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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA À DIRETORA DO CFAE  

-Linhas orientadoras da política formativa de um CFAE- Centro de formação de agrupamento de 

escolas - Em que é que te permitem ou não a flexibilidade da ação e quais foram ou quais são 

os constrangimentos que se sentem ou que tu sentiste ao nível tanto da definição como da 

implementação das políticas formativas do centro?  

Basicamente há um quadro legislativo que rege a atuação dos CFAE, Regime Jurídico esse que 

está para ser mudado há vários anos. Estamos, agora… tivemos recentemente a promessa de 

que sairia a nova versão, no entanto, já passaram meses e volta a não haver nenhuma 

redefinição do regime jurídico da política formativa. Para todos os efeitos temos um que está em 

vigor e que não limita, longe disso(!), a atuação de cada CFAE; embora estabelecendo as linhas 

limite da nossa atuação, deixa-nos margem para atuarmos. Uma das nossas políticas no centro 

de formação de agrupamento dos 2 Concelhos - que já vem da anterior política do centros de 

formação, individualmente – é, para além da formação creditada, desenvolvermos uma série de 

atividades não creditadas, que nós identificamos publicamente como iniciativas de curta 

duração, como encontros, conferências, palestras, workshops, sessões de trabalho … e que, de 

facto, creio que nos definem ou nos dão alguma identidade própria, de maneira que 

flexibilidade… nós temos. De qualquer modo, temos limitações, temos constrangimentos a fazer 

aquilo tudo que deveríamos e gostaríamos de fazer!... Uma das missões que nos está cometida 

é a de darmos formação a todos os docentes das escolas da nossa área de influência. O número 

de horas a que cada docente está obrigado tem mudado com … ao longo dos tempos; de 

qualquer modo tem sido recentemente impossível satisfazer a totalidade dessa necessidade visto 

que não tem havido recursos, sobretudo recursos financeiros, que permitam custear essa 

formação… de qualquer modo diria que, apesar da total ausência de financiamento deste último 

ano, não tem sido impossível fazer formação visto que temos a tal flexibilidade para procurarmos 

outras soluções; uma das soluções que encontrámos, e quando digo que encontrámos é este 

centro e outros centros da região norte mas também do resto do país, foi o recurso a formadores 

que apressadamente designamos de formadores internos e que não são mais do que de facto 

professores formadores das escolas associadas que, sem receber nenhum complemento 

monetário adicional, desenvolvem a formação a troco de horas de componente não letiva 

atribuídas pelos seus diretores, basicamente... 

- Vamos passar exatamente a esta área, e eu aqui não inclui a parte da creditação das ações, 

portanto todos os encontros que tu referes e que dão realmente uma autonomia e uma 

identidade própria e uma caracterização própria ao centro, à parte das ações que obrigam, 

digamos, o docente a obter créditos. Essas estão mais limitadas ou estão, ou estão a ser 

limitadas normalmente pelas políticas que vêm a nível central? 

Digamos que, teoricamente, as políticas não limitam; o que limita é a falta de recursos , isso 

sim, de facto não tem havido recursos dado que os grandes programas que financiavam a 

formação - PRODEP, POPH -  têm deixado de ver como prioridade a formação de professores. 

Não tem havido dinheiro entregue para formação específica dos docentes a não ser em alguns 
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casos excecionais; por exemplo, a DGIDC que deu 60 euros por formando a 3 escolas que 

concorreram a um projeto e portanto foi possível financiar aquela ação só para pagamento de 

formador, mas de resto não tem havido, de facto. Não é tanto a política mas sim a ausência de 

meios e recursos que tem dificultado. Por outro lado, se pensarmos no tempo em que havia 

muitos recursos financeiros, a limitação que existia - e existia de facto(!) - tinha a ver com a 

predefinição de áreas prioritárias de formação que foi um funil que foi apertando, por exemplo o 

… peço desculpa por alguma falha de memória mas creio que por 2006 ou 2007 a grande área 

a ser financiada correspondeu a formação de TIC do projeto CRIE, por exemplo, noutras alturas, 

as ações a serem privilegiadas eram as didáticas específicas, por exemplo em 2008 … em 

2007/2009; portanto, para esse biénio avaliativo houve a abertura de um financiamento 

expressamente para se dar formação aos professores que ainda não tinham cumprido as 50 

horas de formação para o biénio avaliativo e teriam de ser prioritariamente, embora não 

exclusivamente, abrangidos. Houve, pois, uma aberturazinha ali mas para as didáticas 

específicas! Se falamos de constrangimentos das políticas educativas é por aí que as teremos 

que encontrar: ou na limitação das áreas prioritárias de formação ou então na ausência de 

recursos monetários. A área da educação para a cidadania foi uma área que, quando surgiu 

como grande novidade no currículo, ou pelo menos com uma maior expressão no currículo dos 

alunos do básico e do secundário era uma … foi uma área que foi considerada prioritária, pelo 

menos por nós internamente. Foi, foi uma área em que, face à restante execução, foi uma área 

que nós privilegiámos, sem dúvida! Agora… aquilo que se privilegia em termos de plano e aquilo 

que depois resulta privilegiado em termos de execução, encontra pelo meio, um responsável 

importante que é o consumidor dessa formação! Vivíamos numa altura em que havia os planos 

de formação que eram oferecidos aos professores e cada professor escolhia as ações que lhe 

interessavam - ou pela temática ou pelo formador ou pelo local em que decorria a ação ou pelo 

calendário – portanto, havia uma série de critérios que, individualmente, as pessoas 

mobilizavam e nem sempre faziam corresponder as necessidades que tinham identificado como 

sendo suas à escolha que depois de facto faziam no plano final. 

