SIM

¨

NÃO

¨

2.3.1 –Se sim, como foi que tomaste conhecimento deste documento? ___________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3 –Sabes o que é o Projecto Educativo de escola?
SIM
16

¨

NÃO

¨

3.1 –Se sim, diz o que é ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.2 –Conheces o Projecto Educativo da tua escola?
SIM

¨

NÃO

¨

SIM

¨

NÃO

¨

3.3 –Colaboraste na sua elaboração?

3.3.1 –Se sim, de que forma foi a tua participação? ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4 - Dos órgãos de administração e gestão das escolas assinala aquele (s) que
conheces:

¨ Conselho Executivo
¨ Conselho Pedagógico
¨ Assembleia de Escola
¨ Conselho Administrativo
4.1 –Dos órgãos referidos na alínea anterior, refere qual sua a função principal de
cada um deles? ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

B – SOBRE A TUA PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA
5 – A tua escola tem Associação de Estudantes?
SIM

¨

NÃO

¨

5.1 – Se não tem, qual o motivo? __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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5.2 - Qual é a função de uma Associação de Estudantes?
(Assinala três opções, numerando-as, considerando a 1 a mais importante e a 3
a menos importante)

¨ Proporcionar espaços agradáveis de convívio aos alunos
¨ Promover actividades culturais e desportivas
¨ Promover a participação dos alunos na discussão de problemas da escola
¨ Servir de elo de ligação entre a escola, os seus membros e a comunidade
envolvente

¨ Representar os alunos e defender os seus interesses
¨ Proporcionar momentos de animação durante os intervalos das aulas
¨ Contribuir para a melhoria dos espaços da escola
¨ Guardar materiais dos alunos nos intervalos das aulas
¨ Apoiar os alunos durante os intervalos das aulas
¨ Emprestar material aos alunos durante os intervalos das aulas
¨ Promover concursos variados na escola
¨ Organizar festas para os alunos
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
5.3 – Que actividades têm sido desenvolvidas pela Associação de Estudantes da tua
escola? (Assinala três opções, numerando-as, considerando a 1 a mais importante e a 3 a menos importante)

¨ Reuniões com os alunos da escola para discussão e elaboração de propostas sobre o funcionamento da escola

¨ Realização de actividades desportivas na escola
¨ Realização de festas de convívio
¨ Emprestar material aos alunos durante os intervalos das aulas
¨ Promover actividades culturais e desportivas
¨ Guardar materiais dos alunos nos intervalos das aulas
¨ Dar apoio aos alunos nos intervalos das aulas
(Continua na página seguinte)
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¨ Animação dos intervalos dos alunos
¨ Melhorar os espaços dos alunos na escola
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
_______________________________________________________________
5.3.1 –Que outras actividades entendes que deveriam ser realizadas? ____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5.4 –Quantas listas concorreram para a Associação de Estudantes da tua escola?
_______________________________________________________________
5.4.1 – Conhecias o programa eleitoral da lista vencedora?
SIM

¨

NÃO

¨

5.4.2 – Se sim, diz quais as principais actividades propostas pela lista vencedora?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5.4.3 –Que actividades promoveram as listas concorrentes durante a campanha eleitoral? (Assinala três opções, numerando-as, considerando a 1 a mais importante e a 3 a menos importante)

¨ Reuniões com os alunos todos da escola
¨ Distribuição de panfletos com o seu programa eleitoral
¨ Distribuição de pequenos brindes aos alunos
¨ Afixação de cartazes com os elementos da lista
¨ Pequenos comícios durante os intervalos das aulas
¨ Afixação de cartazes com o programa
¨ Debates com elementos de outras listas
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
5.4.4 –Que características deve ter a (o) Presidente da Associação de Estudantes?
(Assinala três opções, numerando-as, considerando a 1 a mais importante e
a 3 a menos importante)

¨ Simpatia
(Continua na página seguinte)
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¨ Ser popular (ter muitos amigos, conhecer muita gente, etc.)
¨ Ter qualidades de chefe
¨ Ser finalista
¨ Ser inteligente
¨ Ter espírito de iniciativa
¨ Ter bom relacionamento com os outros
¨ Ser respeitada (o) pelos colegas
¨ Ter ideias inovadoras
¨ Ser responsável
¨ Ser organizada (o)
¨ Outra. Qual? _____________________________________________
6 – Quais as funções de um (a) delegado (a) de turma?
(Assinala três opções, numerando-as, considerando a 1 a mais importante e a 3
a menos importante)

¨ Auxiliar o director de turma em tarefas de direcção de turma
¨ Registar os comportamentos dos colegas quando um professor se retira sala
¨ Coordenar reuniões com os colegas da turma para debater problemas e elaborar propostas para o conselho de turma

¨ Representar os alunos da turma no conselho de turma
¨ Auxiliar os professores em tarefas da sala de aula
¨ Participação em reuniões com outros delegados de turma e/ou Associação
de Estudantes

¨ Outra. Qual? __________________________________________________
6.1 - Que características deve ter um(a) delegado(a) de turma?
(Assinala cinco opções, numerando-as, considerando a 1 a mais importante e a
5 a menos importante)

¨ Simpatia
¨ Bom aproveitamento
¨ Bom comportamento
(Continua na página seguinte)
20

¨ Responsabilidade
¨ Bom relacionamento com os outros (alunos e professores)
¨ Espírito de iniciativa
¨ Capacidade de escutar
¨ Respeitador(a) das opiniões dos outros
¨ Ter espírito de liderança
¨ Ter capacidade de trabalho
¨ Ser organizado(a)
¨ Ser justo(a)
¨ Ser tolerante
¨ Ser a (o) mais popular
¨ Os professores gostarem dela (e)
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
7 –A tua turma costuma a realizar assembleias?
SIM

¨

NÃO

Se sim:
7.1 –Quem dirige a reunião? ____________________________________________
7.2 – Em que tempos decorrem?

¨ Na aula de Formação Cívica
¨ Fora dos tempos lectivos
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
7.3 – Com que frequência se fazem as assembleias? (Assinala uma opção)

¨ Todas as semanas
¨ De 15 em 15 dias
¨ De mês a mês
¨ Uma vez por período lectivo
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
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¨

7.4 – Qual o objectivo das assembleias de turma? (Assinala três opções, numerando-as, considerando a 1 a mais importante e a 3 a menos importante)

¨ Resolver questões de comportamento dos alunos
¨ Decidir sobre visitas de estudo
¨ Decidir actividades a realizar pela turma
¨ Discutir propostas para o Conselho de Turma
¨ Eleger a (o) Delegada (o) de Turma
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
7.5 – Como são tomadas as decisões nas assembleias de turma? (Assinala uma
opção)

¨ Por maioria de votação
¨ Por decisão da (o) delegada (o) de turma
¨ Por decisão do (a) Director (a) de Turma
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
8 – Sabes o que é o Projecto Curricular de Turma?
SIM

¨

NÃO

¨

8.1 –Se sim, diz o que é ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8.2 –Participaste na sua elaboração?
SIM

¨

NÃO

¨

8.2.1 –De que forma foi a tua participação? __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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C - A TUA OPINIÃO SOBRE O TIPO DE PARTICIPAÇÃO QUE OS ALUNOS DEVEM
TER NA VIDA DA ESCOLA

9 – Como classificas a tua participação nas várias decisões da vida da escola?
(Assinala a opção que entenderes mais certa)

¨ Insuficiente (não participo em quase nenhuma decisão)
¨ Suficiente (participo em algumas decisões)
¨ Satisfatória (participo em quase todas as decisões)
¨ Nula (não participo em nenhuma decisão)
Porque _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
10 –No teu entender, quem deve decidir sobre o funcionamento da tua escola?
(Assinala a opção que consideras mais importante)

¨ Professores
¨ Alunos
¨ Alunos, professores e encarregados de educação
¨ Professores, pais e funcionários
¨ Alunos e professores
¨ Conselho Executivo
¨ Alunos, professores, encarregados de educação e pessoal não docente
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
Porque ________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11 –Para ti, a participação dos alunos nas decisões sobre a vida da escola é:
(Assinala a opção mais importante)

¨ Dispensável (Não necessária)
¨ Indispensável (Necessária)
(Continua na página seguinte)
23

¨ Indiferente (Embora devam fazer parte dos órgãos que decidem a vida da
escola, os adultos é que decidem)
Porque _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Obrigada pela tua participação!
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ANEXO V
Formulário do questionário dirigido aos delegados de turma
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QUESTIONÁRIO À (AO) DELEGADA (O) DE TURMA
Este questionário é dirigido a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de
Aveiro que ocupam o cargo de Delegado de Turma, fazendo parte de um trabalho
de investigação que está a ser realizado, no âmbito de uma tese do Curso de
Mestrado em Ciências da Educação, da Universidade de Aveiro. Pretende-se
compreender como assumes o teu papel de delegada (o) de turma e quais as
actividades que promoves no exercício deste cargo.
O anonimato deve ser preservado, pelo que não deves colocar a tua identificação
em parte alguma deste documento. Todas as informações prestadas servirão
apenas para a investigação em curso. Sempre que não souberes responder a
alguma questão, escreve “não sei responder”.
Obrigada pela tua participação.

Sexo: Fem.

¨

Masc.