-Exato, é verdade, é! E tu achas que isso impediu que algumas se concretizassem? 

Cheguei a ter ações, não só eu, mas cheguei a ter ações que não foram executadas por falta de 

candidatos… sem dúvida! Embora, logo de seguida, em conversas informais ou em reuniões em 

que eu própria estava presente, as pessoas dissessem publicamente que gostariam de fazer 

aquilo mas que o que não tinham era oferta; portanto, havia essa, havia - e há volta e meia - 

essa incoerência, sem dúvida que é … 

-O que é que tu pensas das abordagens que se geram à volta da cidadania … que não são 

exclusivamente a dimensão dos direitos e dos deveres. O centro é facilitador de optar por essas 

vias ou é mais fácil ou só porque é mais fácil abordar por essas vias? Terá a ver com a teoria e 

prática ou terá a ver com outras, o que é que tu achas sobre isso? 

As ações que vamos inscrevendo no domínio da educação para a saúde de facto vão mais além 

do que a simples definição de direitos e deveres dos cidadãos e vão porquê? Porque 
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correspondem àquilo que vai sendo uma prática na altura, e quando falo em prática se calhar 

devia dizer discurso, porque é a moda dos discursos. Muitas vezes escolhemos as coisas porque 

se fala muito desse tema, porque se usa muito a terminologia x ou y! De qualquer modo, mais 

do que isso de facto era, são necessidades que vão sendo expressas… 

-Quando tu falas da moda dos temas falas da comunicação social por exemplo? Coisas que são 

originadas por os canais de comunicação? 

Não, não só, falo mesmo entre nós, professores, entre as várias classes profissionais 

-Portanto intrínseco à classe? 

Sim, sim, intrínseco à classe. Pode ser introduzida de fora ou então gerada no seio de um núcleo 

qualquer e depois de facto vai-se espalhando, vai contaminando positiva ou negativamente, ou 

sem carga nenhuma, mas vai de facto alastrando e sendo assumido por todos como algo que é 

bom ou que é importante ou que é prioritário até dominar ou fazer…, de qualquer modo digamos 

que, em termos da educação para a cidadania, de facto tem havido outros temas que têm 

aparecido bastante como importantes … eu lembro-me, por exemplo, da prevenção rodoviária 

que eu não sei se cheguei a dar esse dado mas que chegou a ser feito - em parceria depois 

também com outros organismos - chegou a ser feito por exemplo no agrupamento aqui ao lado 

por duas turmas. A educação sexual, sem dúvida alguma, a gestão da disciplina, a interação 

social, a comunicação, a convivência na escola, tudo isto são questões que vão aparecendo 

isoladamente e com a tónica posta quer no bullying, quer na disciplina, quer na educação 

sexual, etc… Portanto, valem por si, quer em termos transversais não sendo tratadas sob o 

chapéu de uma outra área qualquer, isto é, a educação para a cidadania não aparece pura, 

isolada nos planos de formação… 

-Nem tu a vês como tal! 

Nem eu a vejo como tal. De facto pode e deve aparecer no âmbito de outras ações. Quando se 

fala por exemplo desta necessidade dos professores cumprirem, e ainda é verdade neste 

momento, cumprirem X horas de formação sendo que dessas X horas 2/3 têm de ser na área 

da sua didática específica… Ora, o Conselho Científico da formação contínua só aprova a 

didática específica quando esta tem a ver mesmo com conteúdos que são trabalhados naquela 

disciplina (Biologia, Física, Matemática, Português…); a cidadania, se eu puser a cidadania, não 

a tenho aprovada…   

-É pois transversal?. 

É transversal; nunca aparecerá como didática específica embora seja da responsabilidade de 

cada um de nós… então nessa altura, de facto, isto é tudo abordado de uma forma transversal 

numa ação … 

-Mas quanto a ti exatamente, quanto a ti, isso … a tua opinião é que isso é mais correto ou está 

correto que não deve ser tratado independente. Da tua experiência … 
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Depende! Dizer assim tão … “sim,  não”…  tão… “sim, não”…  Para mim é complicado! Nem 

corro esse risco! Acho que há alturas e há grupos, sobretudo há grupos para quem é preciso, de 

facto, pôr a tónica, pôr o foco numa problemática X; para outros professores, não, porque, 

depende! Isto é como as necessidades dos alunos, se há alunos com algumas dificuldades em 

termos de Português por exemplo, e é preciso ver com os meninos como é que se faz a voz 

passiva ou como se faz a voz ativa… de facto é preciso, para outros, não, pois já entenderam 

etc… O patamar tem de ser outro. Eu creio que há lugar para as duas, não são duas 

modalidades, mas para as duas opções, quer uma ação especificamente sobre - e estamos 

agora no terreno com muita ação sobre a educação sexual; há muitos pedidos sobre a gestão da 

disciplina e … mas são pedidos que vêm à procura de receitas e, desgraçadamente, não há 

receitas para estas questões tão amplas, não é? De maneira que não vou responder à questão 

assim em concreto, porque cada situação é cada situação, e sobretudo mais que os professores, 

eu creio que é a escola… 

-Exato. A análise que nós fizemos aos documentos do CFAE e ainda de outras fontes que eu leio, 

a formação cívica está normalmente associada ao diretor de turma… então não há didática 

específica para o diretor de turma? 

Não há didática específica para o diretor de turma! Ele nunca mais cumpriria isso… 

-Nunca mais cumpriria isso. O diretor de turma “cai” na direção de turma … então se ela é 

transversal, então qual é a tua opinião … se esta deveria ser uma área que deveria merecer ou 

não mais … atitude da parte da política formativa de um centro, ou seja, com mais cuidado rever 

este conceito de didática para ela aparecer sempre transversalmente a todos os outros 

conteúdos, se bem que há grupos que dizem: “Não, o que é que eu vou dar em formação 

cívica? Não posso, não tenho nada sobre cidadania.” Todos temos, no fundo. 

Todos têm. Sobretudo, todos somos pessoas e como todos somos pessoas, todos concorremos 

para ensinar quem connosco convive, a ser pessoas; essa é a grande questão. De resto, aqui 

mais importante que a política de uns ou, pelo menos, a política do centro, no sentido de que 

traduz a política, que traduz a política de todas as escolas que estão integradas nesse centro, é 

difícil porque as escolas são de facto muito diferentes umas das outras. Embora os centros de 

formação respondam a territórios mais ou menos limitados geograficamente, a verdade é que 

conseguem comportar dentro de portas realidades extremamente diferentes… O importante… eu 

acho que a legislação e as diretrizes que nos dão apontam uma solução correta; eu acho que é o 

modo de pormos no terreno - porque a ideia atual é que cada unidade faça, desenhe o seu plano 

de formação e ao centro compete depois fazer a articulação entre planos e fazer então o seu 

plano de ação para corresponder às necessidades identificadas por cada unidade orgânica que o 

compõe. Eu diria que ainda temos muito que crescer a este nível porque, de facto, se é verdade 

que desde 2008 está definido que as escolas fazem o seu plano de formação e o centro constrói 

o seu plano de ação para resposta a esses planos … tivemos o azar de nessa altura termos 

vivido, ou estarmos a viver, os períodos mais pobres em termos de recursos e, portanto, a par 

de uma certa… 
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-E continuamos… 

E continuaremos, a par de uma certa falta de treino na construção do plano de formação, a par 

disso, há a tal falta de recursos, de maneira que muitos planos ainda são um inventário de 

possíveis temas e não exatamente o plano pensado para responder a X e Y da unidade ou dos 

seus, do seu profissional X e Y, de modo a que, de facto, ele/ela concorra com mais 

profissionalismo e maior eficácia para o cumprimento das metas do estabelecimento de ensino 

em que trabalha…Acho que ficou alguma coisa por responder…? 

-Há uma coisa aqui que eu quero acrescentar que eu não pus nesta questão, é que tu tocaste 

agora no aspeto fundamental que é, que eu acho que há uma certa dificuldade no inquérito que 

fiz que é relacionar cidadania com profissionalidade e tu tocaste num ponto muito importante 

para mim que é mesmo esse … a íntima ligação que existe entre a profissionalidade docente e 

esta versão digamos de formação para a cidadania, porque a formação docente para a 

cidadania tem muito a ver com a profissionalidade docente, concordas comigo ou não te é 

claro…? 

Concordo, concordo no caso dos docentes e no caso das outras profissões todas…  

-Neste caso interessa-nos a nossa, para a investigação que está a decorrer… mas para todas 

exatamente, não só aos educadores/professores… 

Eu creio que… eu ainda há pouco dizia que a formação para a cidadania é algo de transversal à 

atuação de cada um de nós e que é uma obrigação de cada um dos professores, e de cada uma 

das pessoas face às outras pessoas com quem lida … não referi - mas estava inerente e convém 

sublinhar - a intencionalidade que, apesar de tudo, tem de existir; não tem de ser algo que 

parece que tem de ser mas quando se fala de professores temos que passar esta ideia de que 

na sua atuação junto dos alunos de facto não é só o exemplo, é o ensinar, ensinar pelo exemplo 

mas ensinar também intencionalmente; é criar ocasiões, oportunidades para que, de facto, se 

trabalhe aquela competência social ou aquela competência inter-relacional, aquela competência 

ética, sei lá, mas haver intencionalidade no ensino! 

-E face à classe docente, entre nós? A tal profissionalidade ou a falta dela … achas que se pode 

desenvolver mais um bocado, dados os limites… 

Acho que sim porque, porque é sempre … sim, é a resposta. Mas, francamente, eu não sou 

pessimista face, face à atuação dos professores. Vivemos um momento incrível de 

desmotivação, de cansaço… 

-De desgosto, até. 

… de extenuação…  eu vejo alguns professores que conheço há alguns anos e conheço muitos 

professores que consumiam formação -  quando eu digo consumiam … consumiam formação 

pelo desejo constante de querer saber, independentemente do número de créditos, de… - e o 

modo como consumiam, o modo como diziam “Meu Deus… mas tu tens esta… e esta… e 
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aquela… e eu queria fazer as 3 e esta é coincidente ….”. Apesar de ser sempre em tempo do 

próprio professor,… consumiam, consumiam com alegria! Agora são muito mais regrados nota-

se, nota-se …  

-Sim e falaste agora numa coisa, é que os professores deixaram de ter também os dias que 

tinham direito digamos para a formação, aqueles dias por ano, não é? 