¨

Ano de escolaridade ____
Idade ____
Escola que frequentas _____________________________

1- É a primeira vez que representas os alunos de uma turma?
SIM

¨

NÃO

2- Porque achas que os teus colegas te elegeram delegada (o)?
(Assinala cinco opções numerando-as, considerando a 1 a mais importante
e a 5 a menos importante)

¨ Simpatia
¨ Bom aproveitamento
¨ Bom comportamento
¨ Responsabilidade
¨ Bom relacionamento com os outros (alunos e professores)
¨ Espírito de iniciativa
(Continua na página seguinte)
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¨

¨ Capacidade de escutar
¨ Respeitador(a) das opiniões dos outros
¨ Ter espírito de liderança
¨ Ter capacidade de trabalho
¨ Ser organizado(a)
¨ Ser justo(a)
¨ Ser tolerante
¨ Ser a (o) mais popular
¨ Os professores gostarem dela (e)
¨ Outra. Qual? __________________________________________________
2.1 – Já tiveste de resolver algum (ns) problema (s) relacionado (s) com a turma?
SIM

¨

NÃO

¨

2.1.1 – Se sim, qual (ais)? __________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

3 – Quais são, para ti, as funções da (o) delegada (o) de turma?
(Assinala três opções numerando-as, considerando a 1 a mais importante e
a 3 a menos importante)

¨ Auxiliar o (a) director (a) de turma em tarefas de direcção de turma
¨ Auxiliar os professores em tarefas de sala de aula
¨ Dar exemplo de bom comportamento aos colegas
¨ Representar a turma no Conselho de Turma e outras reuniões da
escola

¨ Convocar e dirigir reuniões com os colegas para debater problemas da
turma
(Continua na página seguinte)
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¨ Outra. Qual? ______________________________________________
___________________________________________________________
4 – Sabes o que é o Conselho de Turma?
SIM

¨

NÃO

4.1 –Se sim, diz o que é ___________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.2 –Costumas ir às reuniões do Conselho da tua turma?
SIM

¨

NÃO

¨

Se sim:
4.2.1 –Com que regularidade participas nas reuniões?
(Assinala a opção certa)

¨ Todas as semanas
¨ Todos os meses
¨ Uma vez por período
¨ Outra. Qual? ______________________________________________
4.2.2 – Que tipo de participação tens tido nestas reuniões? ________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
4.2.3 – Que assuntos é que foram discutidos nessa reuniões? _____________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5 – Como delegada (o) de turma participas em reuniões com outros delegados de
turma?
SIM

¨

NÃO

¨

5.1 –Se sim, com que motivo participaste? ____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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6– A Associação de Estudantes costuma reunir com os delegados de turma?
SIM

¨

NÃO

¨

6.1 –Se sim, para quê? ___________________________________________
____________________________________________________________
7 – Costumas promover reuniões com os colegas da tua turma para debater
assuntos relacionados com a turma e elaborar propostas para o Conselho
de Turma?
SIM

¨

NÃO

¨

Se sim:
7.1 –Com que frequência as convocas?
(Assinala a opção certa)

¨ Todas as semanas
¨ Todos os meses
¨ Uma vez por período
¨ Outra. Qual? ______________________________________________
7.2 – Que assuntos são tratados nessas reuniões? ______________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7.3 – Quem dirige a reunião? _______________________________________
7.4 – Em que tempos decorrem essas reuniões?

¨ Numa aula do(a) Director (a) de Turma
¨ Fora do horário das aulas
¨ Outro. Qual? ______________________________________________
8 – Sabes o que o Projecto Curricular de Turma?
SIM

¨

NÃO

¨

8.1 –Se sim, diz o que é ___________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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8.2 – Participaste na sua elaboração?
SIM

¨

NÃO

¨

8.2.1 –Se sim, de que forma foi a tua participação? _____________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
9 –Conheces o Plano Anual de Actividades da tua escola?
SIM

¨

NÃO

¨

9.1 –Se sim, diz o que é ___________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
9.2 –Participaste na sua elaboração?
SIM

¨

NÃO

¨

9.2.1 – Se sim, de que forma foi a tua participação? _____________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
10 –Conheces o Regulamento Interno da tua escola?
SIM

¨

NÃO

¨

10.1 –Se sim, diz o que é __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10.2 –Participaste na sua elaboração?
SIM

¨

NÃO

¨

10.2.1 – Se sim, de que forma foi a tua participação?
________________________________________________________
_________________________________________________________

Obrigada pela tua participação!
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ANEXO VI
Grelha de análise do Regulamento Interno (RI) da escola A
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GRELHA DE ANÁLISE – REGULAMENTO INTERNO DA ESCOLA A

Objectivos

Composição
do
conselho
pedagógico

Conselho de turma

Competências
do director de
turma

Direitos gerais dos alunos

Reforçar a função
socializadora da
Escola,
contribuindo para
o
desenvolvimento
da
consciência
crítica do aluno,
da
sua
responsabilidade
individual
e
colectiva dentro
da instituição.

Não
prevê
participação
alunos

(Artigo 64º, n.º 3)
Na sua composição faz parte o
representante dos alunos da
turma (o Delegado de Turma)
e, na impossibilidade deste, o
subdelegado.

Artigo 68º, alínea g
Convocar reuniões de
turma com os alunos,
por sua iniciativa ou a
pedido do Delegado
e do Subdelegado de
Turma, no mínimo
duas vezes por
período, para
apreciação de matérias
relacionadas com o
funcionamento da
turma, sem prejuízo do
cumprimento das acvidades lectivas.

Artigo 68º, alínea g
l) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos
órgãos de administração e gestão da escola, na criação e execução
do respectivo Projecto Educativo, bem como na elaboração do
Regulamento Interno;
m) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais
funções de representação no âmbito da escola, bem como ser eleito,
nos termos da lei e deste regulamento. Para o cargo de
Delegado e Subdelegado de Turma são apenas elegíveis os alunos
que cumulativamente apresentem as seguintes características:
1- Aluno com aproveitamento;
2- Aluno com bom comportamento –sem aplicação de medidas
correctivas;
3- Aluno que manifesta interesse na participação nas actividades da
comunidade educativa;
n) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da
escola e ser ouvido pelos professores, directores de Turma e órgãos
de administração e gestão da escola, em todos os assuntos que
justificadamente forem do seu interesse;
o) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e
ocupação de tempos livres;
p) Participar na elaboração do Regulamento Interno da escola,
conhecê-lo e ser informado, em termos adequados à sua idade e ao
ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente
sejam do seu interesse (…) e em geral, sobre todas as actividades e
iniciativas relativas ao Projecto educativo da escola”
.
r) Participar nas demais actividades da escola, nos termos da lei e do
respectivo Regulamento
Interno;
v) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da
escola e ser ouvido pelos
professores, directores de turma e órgãos de administração e gestão
da escola em todos os
assuntos que justificadamente forem do seu interesse.

a
dos
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Direito à representação e associação

Deveres

Secção VII
Artigo 206º
1- Os alunos têm direito de participar na vida da escola nos termos fixados no regime
de autonomia, administração e gestão.
2- Os alunos têm ainda direito a ser representados pelos delegado e subdelegado da
respectiva turma e pela Assembleia de delegados de turma, de harmonia com o
estabelecido neste regulamento.
Artigo 207º
1 - Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos
e são representados pela Associação de Estudantes, delegado ou subdelegado da
respectiva turma e pela assembleia de delegados de turma, nos termos da lei e deste
Regulamento.
Artigo 208.º
Direito de associação
Os alunos têm direito, nos termos da legislação em vigor, a constituir uma Associação
de Estudantes.
2 –A Associação de Estudantes, o Delegado e o Subdelegado de Turma têm o direito de
solicitar a realização de reuniões da turma para apreciação de matérias relacionadas
com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das actividades lectivas.
3 - Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o Director de Turma ou o
professor titular de turma pode solicitar a participação dos representantes dos Pais e
Encarregados de Educação dos alunos da turma na reunião referida no número anterior
Artigo 209º
1- O Delegado e o Subdelegado de Turma têm o direito de solicitar a realização de
reuniões da turma com o respectivo Director de Turma (…) para apreciação de matérias
relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das actividades lectivas.
Artigo 210.º
1- Os alunos de cada turma têm o direito de eleger um delegado e um subdelegado,
que são os seus representantes para os efeitos definidos neste Regulamento.
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SecçãoII, artigo
177º, alínea h
h) Participar nas
actividades educativas ou formativas
desenvolvidas na
escola, bem como
nas demais activdades organizativas que requeiram
a participação dos
alunos

Assembleia de delegados de turma
Artigo 211º
1 - Compete ao Delegado de Turma:
a) representar os alunos da turma nos termos previstos no
Regulamento Interno;
b) solicitar ao Director de Turma a realização de reuniões da
turma nos termos previstos neste regulamento;
c) ser o elemento preferencial de ligação entre os alunos e os
professores, designadamente o Director de Turma;
d) assumir o papel de moderador nos conflitos ocorridos na
turma;
e) procurar resolver problemas inerentes à turma, na medida
das suas possibilidades.
2 - Compete ao Subdelegado de Turma:
a) representar os alunos da turma nos termos previstos no
Regulamento Interno;
b) solicitar ao director de turma a realização de reuniões de
turma, nos termos previstos no Regulamento Interno;
c) coadjuvar o Delegado de Turma no exercício das suas
funções;
d) substituir o Delegado de Turma nos seus impedimentos.
1- A assembleia de delegados é constituída por todos os
alunos delegados de turma.
2- O presidente e o vice-presidente da assembleia de
delegados são eleitos por votação nominal, presencial e
secreta, em reunião convocada para o efeito pelos Coordenadores de Ciclo dos Directores de Turma, até 30 de Outubro.
3- A assembleia de delegados reúne, ordinariamente, no
início do ano lectivo, após a eleição dos seus presidente e
vice-presidente, e, pelo menos, uma vez em cada um dos
outros períodos lectivos. Reúne extraordinariamente, por
iniciativa do seu presidente ou de, no mínimo um terço
dos seus elementos, sempre que se considere haver motivos
fundamentados para isso.
4- Compete à assembleia de delegados:
a) eleger, de entre os seus membros, o presidente e o vicepresidente, nos termos previstos no número 2 do presente
artigo;

b) elaborar, na sua primeira reunião ordinária, o respectivo
regimento;
c) discutir quaisquer assuntos da vida da escola respeitantes
aos alunos e apresentar
propostas acerca deles;
d) participar na discussão do Regulamento Interno e
apresentar propostas de revisão;
e) propor e organizar e/ou colaborar em iniciativas de
dinamização da escola ou da
comunidade.
5- Compete ao presidente da assembleia de delegados:
a) convocar as reuniões da assembleia;
b) presidir às reuniões e dirigir os trabalhos;
c) apresentar ao Director propostas aprovadas na
assembleia;
6- Compete ao Vice-Presidente da Assembleia:
a) coadjuvar o presidente no exercício das suas
competências;
b) substituí-lo nos seus impedimentos.
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ANEXO VII
Grelha de análise do Regulamento Interno (RI) da escola B
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GRELHA DE ANÁLISE – REGULAMENTO INTERNO ESCOA B
Objectivos

Conselho
pedagógico

c) Contribuir para a
realização do
educando, através da
formação do carácter,
preparando-o para
uma reflexão consciente da convivência
harmoniosa e empática entre toda a comunidade educativa;
e) Contribuir para a
organização
democrática do
estabelecimento,
através da
consciencialização de
todos para a defesa
dos bens comuns

Não contempla
a presença de
representante
(s) dos alunos

Direitos gerais dos alunos

Conselho
de turma
3.6, 1
Presença
Delegado
Turma

7.7.1
do
de

b) Usufruir do ambiente e do projecto Educativo que
proporcionem as condições para o seu pleno
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e
cívico, para a formação da sua personalidade e da sua
capacidade de auto-aprendizagem e de crítica
consciente sobre os valores, o conhecimento e a
estética;
l) Participar, através dos seus representantes, nos
termos da lei, nos órgãos de administração e gestão da
escola, na criação e execução do respectivo Projecto
Educativo, bem como na elaboração do Regulamento
Interno;
m) Eleger os seus representantes para os órgãos,
cargos e demais funções de representação no âmbito
da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do
Regulamento Interno da escola;
n) Apresentar críticas e sugestões relativas ao
funcionamento da escola e ser ouvido pelos
professores, directores de turma e órgãos de
administração e gestão da escola, em todos os
assuntos que justificadamente forem do seu interesse;
o) Organizar e participar em iniciativas que promovam
a formação e ocupação dos tempos livres;
p) Participar na elaboração do Regulamento Interno da
escola, conhecê-lo e ser informado, em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos
os assuntos que justificadamente sejam do seu
interesse, nomeadamente, sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e
objectivos essenciais de cada disciplina ou área
disciplinar, e os processos e critérios de avaliação, bem
como sobre matrícula, abono de família e apoios sócioeducativos, normas de utilização e de segurança dos
materiais e equipamentos e das instalações, incluindo
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Direito de associação e representação

15.12. Regimento da Associação de Estudantes
A Associação de Estudantes é um órgão ao qual assiste
um conjunto de direitos e regalias, especialmente reconhecida para proporcionar a defesa dos interesses
destes na vida escolar e na sociedade.
Os fundamentos legais deste órgão encontram-se nos
seguintes diplomas:
Lei n.º 33/87 de 11 de Julho.
Lei n.º 36/87 de 12 de Dezembro.
Decreto-Lei n.º 91 –A/88 de 16 de Março.
Portaria n.º 164 –A/88 de 16 de Março.
Despacho Conjunto de 12 de Setembro de 1998.
Assiste à Associação o direito de participar na vida
escolar, colaborando na gestão de espaços de
convívio e desportivos. Dentro desta colaboração,
deverá actuar de forma a respeitar e a que sejam
respeitados, o espaço escolar e o regulamento, tal como
os restantes intervenientes.

7.1.2. Direito à representação
Os alunos, que podem reunir-se em assembleia de
alunos, são representados pelo delegado ou
Subdelegado da respectiva turma e pela assembleia de
delegados de turma, nos termos da lei e deste
Regulamento Interno.
7.1.2.1. Delegados e subdelegados de turma
1 –O Delegado e Subdelegado de Turma são
democraticamente eleitos pelos colegas pelo período de
um ano lectivo, preferencialmente de sexos diferentes.
A eleição terá lugar nas primeiras semanas de aulas,
assim que o Director de Turma e os alunos considerem
que existe um conhecimento entre estes suficiente para
a sua realização.
2 –De tal eleição será lavrada uma pequena acta, em
impresso próprio, a qual ficará arquivada no dossier da
turma.
3 –O Director de Turma dará conhecimento ao

o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as
actividades e iniciativas relativas ao Projecto Educativo
da escola;
q) Participar nas demais actividades da escola, nos
termos da lei e do Regulamento Interno.
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Conselho Executivo dos números e nomes dos alunos
escolhidos.
4 –A escolha do delegado/subdelegado deverá recair
em elementos que correspondam às seguintes
atribuições:
a) Representar os colegas, nomeadamente nas reuniões
do Conselho de Turma em que a sua presença
seja possível;
b) Contribuir para um bom ambiente na turma e na
escola;
c) Participar com entusiasmo nas actividades que a
turma, o ano ou escola se proponham realizar.
d) Analisar com os colegas o comportamento e
aproveitamento da turma bem como o relacionamento
entre os alunos e entre estes e os professores.
e) Manter uma ligação constante com o Director de
Turma com vista à resolução de eventuais
problemas relacionados com o ponto anterior.
f) Respeitar e ajudar os colegas a conhecer bem e a
cumprir o Regulamento Interno da Escola.
g) Ajudar os funcionários, nomeadamente informandoos sobre alguma anomalia quanto ao material ou
o asseio das instalações.
h) Contribuir para a informação da turma quanto às
normas de comportamento e avaliação em vigor,
bem como sobre as actividades previstas para o ano
lectivo na escola.
5 –O subdelegado colaborará com o Delegado de
Turma e substituí-lo-á nos seus impedimentos.
6 –O Delegado e o Subdelegado de Turma têm o direito
de solicitar a realização de reuniões da turma com o
respectivo Director de Turma ou, tratando-se de alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico, com o professor da
respectiva turma, designado por professor titular, para
apreciação de matérias relacionadas com o
funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento
das actividades lectivas.

Deveres dos alunos
7.2
i) Participar nas actividades educativas ou formativas
desenvolvidas na escola, bem como nas demais
actividades organizativas que requeiram a participação
dos alunos;
o) Participar na eleição dos seus representantes e
prestar-lhes toda a colaboração.

Competências do director de turma
Não existe referência à realização de assembleias de turma.
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ANEXO VIII
Grelha de análise do Decreto-Lei n. º 115-A/98
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GRELHA DE ANÁLISE DO DECRETO-LEI N.º 115-A/98
Preâmbulo
Capítulo II - Artigo 8º
“
O
debate
público,
largamente
participado,
permitiu
uma
ampla
reflexão, que irá ajudar a constituir em
cada escola, de forma segura e
consistente, o quadro organizativo que
melhor
responda
às
necessidades
actuais da sociedade da aprendizagem e
do conhecimento e da consolidação da
vida democrática.

2. A Assembleia é o órgão de
participação e representação da
comunidade educativa, devendo estar
salvaguardada na sua composição a
participação de representantes dos
docentes, dos pais e encarregados de
educação, dos alunos, do pessoal não
docente e da autarquia local.
Artigo 9º
4. A participação dos alunos
circunscreve-se ao ensino secundário,
sem prejuízo da possibilidade de
participação dos trabalhadores
estudantes que frequentam o ensino
básico recorrente.
5. Nas escolas onde não haja lugar à
representação dos alunos, nos termos
do número anterior, o regulamento
interno poderá estabelecer a forma de
participação dos alunos, sem direito a
voto, nomeadamente, através das
respectivas associações de estudantes.

Capítulo III

Capítuo V

Artigo 36º
1. Em cada escola, a organização, o
acompanhamento e a avaliação das
actividades a desenvolver com as
crianças ou com os alunos pressupõe a
elaboração de um plano de trabalho, o
qual deve integrar estratégias de
diferenciação pedagógica e de
adequação curricular para o contexto da
sala de actividades ou da turma,
destinadas a promover a melhoria das
condições de aprendizagem e a
articulação escola-família, sendo da
responsabilidade:
c) Do conselho de turma, nos 2º e 3º
ciclos do ensino básico e no ensino
secundário, constituído pelos
professores da turma, por um delegado
dos alunos e por um representante dos
pais e encarregados de
educação.

Artigo 41º
1. O direito de participação dos pais na
vida da escola processa-se de acordo
com o disposto na Lei de Bases do
Sistema Educativo e no Decreto-Lei nº
372/90, de 27 de Novembro, e
concretiza-se através da organização e
da colaboração em iniciativas visando a
promoção da melhoria da qualidade e da
humanização das escolas, em
acções motivadoras de aprendizagens e
da assiduidade dos alunos e em
projectos de desenvolvimento
socioeducativo da escola.
2. O direito à participação dos alunos na
vida da escola processa-se de acordo
com o disposto na Lei de Bases
do Sistema Educativo e concretiza-se,
para além do disposto no presente
diploma e demais legislação aplicável,
designadamente através dos delegados
de turma, da assembleia de delegados
de turma e das assembleias de
alunos, em termos a definir no
regulamento interno.

Artigo 25º

1. A composição do Conselho Pedagógico é da responsabilidade de cada
escola, a definir no respectivo
Regulamento interno, devendo neste
estar salvaguardada a participação de
representantes das estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo,
das associações de pais e encarregados
de educação, dos alunos no ensino secundário, do pessoal não docente e dos
projectos de desenvolvimento educativo,
num máximo de 20 membros.
5. Os representantes dos alunos, nos
termos do número 1, são eleitos anualmente pela assembleia de delegados de
turma, de entre os seus membros.
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ANEXO IX
Caracterização da amostra dos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade
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Tabelas e gráficos da caracterização da amostra dos alunos do 8º e 9º ano de
escolaridade
Distribuição da amostra segundo o género
Sexo
Frequência
Percentagem
117
48,8
Masculino
123
51,3
Feminino
240
100,0
Tamanho da amostra

Distribuição da amostra segundo o género

49%

51%

Masculino
Feminino

Distribuição da amostra por ano de escolaridade
Ano escolaridade
Frequência
Percentagem
97
40,4
8º ano
143
59,6
9º ano
240
100,0
Tamanho da amostra
Distribuição da amostra por ano de escolaridade

40%
8º ano

60%

9º ano
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Distribuição da amostra por idade
Idade
Frequência
Percentagem
66
27,5
13 anos
109
45,4
14 anos
41
17,1
15 anos
21
8,8
16 anos
3
1,3
17 anos
240
100,0
Tamanho da amostra

Distribuição da amostra por idade
1%
9%

28%

17%

13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
45%

17 anos

Distribuição da amostra por escola
Escolas
Frequência
Percentagem
102
42,5
Escola A
138
57,5
Escola B
240
100,0
Tamanho da amostra
Distribuição da amostra por escola

42%
Escola A

58%

Escola B
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ANEXO X
Caracterização da amostra dos delegados de turma
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Tabelas e gráficos da caracterização da amostra dos delegados de turma
Distribuição da amostra segundo o género
Sexo
Frequência
Percentagem
7
50,0
Masculino
7
50,0
Feminino
14
100,0
Tamanho da amostra

Distribuição da amostra segundo o género

50%

50%

Masculino
Feminino

Distribuição da amostra por ano de escolaridade
Escolaridade
Frequência
Percentagem
5
35,7
8 ano
9
64,3
9 ano
14
100,0
Tamanho da amostra
Distribuição da amostra por ano de escolaridade

36%
8 ano
64%

9 ano
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Distribuição da amostra por idade
Idade
Frequência
Percentagem
2
14,3
13 anos
8
57,1
14 anos
1
7,1
15 anos
3
21,4
16 anos
14
100,0
Tamanho da amostra

Distribuição da amostra por idade

22%

14%
13 anos

7%

14 anos
15 anos
57%

16 anos

Distribuição da amostra por escola
Escola
Frequência
Percentagem
7
50,0
Escola A
7
50,0
Escola B
14
100,0
Tamanho da amostra
Distribuição da amostra por escola

50%

50%

Escola A
Escola B
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ANEXO XI
Resultados obtidos em todas as questões do questionário aplicado
aos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade
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A – SOBRE O TEU CONHECIMENTO DOS DIFERENTES ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E INSTRUMENTOS DE ORIENTAÇÃO, PLANEAMENTO E
FUNCIONAMENTO

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 1

1 - Sabes o que é o Plano Anual de Actividades de uma escola ?