Sim … mas, francamente, no caso específico do centro de formação, não noto muito, não notava 

muito que as pessoas recorressem a esses dias para fazerem a formação. Diria mais: que não 

posso assinar por baixo e ser injusta ao dizer que os professores contabilizam as horas para vir à 

formação 

-Isso já é um ponto muito positivo da profissionalidade… 

É muito, é muito positivo. Aliás o meu balanço em termos da profissionalidade dos professores é 

muito, muito positivo quando, e decerto que devo ter chamado a atenção para um ou outro, ou 

vários pormenores negativos mas leia-se sempre excecionalmente porque a minha ideia quer em 

relação à formação quer ao resto é que, de facto, é uma classe empenhada, é uma classe que, 

apesar do desencanto atual, trabalha, e trabalha aí tal e qual como na formação, aliás formação 

que só tem sido possível graças exatamente ao investimento dos nossos formadores, que eu 

disse há pouco, que eu chamei de ”internos”, e que não são outra coisa que não professores 

que para além do seu trabalho normal, porque eu posso ter falado na compensação em termos 

de algumas horas de componente não letiva mas nunca correspondem à totalidade das horas 

que investem de facto, porque há a fase de preparação, há a fase do acompanhamento, a fase 

do acompanhamento pós-formação, etc. e não correspondem àquele número de horas e 

francamente sinto que há, grosso modo, um grande grau de motivação, de entrega bastante 

grande. 

-Tem havido dificuldades em contratar professores\formadores, neste caso, professor formador 

e se comparativamente ao que era no passado quando a atividade era remunerada se tu tinhas 

mais facilidade ou não, (já acabaste de responder, que tens tido uma resposta idêntica em 

termos de volume de resposta até superior pronto e isso está de acordo, e em termos de, não 

estou a falar em termos só de quantidade mas também da qualidade e variedade de 

formadores, por exemplo, consegues não sendo remunerados ter bons formadores? Há 

diferenças notórias?   

Em termos da contratação de formadores, se nos remetermos à época em que havia 

remuneração, e eu peço desculpa por esta divisão, quase “o antes e o depois”, se nos 

remetermos a essa época e se limitarmos à questão da educação para a cidadania, houve de 

facto um período em que era complicado arranjar formadores com formação adequada para 

gerir essa área. Não falo de formação superior só, não é, falo porque esse era um dos nossos 

critérios, de gente com formação teórica, com formação académica, mas depois também com 

experiência prática, que tivesse aplicado e que pudesse dar orientações em termos de aplicação 
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ou pelo menos que estivesse validado para quando defendesse uma prática poder responder: 

“Atenção, isto, eu experimentei assim,… tive estas dificuldades…” 

-Isso já nos vai fazer a introdução da questão seguinte 

Portanto, essa contratação face à educação para a cidadania tinha às vezes esse problema: 

encontrar a pessoa com esse perfil. Também tinha outra dificuldade que era a creditação base 

do formador que geralmente se acreditava para outras áreas e não tanto para a cidadania e 

portanto havia alguma dessa dificuldade. Por exemplo, se se pensar por exemplo na educação 

sexual, era mais complicado porque nem toda a gente encaixava nesta dinâmica de ter que estar 

acreditado no conselho científico da formação contínua… portanto, se era médico, 

automaticamente achava que, ou se era enfermeiro … automaticamente achava que estava 

habilitado para, portanto esta exigência de estar registado, no início causou algum transtorno, 

estou a reportar-me ao global da questão … 

- passou a ser obrigatório em que ano? 

Era sempre, desde que temos formação contínua era, desde 93, sempre obrigatório, 92, sempre 

obrigatório estar registado no Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua … de resto, 

era mais fácil encontrar formadores para algumas áreas. Neste momento não é tão fácil assim, 

na medida em que estamos sem recursos, encontrar formadores para todas as áreas que 

queremos cobrir porque às vezes não os há dentro de portas, leia-se dentro do território do 

centro, ou não há gente que esteja com vontade de trabalhar nessas condições; por outro lado, 

imagina que precisamos de 5 ou 6 ações sobre gestão da disciplina… um formador que se 

ofereça, e que a escola autorize a que ocupe a sua componente não letiva, não consegue dar, 

num horizonte temporal curto, vazão a esta necessidade de 5 ações porque estamos a falar de 

uma média de 25 horas… estamos a falar de 125 horas de formação mais o respetivo 

acompanhamento, mais as deslocações, mais a avaliação, etc… É lógico que durante o ano não 

nos dá essa resposta. Portanto, há sempre alguns constrangimentos que, dito assim por 

atacado, parecem muitos mas que, depois, nós conseguimos gerir na prática, até porque as 

necessidades de formação das pessoas também não são todas respondidas no mesmo ano… 

portanto, vamos gerindo… 

-Claro. E agora, há isto que acabamos por já falar teoricamente mas, as efetivamente praticadas 

foram sempre as que tu pensas mais adequadas a este tipo de formação? Pudeste sempre 

aplicar a modalidade círculo ou a modalidade projeto às ações de formação, dentro da área da 

cidadania, dentro daquela área vasta que nós definimos? 

Nem sempre, nem sempre … francamente, defendo que a oficina, o círculo e o projeto são as 

modalidades a priori mais adequadas ao tratamento deste tema. No entanto, às vezes, por uma 

questão de tempo em que tem que decorrer a formação ou as condições que temos no 

momento ditam a que tem de ser, por exemplo, um curso. Aí é tudo muito mais centrado na 

exposição do que propriamente na aplicação junto dos alunos, o que não invalida que venha a 

acontecer… Tivemos há pouco, exatamente, uma ação que decorreu na modalidade de curso e 
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que eu tenho a certeza… e porquê? Porque tinha vários convidados, internacionais até, e não 

podiam vir fazer um acompanhamento à la longue, portanto, foi uma intervenção assim muito 

concentrada mas que deu os seus frutos e que serviu para o efeito que se pretendia. Outras 

ações há que também servem, são diferentes … é o mesmo que nós assistirmos a uma aula 

teórica ou assistirmos a uma aula teórico-prática… com as devidas distâncias de comparação, 

comparação que foi um bocado limitada, mas… 

-O tempo é um constrangimento 

O tempo é um constrangimento em que tem de decorrer… é um constrangimento; as condições 

que um formador tem são um constrangimento …  

-Eu…, agora… Mas nunca pensaste ao contrário? Aquela técnica/estratégia/metodologia que há 

no ensino dos adultos, e também no ensino em geral, que é partir da situação no terreno e 

trazer a experiência e assim chegarmos à teoria… ou seja, dirigir um grupo de pessoas a um 

local onde se vivessem algumas situações que na prática têm a ver com a gestão de disciplina 

ou gestão de toxicodependentes ou gestão de mães solteiras ou gestão de problemas 

relacionados com a sociedade em geral, não aqueles da publicidade, como falamos, mas 

aqueles que na realidade nós vamos tendo noção nas escolas? Alguma vez pensaste na inversão 

de sentidos?…  

Acontece, volta e meia. Entra nas metodologias de cada ação; exige muito porque se olhamos 

para o nome da ação, para a… para a modalidade, etc., não podemos concluir que aquela ação 

tem essa característica ou aquela… não, porque … depois o modo como ela decorre, as 

estratégias a que deitamos mãos, isso faz a diferença toda. Há muitas, mas muitas oficinas que - 

também as temos no nosso currículo já do centro de formação e os outros têm todos muitas 

oficinas - que foram uns cursos razoáveis… No entanto, temos muitos, mas muitos, eu ai 

sublinho “muitos” cursos que foram umas ótimas oficinas… Depende tudo do modo como 

pomos no terreno a questão, independentemente do facto de a modalidade estar definida… O 

modo como operacionalizamos faz a diferença toda…  

-Exato, e ai entra, também, o papel da proposta do formador, o plano que ele propõe, etc. 

Do plano que propõe e depois também do modo como … a interação com os formados, se 

planificam as atividades, também; porque há, digamos que há uma grande margem, mas o 

miolo todo é todo renegociável, temos que cumprir as margens, mas o miolo são os atores que o 

constroem … 

- Estamos a falar não de pedagogia, mas sim de andragogia. 

Ora, lá está. 

-E essa era uma metodologia, também! Agora, vamos à parte que tu achaste mais difícil, ou 

seja, o que é que tu, destas experiências, o que é que tu achas que sabes fazer, que consegues, 

não és tu exatamente, o centro e a sua ação e com a tua gestão, etc… o que é que um centro 
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de formação e as suas responsabilidades que têm, e as suas limitações dentro das suas 

responsabilidades e as suas limitações… há realmente alguns efeitos que se podem, que são, 

que se veem ou que se notam nas avaliações que tu tens lido, a que tens tido acesso… Há 

realmente algumas, como se diz, alguns impactos que tu depois notas naquelas pessoas que até 

escrevem tipo um desabafo e dizem coisas que te dão alguma satisfação neste âmbito, deste 

impacto da transformação da sociedade que as pessoas saem com alguma diferença face ao 

que entraram… saíram diferentes ou algum efeito positivo ou negativo… 

A leitura do impacto da formação é um tema que está na ordem do dia. Toda a gente quer medir 

os impactos, conhecer os impactos… No entanto, e já fiz alguma investigação, pelos vistos muito 

pouca, a esse nível… mas, de facto, ler impactos é uma coisa que é muito difícil; sobretudo, não 

se pode ter a veleidade de querer ler impactos a curto prazo… para se lerem os impactos, além 

do mais tem de se medir o ponto de partida, coisa que nunca foi feita. (N.B. atende um 

telefonema). 

-Estamos, então, a falar desta última questão. O que achas, sobre tudo o que eu te perguntei, se 

as pessoas realmente te parece que saem mais motivadas, com mais força para trabalhar esses 

aspetos, ou se pode realmente surtir algum efeito aquela ação na transformação da sociedade. 

Porque a cidadania, como eu estava a dizer, nesta investigação vai um pouco nesse sentido, a 

parte teórica que tu ainda não leste mas que poderás ler, é sempre nessa vertente, nessa 

direção, na parte de cada um saber defender um pouco a sua integridade, o seu papel e a sua 

posição como ser humano e ser vivo, face a montes de injustiças e tudo isso, e a formação 

docente está a ir de encontro a esta necessidade de ainda… a sociedade ainda não estar 

totalmente transformada, digamos, de tantos e tantos problemas (temos que ter e temos noção 

do que temos nas escolas) … Pensas que a formação para a cidadania pode ajudar, dar um 

contributo positivo? Sentes isso nas avaliações a que tens tido acesso? … que os docentes 

mostram realmente alguma maior confiança, satisfação, ânimo depois de frequentar uma ação 

deste tipo? 