Categorias

Frequência
66
171
3
240

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Percentagem
27,5
71,3
1,3
100,0

Sabes o que é o Plano Anual de Actividades de uma
escola?
1%
28%
Sim
Não
71%

Não responde
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 1.1

1 .1 - Se sim, diz o que é

Categorias
O que se vai fazer
O conselho pedagógico
Temas e tópicos de aprendizagem
Número de aulas, horas, etc…
Actividades extra-curiculares
Sim, sem justificação
Total de respostas

Frequência
54
1
4
1
3
3
66

Percentagem
81,8
1,5
6,1
1,5
4,5
4,5
100,0

Se sim, diz o que é
90,0
81,8
80,0
70,0
60,0

O que se vai fazer
O conselho pedagógico

50,0

%

Temas e tópicos de aprendizagem
Número de aulas, horas, etc…

40,0

Actividades extra-curiculares
Sim , sem justificação

30,0
20,0
10,0

6,1
1,5

4,5
1,5

0,0
Categorias
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4,5

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 1.2

1 .2 - Participaste na sua elaboração?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
15
215
10
240

Percentagem
6,3
89,6
4,2
100,0

Participaste na sua elaboração?
4%
6%

Sim
Não
Não responde

90%
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 1.2.1

1 .2 .1 - Se sim, de que forma foi a tua participação?
Frequência
Percentagem
Categorias
Sim, na realizacao de eventos
7
46,7
Sim, na associação de estudantes
1
6,7
Sim, manifestando a minha opinião
1
6,7
Sim, sem justificação
6
40,0
Total de respostas
15
100,0

Se sim, de que forma foi a tua participação?
50,0
46,7
45,0
40,0
40,0
35,0

%

30,0

Sim, na realizacao de eventos
Sim, na associação de estudantes

25,0

Sim, manifestando a minha opinião
Sim, sem justificação

20,0
15,0
10,0

6,7

6,7

5,0
0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 1.3

1 .3 - Conheces o Plano Anual de Actividades da tua escola?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
36
193
11
240

Percentagem
15,0
80,4
4,6
100,0

Conheces o Plano Anual de Actividades da tua escola?

5%

15%
Sim
Não
Não responde

80%
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 1.3.1

1 .3 .1 - Se sim, de que forma é que tomaste conhecimento do mesmo?
Frequência
Percentagem
Categorias
Através do (a) director (a) de turma
31
57,4
Por leitura do mesmo nos locais onde se encontra afixado
8
14,8
Por consulta na biblioteca da escola
7
13,0
Por intermédio da Associação de Estudantes
4
7,4
Por intermédio da (o) delegada (o) de turma
2
3,7
Em reuniões de alunos
2
3,7
Total de respostas
54
100,0

Se sim, de que forma é que tomaste conhecimento do mesmo?

70,0

60,0

57,4

50,0
Através do (a) director (a) de turma
Por leitura do mesmo nos locais onde se encontra afixado

40,0
%

Por consulta na biblioteca da escola
Por intermédio da Associação de Estudantes

30,0

Por intermédio da (o) delegada (o) de turma
Em reuniões de alunos

20,0
14,8
10,0

13,0
7,4
3,7

3,7

0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2

2 - Sabes o que é o Regulamento Interno da escola?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
194
42
4
240

Percentagem
80,8
17,5
1,7
100,0

Sabes o que é o Regulamento Interno da escola?
2%
17%
Sim
Não
81%
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Não responde

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2.1

2 .1 - Se sim, diz em que consiste?

Categorias
Sim, são todas as regras da escola

Frequência
163

Percentagem
84,0

20

10,3

1

0,5

2

1,0

1

0,5

1

0,5

6
194

3,1
96,9

Sim, é os direitos e deveres dos alunos
Sim, documento com os direitos e os
deveres e regras da escola e que foi
elaborado pelo conselho executivo
Sim, é os alunos seguirem as regras
Sim, é um documento com coisas da escola
Sim, é para manter o equilíbrio entre alunos
e professores
Sim, sem justificação
Total de respostas

Se sim, diz em que consiste ?

90,0
84,0
80,0
Sim, são todas as regras da escola

70,0
Sim, é os direitos e deveres dos alunos

60,0
Sim, documento com os direitos e os deveres e regras
da escola e que foi elaborado pelo conselho executivo

50,0
%

Sim, é os alunos seguirem as regras

40,0
Sim, é um documento com coisas da escola

30,0

Sim, é para manter o equilíbrio entre alunos e
professores

20,0

Sim, sem justificação

10,3
10,0
0,5

1,0

3,1
0,5

0,5

0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2.2

2 .2 - Participaste na sua elaboração?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
6
226
8
240

Percentagem
2,5
94,2
3,3
100,0

Participaste na sua elaboração?
3% 3%

Sim
Não
Não responde

94%
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2.2.1

2 .2 .1 - Se sim, de que forma foi a tua participação?
Frequência
Percentagem
Categorias
Sim, cumpri as regras
4
66,7
Sim, sem justificação
2
33,3
Total de respostas
6
100,0

Se sim, de que forma foi a tua participação?
70,0

66,7

60,0

50,0

40,0
%

33,3

Sim, cumpri as regras
Sim, sem justificação

30,0

20,0

10,0

0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2.3

Conheces o Regulamento Interno da tua escola?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
155
78
7
240

Percentagem
64,6
32,5
2,9
100,0

Conheces o Regulamento Interno da tua escola?
3%

32%
Sim
65%

Não
Não responde
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2.3.1

Se sim, como foi que tomaste conhecimento deste documento?
Categorias
Frequência
82
Sim, a directora de turma mostrou
4
Sim, copiando-o
Sim, leitura do mesmo nos locais afixados
20
6
Sim, tive um problema na escola e como castigo tive que o copiar
20
Sim, os professores falam dele
2
Sim, está disponível na secretaria
10
Sim, foi apresentado nas aulas de formação cívica
3
Sim, vi-o na internet
8
Sim, sem justificação
155
Total de respostas

Percentagem
52,9
2,6
12,9
3,9
12,9
1,3
6,5
1,9
5,2
100,0

Se sim, como foi que tomaste conhecimento deste documento?
60,0
Sim, a directora de turma mostrou

52,9
Sim, copiando-o

50,0

Sim, leitura do mesmo nos locais afixados
Sim, tive um problema na escola e como castigo tive que o
copiar
Sim, os professores falam dele

40,0

Sim, está disponível na secretaria

%

Sim, foi apresentado nas aulas de formação cívica

30,0

Sim, vi-o na internet

20,0
12,9

12,9

10,0

6,5
2,6

5,2

3,9
1,3

1,9

0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 3

3 - Sabes o que é o Projecto Educativo de escola?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
19
211
10
240

Percentagem
7,9
87,9
4,2
100,0

Sabes o que é o Projecto Educativo de escola?
4%
8%

Sim
Não
Não responde

88%
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 3.1

3 .1 - Se sim, diz o que é

Categorias

Frequência

Percentagem

4

21,1

6
1

31,6
5,3

2

10,5

1

5,3

2
3

10,5
15,8

19

100,0

Sim, é onde se registam as actividades e comportamentos do aluno
Sim, é o projecto que uma escola faz
Sim, são as regras da escola
Sim, são as actividades que os professores fazem no início do ano
Sim, é um documento onde está a caracterização da escola e o
que pretende fazer
Sim, é que os alunos tenham educação
Sim, sem justificação
Total de respostas

Sim, é onde se registam as actividades e comportamentos do aluno

Se sim, diz o que é
Sim, é o projecto que uma escola faz

35,0
Sim, são as regras da escola

31,6
Sim, são as actividades que os professores fazem no início do ano

30,0

Sim, é um documento onde está a caracterização da escola e o que pretende
fazer

25,0

Sim, é que os alunos tenham educação

21,1
20,0

%

Sim, sem justificação

15,8

15,0
10,5

10,5

10,0
5,3

5,3

5,0

0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 3.2

3 .2 - Conheces o Projecto Educativo da tua escola?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
17
211
12
240

Percentagem
7,1
87,9
5,0
100,0

Conheces o Projecto Educativo da tua escola?

5%

7%

Sim
Não
Não responde

88%
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 3.3

3 .3 - Colaboraste na sua elaboração?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
1
221
18
240

Percentagem
0,4
92,1
7,5
100,0

Colaboraste na sua elaboração?
0%
8%

Sim
Não
92%

Não responde

3 .3 .1 A única resposta afirmativa da questão anterior não foi explicitada.
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4

4 - Dos órgãos de administração e gestão das escolas assinala aquele (s) que conheces:

Categorias
Conselho Executivo (CE)
Conselho Pedagógico (CP)
Assembleia de Escola (AE)
Conselho Administrativo (CA)

Sim
221

Frequência
Não responde
Tamanho da amostra
19
240

Sim
92,1

Percentagem
Não responde
7,9

81

159

240

33,8

66,3

100,0

20

220

240

8,3

91,7

100,0

46

194

240

19,2

80,8

100,0

Dos órgãos de administração e gestão das escolas assinala aquele (s)
que conheces:
100,0
92,1

Conselho Executivo (CE)

90,0

Conselho Pedagógico (CP)
Assembleia de Escola (AE)

80,0

Conselho Administrativo (CA)

70,0

%

60,0
50,0
40,0

Total
100,0

33,8

30,0
19,2

20,0
8,3

10,0
0,0
Sim
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4.1

Função do Conselho Executivo
4 .1 - Qual a função principal de cada um desses orgãos?
Frequência
Categorias
Não responde
110
Mandar na escola
28
Resolver problemas
21
Gerir a escola
35
Castigar os alunos
14
Aceita todos os projectos
1
Órgão superior da escola
3
Fazer com que se cumpra as regras elaboradas pelo
2
Conselho Pedagógico
Receber alunos e ter reuniões
3
É onde está o presidente da escola
3
Dá conselhos
1
Total
221

Qual a função principal de cada um desses orgãos?
60,0

50,0

CE
Percentagem
49,8
12,7
9,5
15,8
6,3
0,5
1,4
0,9
1,4
1,4
0,5
100,0

CE

Não responde
Mandar na escola

49,8

Resolver problem as
Gerir a escola

40,0

%

Castigar os alunos

30,0

Aceita todos os projectos
Órgão superior da escola

20,0
15,8

Fazer com que se cum pra as regras elaboradas
pelo Conselho Pedagógico

12,7
10,0

Receber alunos e ter reuniões

9,5
6,3

É onde está o presidente da escola

0,5

1,4

0,9

1,4

1,4

0,5
Dá conselhos

0,0
Categorias
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Função do Conselho Pedagógico

4 .1 - Qual a função principal de cada um desses orgãos?
Categorias
Frequência
Não responde
48
Reunião dos professores para falar da turma e notas
4
dos alunos
É quem toma todas as decisões da escola
8
Aceitar pedidos
3
Serve para falar com a psicóloga
2
Elabora e aprova as regras da escola
3
Decidir assuntos sobre os alunos
2
Serve para ajudar os alunos
6
Serve para tomar decisões pedagógicas
5
Total
81

Qual a função principal de cada um desses orgãos?

CP
Percentagem
59,3
4,9
9,9
3,7
2,5
3,7
2,5
7,4
6,2
100,0

CP

70,0
Não responde

60,0

59,3
Reunião dos professores para falar da
turma e notas dos alunos

50,0

É quem toma todas as decisões da escola

Aceitar pedidos

40,0

%

Serve para falar com a psicóloga

30,0

Elabora e aprova as regras da escola

Decidir assuntos sobre os alunos

20,0
Serve para ajudar os alunos

9,9
10,0

7,4
4,9

3,7

2,5

3,7

2,5

0,0
Categorias
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6,2

Serve para tomar decisões pedagógicas

Função da Assembleia de Escola
4 .1 - Qual a função principal de cada um desses orgãos?
Frequência
Categorias
Não responde
12
Constituída por todos os elementos administrativos
Serve para castigar
Reunião de professores e funcionários
Mandar na escola
Total

AE
Percentagem
60,0

3

15,0

1
3
1
20

5,0
15,0
5,0
100,0

Qual a função principal de cada um desses orgãos?

AE

70,0

60,0
60,0

50,0

Não responde

40,0

Constituída por todos os elem entos
adm inistrativos
Serve para castigar

%
30,0

Reunião de professores e
funcionários
Mandar na escola

20,0
15,0

15,0

10,0
5,0

5,0

0,0
Categorias
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Função do Conselho Administrativo
4 .1 - Qual a função principal de cada um desses orgãos?
Frequência
Categorias
Não responde
32
É onde nos inscrevemos na escola e tratamos dos
3
cartões
Tratamento de questões financeiras
2
Gerir a escola
3
Administra a escola
6
Total
46

Qual a função principal de cada um desses orgãos?

CA
Percentagem
69,6
6,5
4,3
6,5
13,0
100,0

CA

80,0

70,0

69,6

60,0
Não responde

%

50,0

É onde nos inscrevem os na escola e
tratam os dos cartões
Tratamento de questões financeiras

40,0

Gerir a escola

30,0
Administra a escola

20,0
13,0
10,0

6,5

4,3

6,5

0,0
Categorias
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B – SOBRE A TUA PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5

5 - A tua escola tem Associação de Estudantes?
Categorias
Frequência
Percentagem
142
59,2
Sim
94
39,2
Não
4
1,7
Não responde
240
100,0
Tamanho da amostra

A tua escola tem Associação de Estudantes?
2%

39%
Sim
59%

Não
Não responde
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.1

5 .1 - Se não tem qual o motivo?
Categorias
Frequência
206
Não responde
Concelho Executivo nunca aprova iniciativas
10
dos alunos para criar AE
20
Ainda ninguém tomou a iniciativa
1
Não há condições
1
Não é obrigatório
2
Não há dinheiro
240
Tamanho da amostra

Percentagem
85,8
4,2
8,3
0,4
0,4
0,8
100,0

Se não tem qual o motivo?

100,0
90,0

Não responde

85,8

Concelho Executivo nunca aprova iniciativas dos alunos para criar
AE

80,0

Ainda ninguém tom ou a iniciativa

70,0

Não há condições

%

60,0

Não é obrigatório

50,0

Não há dinheiro

40,0
30,0
20,0
10,0

8,3
4,2
0,4

0,0
Categorias
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0,4

0,8

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.2

5 .2 - Qual é a função de uma associação de estudantes?
Frequência
Muito Import
Import
Pouco Import

Categorias

Proporcionar espaços agradáveis de convívio aos alunos
Promover actividades culturais e desportivas
Promover a participação dos alunos na discussão de
problemas da escola
Servir de elo de ligação entre a escola, os seus membros e
a comunidade envolvente
Representar os alunos e defender os seus interesses
Proporcionar momentos de animação durante os intervalos
das aulas
Contribuir para a melhoria dos espaços da escola
Guardar materiais dos alunos nos intervalos das aulas
Apoiar os alunos durante os intervalos das aulas
Emprestar material aos alunos durante os intervalos das
aulas
Promover concursos variados na escola
Organizar festas para os alunos
Total de respostas

55

20

Muito Import

Percentagem
Import
Pouco Import

29

18,0

10,2

15,3

31

30

27

10,2

15,3

14,2

22

10

11

7,2

5,1

5,8

6

9

11

2,0

4,6

5,8

89

35

14

29,2

17,9

7,4

23

25

14

7,5

12,8

7,4

16

26

16

5,2

13,3

8,4

3

0

5

1,0

0,0

2,6

6

7

3

2,0

3,6

1,6

5

9

10

1,6

4,6

5,3

10
39

5
20

10
40

3,3
12,8

2,6
10,2

5,3
21,1

305

196

190

100,0

100,0

100,0

Qual é a função de uma associação de estudantes?
Muito Import
Import

35,0

Pouco Import

29,2

30,0

25,0
21,1
18,0

17,9

%

20,0

15,3

15,3
15,0

14,2
12,8

10,2

12,8

10,2

10,2

10,0
7,4

7,5

7,4

5,0

0,0
Proporcionar espaços Promover actividades Representar os alunos Proporcionar momentos Organizar f estas para
agradáveis de convívio culturais e desportivas
e def ender os seus de animação durante os
os alunos
aos alunos
interesses
intervalos das aulas
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.3

5 .3 - Que actividades têm sido desenvolvidas pela Associação de Estudantes da tua escola?
Frequência
Percentagem
Categorias
Muito Import
Import
Pouco Import Muito Import Import
Pouco Import
Reuniões com os alunos da escola para discussão e
elaboração de propostas sobre o funcionamento da escola
Realização de actividades desportivas na escola
Realização de festas de convívio
Emprestar material aos alunos durante os intervalos das aulas
Promover actividades culturais e desportivas
Guardar materiais dos alunos nos intervalos das aulas
Dar apoio aos alunos nos intervalos das aulas
Animação dos intervalos dos alunos
Melhorar os espaços dos alunos na escola
Total de respostas

9

1

4

5,4

0,8

3,4

13
50

9
24

6
34

7,8
30,1

7,1
19,0

5,0
28,6

31

37

19

18,7

29,4

16,0

6

6

9

3,6

4,8

7,6

3

4

6

1,8

3,2

5,0

4
26
24

2
30
13

9
16
16

2,4
15,7
14,5

1,6
23,8
10,3

7,6
13,4
13,4

166

126

119

100,0

100,0

100,0

Que actividades têm sido desenvolvidas pela Associação de Estudantes da tua escola?
35,0

Muito Import
Import

30,1
30,0

29,4

28,6

Pouco Import

23,8

25,0

19,0

%

20,0

18,7
16,0

15,7

15,0

13,4

14,5

13,4
10,3

10,0

5,0

0,0
Realização de f estas de
convívio

Emprestar material aos alunos
durante os intervalos das aulas

Animação dos intervalos dos
alunos

83

Melhorar os espaços dos
alunos na escola

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.3.1

5 .3 .1 - Que outras actividades entendes que deveriam ser realizadas?
Frequência Percentagem
Categorias
Não responde
172
71,7
Mais visitas de estudo
5
2,1
Actividades desportivas e culturais
29
12,1
Criação de um espaço só para alunos
1
0,4
Festas
17
7,1
Melhorar os espaços da escola
2
0,8
Aulas de educação sexual
1
0,4
Organização da viagem de finalistas
1
0,4
Debates entre alunos
7
2,9
Regulamento para a associação funcionar melhor
3
1,3
Ser mais apoiada pelos professores
1
0,4
Emprestar mais material
1
0,4
Tamanho da amostra
240
100,0

Que outras actividades entendes que deveriam ser realizadas?
Não responde

80,0

Mais visitas de estudo

71,7

Actividades desportivas e culturais

70,0

Criação de um espaço só para alunos
Festas
Melhorar os espaços da escola

60,0

Aulas de educação sexual
Organização da viagem de finalistas

50,0

Debates entre alunos

%

Regulamento para a associação funcionar melhor

40,0

Ser mais apoiada pelos professores
Emprestar m ais material

30,0

20,0
12,1
10,0

7,1
2,1

0,4

0,8

0,0
Categorias

84

2,9
0,4

0,4

1,3

0,4

0,4

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.4

5 .4 - Quantas listas concorreram para a associação de estudantes da tua escola?
Categorias
Frequência Percentagem
Não responde
107
44,6
2 listas
95
39,6
3 listas
34
14,2
4 ou mais listas
3
1,3
Não houve listas, apenas um grupo de alunos mas o CE não autorizou
1
0,4
Tamanho da amostra
240
100,0

Quantas listas concorreram para a associação de estudantes da tua escola?
50,0
45,0

%

40,0

Não responde

44,6

2 listas

39,6

3 listas

35,0

4 ou mais listas

30,0

Não houve listas, apenas um grupo de
alunos mas o CE não autorizou

25,0
20,0
14,2

15,0
10,0
5,0

1,3
0,0
Categorias

85

0,4

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.4.1

5 .4 .1 - Conhecias o programa eleitoral da lista vencedora?
Frequência Percentagem
Categorias
Sim
60
25,0
Não
96
40,0
Não responde
84
35,0
Tamanho da amostra
240
100,0

Conhecias o programa eleitoral da lista vencedora?