Dizia eu, então, que a leitura dos impactos é algo difícil. Sobretudo, é difícil dizer taxativamente 

que houve este efeito ou aquele. No entanto, há perceções e a perceção sente-se ao longo da 

formação sente-se no final da formação e sente-se numa conversa intencionalmente direcionada 

para conhecer o sentir do outro, ou sente-se na conversa informal, no modo como as pessoas 

dizem, nos testemunhos que prestam nas avaliações que fazem… Sem dúvida que diria que a 

formação contribui, estou plenamente convicta de que contribui para uma maior consciência de 

si e do outro, para uma maior consciência do que eu e o outro temos de ter, de assumir para a 

construção do nós, do nós coletivo, do nós plural … sem dúvida que a formação ajuda então a 

construir essa consciência, ajuda a criar intencionalidade, a admitir a importância que tem de 

facto irmos assumindo determinadas posturas e irmos apoiando e adotando determinados 

comportamentos, irmos valorizando, darmos valor a determinadas atitudes… a igualdade é um 

valor que aparece, sem dúvida alguma, como algo de importante, como algo a promover e a 

defender; o respeito do outro, pelo outro, o respeito por si também, etc… Portanto, podíamos 

elencar aqui uma série de fatores que, sem dúvida, aparecem e, sem dúvida, que a formação de 
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professores terá o seu pequeno contributo para a mudança da sociedade… Não é algo que se 

possa medir de hoje para amanhã! Se calhar, nem daqui a 10, nem daqui a 20 anos, mas é 

algo que saberemos, que a história saberá, passadas décadas, ter sido importante para criar 

uma consciência coletiva e um agir individual e coletivo em prol de algo que se defendeu e um 

valor que se materializa… 

-Achas que isso muitas vezes aparece também transversalmente nas formações, nos vários 

momentos da formação ao longo de um ano por exemplo? A cidadania deverá aparecer como 

um objetivo na planificação por exemplo de uma ação por exemplo, ser transversal e não ser 

tratada por unidade?... Vamos agora fazer uma ação sobre, dentro do âmbito da cidadania… Não 

seria mais útil ela também aparecer em outras, transversalmente? 

Como dizia há pouco, há espaço-tempo para as duas posturas. Haverá casos em que é preciso 

agir pontualmente, cirurgicamente, e então de facto tem de aparecer isolada, com o foco todo 

nela… Na grande maioria, eu acho que transversalmente, desde que haja a tal intencionalidade, 

e intencionalidade só existe se houver consciência da parte do responsável ou dos 

responsáveis… Espero que, de facto, sublinhem essa intencionalidade, a tornem visível e a 

tornem aceitável pela parte dos outros; sem dúvida que se ganha mas, de uma maneira ou de 

outra, depende de cada situação.  

-Por isso, esta última seria para encerrar, como é que tu a defines, é uma vertente, é um 

assunto, é um modelo, é o quê, o que é para ti? Como é que tu defines a educação para a 

cidadania na formação docente, isto é para tu dizeres aquilo que te surge de imediato. 

Não defino a educação para a cidadania no contexto da formação docente, limito-me a 

considerar que é importante, que é imprescindível e, portanto, está sempre presente.  

- ou independentemente  

Transversal ou independentemente, conforme cada situação. Transversalmente, sempre! Em 

termos individuais e com foco, de acordo … 

-Por isso é que eu te perguntava se nas planificações das outras ações esta poderá aparecer?   

…Isso é nas escolas. As escolas devem-na sublinhar, até porque o tal 1/3 que falta aos 2/3 da 

didática especifica falta 1/3 e esse 1/3 é a formação de áreas definidas pela escola como 

prioritárias e, portanto, é ai que cabem.  

-Alguns professores que vêm à formação, mesmo que ela, transversalmente, esteja presente, 

são capazes de responder “não, a minha ação não teve nada a ver com cidadania”, vemos isso 

facilmente ao auscultarmos os mesmos? 

Ah sim! Tenho certeza absoluta de que respondem facilmente isso, porque o tema é, por 

exemplo, Português, por isso é aquilo… Está tudo nas nossas cabeças; nós tivemos - tivemos e 

temos- um ensino estruturado por disciplinas e, portanto, nas nossas cabeças - quer queiramos, 

quer não - o modelo está muito bem estruturado: é a disciplina e depois dentro da disciplina é o 
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conteúdo ou é a área ou é a dimensão… está tudo em gavetinhas muito arrumadinhas! Portanto, 

se a ação é de Físico-Química, ainda que tenha havido a questão, por exemplo nas metodologias 

que se defendem, o modo, o facto de se optar por uma metodologia ou por outra, de se 

privilegiar uma ou outra metodologia tem, sem dúvida, por trás uma grande matriz que tem a ver 

com o cidadão, com os valores que defende, que privilegia … Ora, as pessoas não veem que 

está lá portanto vão dizer “a minha ação não tem nada a ver com … a minha ação era de Físico-

Química!”.  

-Sim… eu tive algumas dessas respostas no inquérito efetuado, mesmo assim naquelas, 

naquelas pessoas que supostamente tinham frequentado a área mas mesmo assim não a 

entendiam como tal. Então, agora eu termino com um repto: o que fazer para as pessoas 

interiorizarem esse aspeto tão fundamental, que realmente há cidadania em todo o âmbito 

formativo? 

Francamente, só indo dizendo e esperando que as pessoas interiorizem, porque não se muda - 

estamos tão formatados e há tanto tempo! - não se muda da noite para o dia. Portanto,… 

-Pensamos pouco? 

Também!  

- Obrigada 

Obrigada 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO FORMADOR 

1ª Questão 

- É importante dimensionar as ações de formação em função de áreas temáticas que emergem 

dos problemas e/ou necessidades de uma sociedade. O que se pode obter numa ação de 

formação na área da cidadania? 