25%

35%

Sim
Não
40%

86

Não responde

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.4.2

5 .4 .2 - Se sim, diz quais as principais actividades propostas pela lista vencedora?
Frequência Percentagem
Categorias
Música e jogos
19
17,3
Aluguer de material
19
17,3
Espaços mais agradáveis para alunos
16
14,5
Realizar festas
33
30,0
Reuniões com os alunos
3
2,7
dos alunos
7
6,4
Realização de eventos desportivos
13
11,8
Total de respostas
110
100,0

Se sim, diz quais as principais actividades propostas pela lista vencedora?
Música e jogos

35,0
Aluguer de material

30,0
Espaços mais agradáveis para alunos

30,0

Realizar festas

25,0
Reuniões com os alunos

20,0

Ajudar a superar problemas sociais e educativos
dos alunos

17,3

%

17,3
15,0

Realização de eventos desportivos

14,5
11,8

10,0
6,4
5,0

2,7

0,0
Categorias

87

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.4.3

Que actividades promoveram as listas concorrentes durante a campanha eleitoral?
Frequência
Percentagem
Categorias
Muito Import Import Pouco Import Muito Import
Import
Pouco Import
Reuniões com os alunos todos da escola
Distribuição de panfletos com o seu programa eleitoral
Distribuição de pequenos brindes aos alunos
Afixação de cartazes com os elementos da lista
Pequenos comícios durante os intervalos das aulas
Afixação de cartazes com o programa
Debates com elementos de outras listas
Total de respostas

8

1

4

5,0

0,8

3,1

20
52
29
10
34
6

12
24
48
17
22
4

18
32
19
18
32
5

12,6
32,7
18,2
6,3
21,4
3,8

9,4
18,8
37,5
13,3
17,2
3,1

14,1
25,0
14,8
14,1
25,0
3,9

159

128

128

100,0

100,0

100,0

Que actividades promoveram as listas concorrentes durante a campanha eleitoral?
Muito Import

40,0

37,5

Import
Pouco Import

35,0

32,7

30,0
25,0

25,0

25,0

%

21,4
20,0

18,8

18,2

17,2
14,8

15,0

10,0

5,0

0,0
Distribuição de pequenos brindes aos alunos Af ixação de cartazes com os elementos da lista

88

Af ixação de cartazes com o programa

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.4.4

5 .4 .4 - Que características deve ter a (o) Presidente da Associação de Estudantes?
Frequência
Percentagem
Categorias
Muito Import
Import
Pouco Import Muito Import
Import
Pouco Import
Simpatia
57
15
17,0
20,4
8,2
9,4
Ser popular (ter muitos amigos, conhecer muita
12
7
8,0
4,3
3,8
4,4
gente, etc.)
Ter qualidades de chefe
26
15
11,0
9,3
8,2
6,1
Ser finalista
5
1
3,0
1,8
0,5
1,7
Ser inteligente
16
18
8,0
5,7
9,8
4,4
Ter espírito de iniciativa
34
33
24,0
12,1
17,9
13,3
Ter bom relacionamento com os outros
30
18
21,0
10,7
9,8
11,6
Ser respeitada (o) pelos colegas
9
6
2,0
3,2
3,3
1,1
Ter ideias inovadoras
18
28
32,0
6,4
15,2
17,7
Ser responsável
58
27
34,0
20,7
14,7
18,8
Ser organizada (o)
15
16
21,0
5,4
8,7
11,6
Total de respostas

280

184

181

100,0

100,0

100,0

Que características deve ter a (o) Presidente da Associação de Estudantes?
Muito Import
Import

25,0

Pouco Import

20,7

20,4
20,0

18,8
17,9

14,7

15,0
13,3

%

12,1

11,6
10,7

9,4

10,0
8,2

9,8

9,3
8,2
6,1

5,0

0,0
Simpatia

Ter qualidades de chefe

Ter espírito de iniciativa

89

Ter bom relacionamento
com os outros

Ser responsável

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 6

Categorias

6 - Quais as funções de um (a) delegado (a) de turma?
Frequência
Percentagem
Muito Import
Import
Pouco Import Muito Import
Import
Pouco Import

Auxiliar o director de turma em tarefas de
direcção de turma
Registar os comportamento dos colegas quando
um professor se retira sala
Coordenar reuniões com os colegas da turma
para debater problemas e elaborar propostas
para o conselho de turma
Representar os alunos da turma no conselho de
turma

95

41

28

31,4

20,7

14,4

37

31

39

12,2

15,7

20,0

32

25

33

10,6

12,6

16,9

97

52

26

32,0

26,3

13,3

28

26

43

9,2

13,1

22,1

Participação em reuniões com outros delegados
de turma e/ou Associação de Estudantes

14

23

26

4,6

11,6

13,3

Total de respostas

303

198

195

100,0

100,0

100,0

Auxiliar os professores em tarefas da sala de aula

Quais as funções de um (a) delegado (a) de turma?
Muito Import
Im port

35,0
32,0

31,4

Pouco Import

30,0
26,3
25,0
22,1
20,7

20,0

%

20,0

15,0

15,7
14,4

13,3

12,2

13,1
9,2

10,0

5,0

0,0
Auxiliar o director de turma Registar os comportamento Representar os alunos da Auxiliar os prof essores em
taref as da sala de aula
dos colegas quando um turma no conselho de turma
em taref as de direcção de
prof essor se retira sala
turma

90

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 6.1

6 .1 - Que características deve ter um(a) delegado(a) de turma?
Frequência
Categorias

Percentagem

Fundamental Muito Import Import Pouco Import Irrelevante Fundamental Muito Import

Import

Pouco Import Irrelevante

Simpatia
Bom aproveitamento
Bom comportamento
Responsabilidade
Bom relacionamento com os outros (alunos e
professores)
Espírito de iniciativa
Capacidade de escutar
Respeitador(a) das opiniões dos outros
Ter espírito de liderança
Ter capacidade de trabalho
Ser organizado(a)
Ser justo(a)
Ser tolerante
Ser a (o) mais popular
Os professores gostarem dela (e)

66
33
61
100

10
22
43
52

16
14
28
32

5
10
11
19

16
7
7
6

16,8
8,4
15,6
25,5

4,8
10,6
20,8
25,1

7,8
6,8
13,6
15,5

3,6
7,3
8,0
13,9

11,1
4,9
4,9
4,2

28

35

32

19

20

7,1

16,9

15,5

13,9

13,9

12
15
39
5
6
9
10
4
1
3

8
7
17
3
1
3
4
2
0
0

23
14
29
1
2
3
9
2
0
1

9
14
22
2
3
13
7
2
1
0

15
14
26
4
7
3
10
6
0
3

3,1
3,8
9,9
1,3
1,5
2,3
2,6
1,0
0,3
0,8

3,9
3,4
8,2
1,4
0,5
1,4
1,9
1,0
0,0
0,0

11,2
6,8
14,1
0,5
1,0
1,5
4,4
1,0
0,0
0,5

6,6
10,2
16,1
1,5
2,2
9,5
5,1
1,5
0,7
0,0

10,4
9,7
18,1
2,8
4,9
2,1
6,9
4,2
0,0
2,1

Total de respostas

392

207

206

137

144

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fundamental

Que características deve ter um(a) delegado(a) de turma?

%

Muito Import
Import
Pouco Import

25,525,1

Irrelevante

20,8
18,1
16,9
15,5

16,8
15,6

15,5
13,9

13,6
11,1

9,9
8,2

8,0

6,8 7,3

4,8

7,1

4,9

4,9

Bom aproveitamento

Bom comportamento

4,2

3,6

Simpatia

14,1

13,913,9

10,6
8,4

7,8

16,1

Responsabilidade

91

Bom relacionamento com
os outros (alunos e
professores)

Respeitador(a) das
opiniões dos outros

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7

7 - A tua turma costuma a realizar assembleias?
Frequência Percentagem
Categorias
Sim
83
34,6
Não
147
61,3
Não responde
10
4,2
Tamanho da amostra
240
100,0

A tua turma costuma a realizar assembleias?
4%
35%

Sim
Não

61%

Não responde

92

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.1

7 .1 - Se sim: Quem dirige a reunião?
Frequência
Categorias
Directora de turma
52
Delegado de turma
6
Todos (alunos e professor)
16
Presidente da Assembleia
1
Total de respostas
75

Percentagem
69,3
8,0
21,3
1,3
100,0

Se sim: Quem dirige a reunião?
80,0

70,0

69,3

60,0

50,0

%

Directora de turma
Delegado de turma

40,0

Todos (alunos e professor)
Presidente da Assembleia

30,0
21,3
20,0

10,0

8,0
1,3

0,0
Categorias

93

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.2

7 .2 - Em que tempos decorrem?
Categorias
Frequência
Na aula de Formação Cívica
65
Fora dos tempos lectivos
37
Na aula da Directora de Turma
4
Quando há tempo
1
Com a psicóloga
1
Total de respostas
108

Percentagem
60,2
34,3
3,7
0,9
0,9
100,0

Em que tempos decorrem?
70,0
60,2
60,0

50,0
Na aula de Formação Cívica

40,0

Fora dos tempos lectivos

%

34,3

Na aula da Directora de Turma
Quando há tempo

30,0

Com a psicóloga

20,0

10,0
3,7
0,9
0,0
Categorias

94

0,9

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.3

7 .3 - Com que frequência se fazem as assembleias?
Categorias
Frequência
16
Todas as semanas
5
De 15 em 15 dias
30
De mês a mês
23
Uma vez por período lectivo
21
De vez em quando
95
Total de respostas

Percentagem
16,8
5,3
31,6
24,2
22,1
100,0

Com que frequência se fazem as assembleias?
35,0

Todas as semanas

31,6

De 15 em 15 dias
De mês a mês

30,0

Uma vez por período lectivo
De vez em quando

24,2

25,0

22,1
20,0

%

16,8
15,0

10,0
5,3
5,0

0,0
Categorias

95

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.4

7 .4 - Qual o objectivo das assembleias de turma?
Frequência
Muito Import
Import
Pouco Import
103
21
11
17
34
18
25
20
54
26
36
23
15
13
18

Categorias
Resolver questões de comportamento dos alunos
Decidir sobre visitas de estudo
Decidir actividades a realizar pela turma
Discutir propostas para o Conselho de Turma
Eleger a (o) Delegada (o) de Turma
Total de respostas

186

124

Muito Import
55,4
9,1
13,4
14,0
8,1

124

Percentagem
Import
16,9
27,4
16,1
29,0
10,5

100,0

100,0

Pouco Import
8,9
14,5
43,5
18,5
14,5
100,0

Qual o objectivo das assembleias de turma?
60,0
55,4

50,0
43,5
40,0

%

Muito Import

30,0

29,0

27,4

Import
Pouco Import

20,0

18,5

16,9
14,5

10,0

8,9

16,1

14,5

14,0

13,4

10,5

9,1

8,1

0,0
Resolver questões de
comportamento dos
alunos

Decidir sobre visitas
de estudo

Decidir actividades a
realizar pela turma

96

Discutir propostas
para o Conselho de
Turma

Eleger a (o) Delegada
(o) de Turma

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.5

7 .5 - Como são tomadas as decisões nas assembleias de turma?
Frequência Percentagem
Categorias
Por maioria de votação
108
82,4
Por decisão da (o) delegada (o) de turma
2
1,5
Por decisão do (a) Director (a) de Turma
21
16,0
Total de respostas
131
100,0

Como são tomadas as decisões nas assembleias de turma?
90,0
82,4
80,0
70,0
60,0
Por maioria de votação

%

50,0

Por decisão da (o) delegada (o) de turma

40,0

Por decisão do (a) Director (a) de Turma

30,0
20,0

16,0

10,0
1,5
0,0
Categorias

97

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 8

8 - Sabes o que é o Projecto Curricular de Turma?

Categorias
Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Frequência
53
177
10
240

Percentagem
22,1
73,8
4,2
100,0

Sabes o que é o Projecto Curricular de Turma?

4%
22%
Sim
Não

74%

Não responde

98

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 8.1

8 .1 - Se sim, diz o que é

Categorias
Sim, é onde tudo fica registado relativamente à turma
Sim, é o projecto da turma em relação às notas
Sim, é onde está a legislação da escola
Sim, é um conjunto de propostas relativas à turma
Sim, é o histórico de cada aluno realizado pela directora de turma
Sim, é o projecto das aulas da turma e comportamentos
Sim, é ter a equivalência ao 9º ano e entrar no mercado do trabalho
É o projecto que define os alunos que necessitam de apoio escolar
Sim, sem justificação
Total de respostas

Frequência
20
3
1
7
7
1
1
4
9

Percentagem
37,7
5,7
1,9
13,2
13,2
1,9
1,9
7,5
17,0

53

100,0

Se sim, diz o que é
40,0

37,7
Sim, é onde tudo fica registado relativamente à
turma

35,0

Sim, é o projecto da turma em relação às notas

30,0
Sim, é onde está a legislação da escola

%

25,0

Sim, é um conjunto de propostas relativas à turma

20,0
17,0
15,0

13,2

Sim, é o histórico de cada aluno realizado pela
directora de turma
Sim, é o projecto das aulas da turma e
comportamentos

13,2

Sim, é ter a equivalência ao 9º ano e entrar no
mercado do trabalho

10,0

7,5
5,7

5,0

É o projecto que define os alunos que necessitam
de apoio escolar
Sim, sem justificação

1,9

1,9

1,9

0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 8.2

8 .2 - Participaste na sua elaboração?

Categorias

Frequência
13
200
27
240

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

Participaste na sua elaboração?

6%
11%
Sim
Não
83%

Não responde

100

Percentagem
5,4
83,3
11,3
100,0

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 8.2.1

8 .2 .1 - De que forma foi a tua participação?

Categorias
Nas Assembleias de Turma
Com projectos
Organização de eventos
Com as minhas atitudes
Sim, sem justificação
Total de respostas

Frequência
2
3
2
1
5

Percentagem
15,4
23,1
15,4
7,7
38,5

13

100,0

De que forma foi a tua participação?
45,0
38,5

40,0
35,0
30,0

Nas Assembleias de Turma

25,0

Com projectos

23,1

%

Organização de eventos

20,0

Com as minhas atitudes

15,4

Sim, sem justificação

15,4

15,0
10,0

7,7

5,0
0,0
Categorias
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C - A TUA OPINIÃO SOBRE O TIPO DE PARTICIPAÇÃO QUE OS ALUNOS DEVEM
TER NA VIDA DA ESCOLA

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 9

9 - Como classificas a tua participação nas várias decisões da vida da escola?
Categorias
Frequência
Percentagem
14
5,8
Não responde
34
14,2
Insuficiente (não participo em quase nenhuma decisão)
111
46,3
Suficiente (participo em algumas decisões)
50
20,8
Satisfatória (participo em quase todas as decisões)
31
12,9
Nula (não participo em nenhuma decisão)
240
100,0
Tamanho da amostra

Como classificas a tua participação nas várias decisões da vida da escola?
Não responde
13%

6%

14%

Insuficiente (não participo em
quase nenhuma decisão)

21%

Suficiente (participo em
algumas decisões)
46%

Satisfatória (participo em quase
todas as decisões)
Nula (não participo em
nenhuma decisão)
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 10

10 - No teu entender, quem deve decidir sobre o funcionamento da tua escola?
Categorias
Frequência
Percentagem
21
8,8
Não responde
7
2,9
Professores
25
10,4
Alunos
59
24,6
Alunos, professores e encarregados de educação
8
3,3
Professores, pais e funcionários
10
4,2
Alunos e professores
73
30,4
Conselho Executivo
Alunos, professores, encarregados de educação e pessoal não
35
14,6
docente
2
0,8
Professores, alunos e Conselho executivo (outra qual)
240
100,0
Tamanho da amostra

Título do Gráfico
Não responde

1%
9%

15%

3%

Professores
10%

Alunos
Alunos, professores e encarregados de educação

30%

Professores, pais e funcionários
25%
Alunos e professores
4%

3%

Conselho Executivo
Alunos, professores, encarregados de educação e pessoal
não docente
Professores, alunos e Conselho executivo (outra qual)

103

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 11

11 - Para ti, a participação dos alunos nas decisões sobre a vida da escola é:
Categorias
Frequência
Percentagem
Não responde
17
7,1
Dispensável (Não necessária)
19
7,9
Indispensável (Necessária)
148
61,7
Indiferente (Embora devam fazer parte dos órgãos que decidem a
vida da
56
23,3
Tamanho da amostra
240
100,0

Para ti, a participação dos alunos nas decisões sobre a vida da escola é:
Não responde
23%

7%

8%
Dispensável (Não necessária)

Indispensável (Necessária)

62%

Indiferente (Embora devam fazer
parte dos órgãos que decidem a
vida da
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ANEXO XII
Resultados obtidos em todas as questões do questionário aplicado
aos delegados de turma
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 1

1 - É a primeira vez que representas os alunos de uma turma?
Frequência
Percentagem
Categorias
Sim
5
35,7
Não
9
64,3
Tamanho da amostra
14
100,0

É a primeira vez que representas os alunos de uma turma?

36%
Sim
64%

Não
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2

Categorias
Simpatia
Bom aproveitamento
Bom comportamento
Responsabilidade
professores)
Espírito de iniciativa
Capacidade de escutar
Respeitador(a) das opiniões dos outros
Ter espírito de liderança
Ter capacidade de trabalho
Ser organizado(a)
Ser justo(a)
Ser tolerante
Ser a (o) mais popular
Os professores gostarem dela (e)

2 - Porque achas que os teus colegas te elegeram delegada (o)?
Frequência
Percentagem
Fundamental Muito Import Import Pouco Import Irrelevante Fundamental Muito Import Import Pouco Import Irrelevante
2
0
0
0
2
8,0
0,0
0,0
0,0
20,0
1
1
0
0
0
4,0
10,0
0,0
0,0
0,0
3
2
0
0
2
12,0
20,0
0,0
0,0
20,0
6
2
2
1
0
24,0
20,0
20,0
10,0
0,0
2
1
3
1
2
8,0
10,0
30,0
10,0
20,0
0
0
0
2
0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
3
0
0
1
0
12,0
0,0
0,0
10,0
0,0
3
1
1
1
0
12,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0
1
1
0
1
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0
0
1
1
0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
1
2
1
3
0
4,0
20,0
10,0
30,0
0,0
4
0
1
0
1
16,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0
0
0
0
2
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total de respostas

25

10

10

10

10

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fundamental

Porque achas que os teus colegas te elegeram delegada (o)?

Muito Import
Import

35

Pouco Import
Irrelevante

30
30

24

25
20

20

20

20

20

%

20
16

15
12

12
10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

5
0

0

0

0

0

0

0
Bom comportamento

Responsabilidade

Bom relacionamento com os outros
(alunos e professores)
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Resp eitador(a) das opiniões dos
outros

Ser justo(a)

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 2.1

2 .1 - Já tiveste de resolver algum (ns) problema (s) relacionado (s) com a turma?
Categorias
Frequência Percentagem
57,1
Não
8
28,6
Sim, relacionados com o comportamento da turma
4
7,1
Sim, relacionados com a distribuição dos alunos na sala
1
7,1
Sim, relacionados com problemas pessoais dos meus colegas
1
100,0
Tamanho da amostra
14

Já tiveste de resolver algum (ns) problema (s) relacionado (s) com a turma?
60,0

57,1
Não
Sim, relacionados com o comportamento da
turma

50,0

Sim , relacionados com a distribuição dos
alunos na sala

40,0

%

30,0

Sim, relacionados com problemas pessoais
dos meus colegas

28,6

20,0

10,0

7,1

7,1

0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 3

3 - Quais são, para ti, as funções da (o) delegada (o) de turma?
Frequência
Categorias
Muito Import
Import
Pouco
Auxiliar o (a) director (a) de turma em tarefas de direcção de turma
4
2
0
Auxiliar os professores em tarefas de sala de aula
3
1
7
Dar exemplo de bom comportamento aos colegas
5
4
1
Representar a turma no Conselho de Turma e outras reuniões da
6
4
1
escola
Convocar e dirigir reuniões com os colegas para debater problemas da
2
0
2
turma
20
11
11
Total de respostas

Muito Import
20,0
15,0
25,0

Percentagem
Import Pouco Import
18,2
0,0
9,1
63,6
36,4
9,1

30,0

36,4

9,1

10,0

0,0

18,2

100,0

100,0

100,0

Quais são, para ti, as funções da (o) delegada (o) de turma?
Muito Import

70,0

Import

63,6

Pouco Import

60,0

50,0

40,0

36,4

%

36,4
30,0

30,0

25,0
20,0

20,0

18,2

18,2
15,0
9,1

10,0

9,1

0,0

9,1

10,0

0,0

0,0
Dar exemplo de bom Representar a turma Convocar e dirigir
Auxiliar os
Auxiliar o (a) director
reuniões com os
comportamento aos no Conselho de
prof essores em
(a) de turma em
colegas para debater
Turma e outras
colegas
taref as de direcção taref as de sala de
reuniões da escola problemas da turma
aula
de turma
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

4 - Sabes o que é o Conselho de Turma?
Frequência Percentagem
Categorias
9
64,3
4
28,6
1
7,1
14
100,0

Sabes o que é o Conselho de Turma?