- Começando pela 2ª parte da questão. As questões da cidadania são questões com uma grande 

componente emocional, ou seja, não se restringem apenas ao domínio racional, os modelos de 

vida que o formador fizer viver, ou implementar são modelos com grande impacto prático. Na 

formação docente uma das aprendizagens mais relevantes consiste na apreensão dos processos 

de trabalho que são exercitados durante a formação e se esses processos de trabalho são 

satisfatórios para o seu exercício profissional, especificamente é importante que as práticas 

sejam marcadas com o cunho da emocionalidade e por isso sejam gratificantes através da 

satisfação pessoal. Se isso acontecer ele vai transportá-las para o exercício da sua atividade com 

os seus alunos. Sob esse ponto de vista, a maneira como o formador exercitar as práticas de 

discussão, de diálogo, de trabalho cooperativo, vai fazer com que essas práticas sejam 

modelares para o exercício docente. Quanto à 1ª parte da questão, a nível de exemplos e/ou 
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casos práticos, sim deve conter e privilegiar a reflexão do formando sobre casos reais, levando-o 

a interpretar ou a saber analisar casos da vida real. Contudo não se deve restringir as temáticas 

da formação aos problemas da vida social pois estes são muitas vezes problemas trazidos pela 

comunicação social, ou seja são problemas artificiais, ou seja a comunicação social não me traz 

no contexto social problemas para refletir, traz-me realidades distantes, normalmente de 

contextos e coletivos específicos, políticos e sociais de outras áreas geográficas. Daí que se me 

basear na exploração desses problemas, noto que eles são valorados pela comunicação social e 

raramente se situam no meu contexto. Devo, na minha atividade como formador, abordar não só 

os problemas que a comunicação social me traz, mas não restringir-me aos mesmos pois não 

devo seguir as chamadas “modas” da comunicação social. Aquilo que me traz a minha 

experiência como formador é que sempre que ausculto os alunos sobre questões que os afetam 

socialmente e particularmente, ser raro que estes não sugiram os problemas da comunicação 

social, os tais problemas da “ moda”. Assim sendo, noto que os problemas não são autênticos, 

são muitas vezes fantasiados, na medida em que eles sabem que existem mas não são vividos 

e/ou experimentados pelos próprios. Não sei se esses problemas “fantasiados” devem ser um 

objeto de estudo ou não.   

2ª Questão 

- A formação de base e/ou específica do formador é uma variável importante? O que conta mais 

no perfil do formador nesta área, o saber ou o saber fazer/aplicar? 

A experiência cívica do formador é muito importante, tanto na vertente da experiência pessoal 

contando casos vividos, ou seja, que não conhece pelo jornal, pois esteve implicado neles. Isso é 

algo que não figura no CV. O formador deve também revelar uma sólida formação de base, não 

só nas áreas ditas do Saber, mas também na área social, da psicologia bem como na didática 

da cidadania. Esta última revela-se muito importante na área da cidadania porque a arte de 

ensinar nestes âmbitos (ligados ao emocional) tem um valor acrescido porque os modelos de 

vida não se transmitem por demonstração ou retórica, transmitem-se pela capacidade que cada 

um tem de fazer gerar no outro posicionamentos face a problemas sociais ou até à convivência 

interpessoal que sejam emocionalmente marcantes. É impossível ensinar cidadania de forma 

declarativa, a cidadania tem de se viver e então a forma de abordar problemas da interação 

social ou da comunicação tema de ser vivenciada de facto. Através de jogos, de processos de 

trabalho em grupo e da criatividade, análise dos próprios processos de trabalho no interior da 

formação para dar mais voz às questões das vivências e do emocional. Um erro científico 

cometido pelo formador é fácil de resolver, nomeadamente através de uma consulta, nas 

questões de cidadania não é bem assim pois as questões estão ligadas a uma crença, existe 

uma componente ligada à crença de que o meu formador tem razão quando diz isto ou aquilo.    

3ª Questão 

- Em que aspetos as ações neste âmbito podem melhorar? 
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No âmbito escolar, a transmissão de saberes é a atitude mais corrente, no caso da cidadania 

não é assim, os meus interlocutores também sabem de cidadania pois aprendem-na nas 

questões do dia-a-dia de uma maneira informal. Atendo-nos às práticas de ensino tradicionais, de 

caráter declarativo ou científico, a maneira como avaliamos essas ações e os seus resultados é 

através de provas, testes, trabalhos, projetos de trabalhos, nas questões da cidadania não é 

assim pois os indicadores de sucesso não são de caráter predominantemente racional, são 

modelos ou padrões de conduta, são modelos de vida. Ou seja, a cidadania ensina-se pela 

maneira como nós interagimos e comunicamos modelos de vida aos outros. Pode no entanto 

haver uma pequena parte que se pode avaliar por testes, ligada a questões de opinião, de saber 

avaliar comportamentos, reflexões sobre… por exemplo. Mas não posso avaliar se um indivíduo 

é capaz de enfrentar um conflito e resolvê-lo, pois não posso avaliar isto de forma cognitiva. Do 

mesmo modo não posso avaliar se a disponibilidade para a solidariedade ou a capacidade de se 

implicar em ações de caráter cívico é maior ou menor, por testes. No fundo, a cidadania ensina-

se bastante por osmose, por empatia, esses modelos comunicam-se, então a maneira melhor de 

avaliar se o nosso ensino é eficaz nestes conceitos é por observação. Observarmos se aqueles 

que connosco trabalharam aspetos de cidadania são depois capazes de os replicar na vida real. 

Isto vê-se nas escolas através de uma pois a que se chama clima de interação social. Isto é 

importante porque nas organizações o trabalho de grupo baseia-se num conjunto de habilidades 

que os indivíduos que trabalham em equipa devem possuir para serem capazes de trabalhar 

com eficácia e proveito. Ora, isto só acontece quando se sabe ser simpático, partilhar um 

projeto, emitir opinião sobre, dar um contributo válido para resolver um conflito que surgiu na 

equipa, assumir e respeitar compromissos. Isto são modelos muito importantes na vida social e 

que a escola deve promover apesar de não serem ensináveis como as disciplinas tradicionais. 