7%
29%

Sim
64%

Não
Não responde
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4.1

4 .1 - Se sim, diz o que é
Categorias
Sim, é onde se discute os problemas da turma
Sim, é uma reunião dos professores para discussão dos problemas da
turma
Sim, é uma reunião com os professores, delegados de turma e
representante dos pais para debater problemas
Total de respostas

Frequência Percentagem
4
44,4
4

44,4

1

11,1

9

100,0

Se sim, diz o que é
50,0
45,0

Sim, é onde se discute os problemas da turma

44,4

44,4
Sim, é uma reunião dos professores para discussão
dos problemas da turma

40,0

Sim, é uma reunião com os professores, delegados de
turm a e representante dos pais para debater
problemas

35,0

%

30,0
25,0
20,0
15,0

11,1

10,0
5,0
0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4.2

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

4 .2 - Costumas ir às reuniões do Conselho da tua turma?
Frequência Percentagem
Categorias
5
35,7
9
64,3
0
0,0
14
100,0

Costumas ir às reuniões do Conselho da tua turma?
0%
36%
Sim
Não

64%

Não responde
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4.2.1

4 .2 .1 - Se sim: com que regularidade participas nas reuniões?
Categorias
Frequência Percentagem
Todas as semanas
0
0,0
Todos os meses
0
0,0
Sim, uma vez por período
3
60,0
Sim, quando sou solicitado
2
40,0
Total de respostas
5
100,0

Se sim: com que regularidade participas nas reuniões?
Todas as semanas

70,0

Todos os meses
Sim, uma vez por período

60,0

Sim, quando sou solicitado

60,0

50,0
40,0

%

40,0

30,0

20,0

10,0
0,0

0,0

0,0
Categorias

114

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4.2.2

4 .2 .2 - Que tipo de participação tens tido nestas reuniões?
Categorias
Frequência Percentagem
Não responde
1
20,0
Participo pouco
2
40,0
Defender os meus colegas
1
20,0
Debate dos problemas da turma
1
20,0
Total de respostas
5
100,0

Que tipo de participação tens tido nestas reuniões?
Não responde

45,0

Participo pouco
Defender os meus colegas

40,0
40,0

Debate dos problemas da turma

35,0
30,0

%

25,0
20,0

20,0

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Categorias
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20,0

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 4.2.3

4 .2 .3 - Que assuntos é que foram discutidos nessa reuniões?
Frequência Percentagem
Categorias
Não responde
1
20,0
Comportamento da turma
4
80,0
Tamanho da amostra
5
100,0

Que assuntos é que foram discutidos nessa reuniões?
Não responde
Comportamento da turma

90,0
80,0
80,0
70,0
60,0

%

50,0
40,0
30,0
20,0
20,0
10,0
0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5

5 - Como delegada (o) de turma participas em reuniões com outros delegados de turma?
Frequência Percentagem
Categorias
Sim
4
28,6
Não
10
71,4
Não responde
0
0,0
Tamanho da amostra
14
100,0

Como delegada (o) de turma participas em reuniões com
outros delegados de turma?
0%
29%
Sim
Não

71%

Não responde

117

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 5.1

5 .1 - Se sim, com que motivo participaste?
Frequência Percentagem
Categorias
Sim, quando tivemos que representar a escola
1
25,0
Sim, para a comissão de festas
3
75,0
Total de respostas
4
100,0

Se sim, com que motivo participaste?
80,0

75,0

Sim, quando tivemos que representar a
escola
Sim, para a comissão de festas

70,0

60,0

50,0

%

40,0

30,0

25,0

20,0

10,0

0,0
Categorias
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Tabela dos dados obtidos na questão 6

6 - A Associação de Estudantes costuma reunir com os delegados de turma?
Categorias
Frequência Percentagem
Não
14
100,0
Tamanho da amostra
14
100,0

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7

7 - Costumas promover reuniões com os colegas da tua turma para debater assuntos relacionados com a
turma e elaborar propostas para o Conselho de Turma?
Categorias

Frequência Percentagem
3
21,4
11
78,6
0
0,0
14
100,0

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

7 - Costumas promover reuniões com os colegas da tua
turma para debater assuntos relacionados com a turma e
elaborar propostas para o Conselho de Turma?
0%
21%
Sim
Não
79%

Não responde
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.1

Todas as semanas
Todos os meses
Sim, uma vez por período
Sim, quando necessário
Sim, uma vez por ano
Total de respostas

7 .1 - Se sim: Com que frequência as convocas?
Frequência Percentagem
Categorias
0
0,0
0
0,0
1
33,3
1
33,3
1
33,3
3
100,0

7 .1 - Se sim: Com que frequência as convocas?
0% 0%
33%

34%

Todas as semanas
Todos os meses
Sim, uma vez por período
Sim, quando necessário

33%

Sim, uma vez por ano
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.2

7 .2 - Que assuntos são tratados nessas reuniões?
Categorias
Frequência
1
Não responde
1
Assuntos relacionados com a turma
1
Problemas da turma
3
Total de respostas

Percentagem
33,3
33,3
33,3
100,0

7 .2 - Que assuntos são tratados nessas reuniões?

33%

34%

Não responde
Assuntos relacionados
com a turma

33%

Problemas da turma
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.3

Não responde
Delegado de turma
Directora de turma
Total de respostas

7 .3 - Quem dirige a reunião?
Categorias
Frequência
1
1
1
3

Percentagem
33,3
33,3
33,3
100,0

7 .3 - Quem dirige a reunião?

33%

34%
Não responde
Delegado de turma
Directora de turma

33%
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 7.4

7 .4 - Em que tempos decorrem essas reuniões?
Categorias
Frequência
0
Não responde
2
Numa aula do(a) Director (a) de Turma
1
Fora do horário das aulas
3
Total de respostas

Percentagem
0,0
66,7
33,3
100,0

7 .4 - Em que tempos decorrem essas reuniões?

0%
Não responde

33%

67%

Numa aula do(a) Director
(a) de Turma
Fora do horário das aulas
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 8

8 - Sabes o que é o Projecto Curricular de Turma?
Categorias
Frequência
5
Sim
9
Não
0
Não responde
14
Tamanho da amostra

Percentagem
35,7
64,3
0,0
100,0

8 - Sabes o que é o Projecto Curricular de Turma?
0%
36%
Sim
Não

64%

Não responde

124

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 8.1

8 .1 - Se sim, diz o que é
Categorias
Sim, é o projecto da turma para realizar trabalhos
Sim, é um projecto de recuperação para alunos com necessidades ed.
especiais
Sim, é um documento onde estão todas as características da turma
Total de respostas

Frequência Percentagem
2
40,0
2

40,0

1
5

20,0
100,0

Se sim, diz o que é
Sim, é o projecto da turma para
realizar trabalhos

45,0

Sim, é um projecto de recuperação
para alunos com necessidades ed.
especiais
Sim, é um documento onde estão
todas as características da turma

40,0
35,0
30,0

%

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Categorias
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 8.2

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

8 .2 - Participaste na sua elaboração?
Frequência Percentagem
Categorias
1
7,1
11
78,6
2
14,3
14
100,0

8 .2 - Participaste na sua elaboração?

14%

7%

Sim
Não
79%
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Não responde

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 9

9 - Conheces o Plano Anual de Actividades da tua escola?
Frequência Percentagem
Categorias
Sim
5
35,7
Não
9
64,3
Não responde
0
0,0
Tamanho da amostra
14
100,0

9 - Conheces o Plano Anual de Actividades da tua escola?
0%
36%
Sim
Não

64%

Não responde

Tabela dos dados obtidos na questão 9.1

9 .1 - Se sim, diz o que é
Categorias
Sim, são as actividades que no princípio do ano foram planificadas
Total de respostas
127

Frequência Percentagem
5
100,0
5
100,0

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 9.2

9 .2 - Participaste na sua elaboração?
Categorias
Frequência
0
Sim
12
Não
2
Não responde
14
Tamanho da amostra

Percentagem
0,0
85,7
14,3
100,0

9 .2 - Participaste na sua elaboração?
0%
14%
Sim
Não
86%

Não responde

9 .2 .1 – Não há respostas de participação
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Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 10

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

10 - Conheces o Regulamento Interno da tua escola?
Frequência Percentagem
Categorias
11
78,6
3
21,4
0
0,0
14
100,0

10 - Conheces o Regulamento Interno da tua escola?
0%
21%
Sim
Não
79%

129

Não responde

Tabela e gráfico dos dados obtidos na questão 10.1

10 .1 - Se sim, diz o que é
Categorias
Sim, são todas as regras da escola
Sim, são os direitos e deveres dos actores escolares
Sim, é cumprir todas as leis
Total

Frequência Percentagem
9
81,8
1
9,1
1
9,1
11
100,0

Se sim, diz o que é
90,0
81,8

Sim, são todas as regras da escola

80,0
Sim, são os direitos e deveres dos
actores escolares

70,0

Sim, é cumprir todas as leis

60,0

%

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

9,1

9,1

0,0
Categorias
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Tabela dos dados obtidos na questão 10.2

Sim
Não
Não responde
Tamanho da amostra

10 .2 - Participaste na sua elaboração?
Categorias
Frequência
0
13
1
14

10 .2 .1 – Não houve participação
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Percentagem
0,0
92,9
7,1
100,0