Ora todos estes aspetos estão incluídos no ensino de todas as disciplinas, mesmo nas ditas 

científicas, pois o professor de físico-química além de ensinar os dados científicos também 

ensina a participar nos trabalhos da mesma, projetos de física ou química, são ensinamentos de 

caráter informal mas que são muito importantes e devem ser promovidos e cultivados pela 

escola. Aquilo que nós temos na avaliação no domínio das atitudes é onde cabe a cidadania, se 

as atitudes forem clarificadas eu posso constatar através da observação se o meu educando tem 

determinadas capacidades que expressam atitudes cidadãs (ouvir, ouvir o que os colegas dizem, 

emitir opiniões, conseguir expressar uma opinião e fundamentá-la, se consegue contribuir 

positivamente para um trabalho em qual esteja implicado), estas não são objetivamente ensino 

mas são na realidade objeto da prática docente. Estes aspetos são muito importantes na vida 

social, possuir habilidades sociais que permitem trabalhar em grupo é muito importante. As 

ações de formação no âmbito da cidadania enquanto temática são, ou devem ser no âmbito da 

didática, enquanto processo de trabalho podem tornar-se melhores se os formadores 

desenharem a sua formação com atividades ou projetos de trabalho que impliquem interação 

social intensa e reflexão sobre os modelos de trabalho que cada um pratica. Sempre que um 

formador orienta os seus alunos para técnica/forma de trabalho em grupo está a fomentar a 

interação social, está a praticar e exercitar habilidades sociais.        

4ª Questão 
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- Quais são as modalidades mais adequadas à abordagem destas temáticas? Quais são as 

efetivamente praticadas? Porquê? 

As modalidades mais ricas em aspetos da vida dos cidadãos são o debate, são a participação 

num projeto sobre uma temática, são a oficina. As mais praticadas efetivamente são o projeto e 

os workshops.  

O entrevistado quando questionado sobre a modalidade “círculo de estudos” disse não a 

considerar tão adequada pois pressupõe que o participante seja detentor, à partida, de uma 

bagagem considerável sobre os assuntos a tratar, o que nem sempre, ou quase nunca acontece 

e assim o caráter de círculo de estudos fica desvirtuado.  

5ª Questão 

- O que representa a educação para a cidadania? Quais considera serem os seus efeitos na 

transformação da sociedade? Será importante esta distinção nos processos formativos?   

Há um problema na nossa vida social que é o egocentrismo, as pessoas são muito 

autocentradas, hoje a sociedade é falha em valores, em critérios morais que permitam a cada 

cidadão orientar a sua vida de forma apreciável ou até louvável. Essa falha que notamos na vida 

social nos jovens e adultos, que se exprime em fenómenos sociais dos adultos, como a 

indiferença com o que se passa a nossa volta, a preocupação com o bem-estar pessoal mais 

que com o coletivo, uma certa insensibilidade, rispidez ou aridez na convivência. Qual é a origem 

deste problema? Isto origina-se pelo abaixamento dos vínculos interpessoais na nossa sociedade 

que não são fortemente cultivados. Todos desejam que não interfiram na sua própria vida. Esta 

é uma forma de convivência socialmente pobre, os vínculos são frágeis, a influência da vida 

familiar é cada vez menos forte, notável perante os mais novos. Nós como professores fazemos 

o mesmo, centramo-nos nos aspetos da ciência, deixando os aspetos da vida social dos alunos 

de lado afastando-nos dos seus aspetos pessoais. Esta indiferença é recíproca e não criamos 

vínculos, isto leva a que não vivamos e não transmitamos nada uns aos outros, é muito 

superficial, muito distante. Ou seja, as relações sociais são cada vez menos empáticas e 

implicadas, as distâncias levam-nos a comportamentos muito neutros e temos uma vida muito 

menos problemática pois não nos associamos às vidas dos outros. Como resposta também não 

marcamos ninguém pois não nos implicamos a emitir uma opinião, reagimos com indiferença a 

acontecimentos ou situações que se lhes deparam, para podermos ter esse tal distanciamento e 

leveza nas interações sociais. A educação para a cidadania é deste modo cada vez menos 

exigente, menos rica, menos implicada na transformação da sociedade. Por outro lado a escola 

cada vez ocupa mais tempo na vida dos jovens, os maiores transmissores de valores são os 

professores e não os pais. Os docentes estão em posição de poder espicaçar a propósito das 

tarefas escolares, mais aspetos da vida social e até da vida pessoal, ensinando-os a exprimir e a 

respeitar as opiniões dos outros. O docente deve ser uma pessoa em quem os alunos devem ter 

confiança, assim podem potenciar a sua capacidade de influência cívica, os alunos são 

beneficiados por alguém que possa ser de confiança e por isso os possa aconselhar 

positivamente. Todo o professor deverá atentar aos pormenores, deveria refletir de 15 em 15 
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dias ou até mais sobre tudo o que se passa na sala de aula, deste modo faz uma análise das 

relações interpessoais do civismo e da vida coletiva em todas as disciplinas. A sugestão de um 

“tempo do círculo”, metodologia muito simples em que se reúnem os alunos em círculo, olhos 

nos olhos, onde se colocam todos os problemas sentidos na turma, bem como sugerir soluções. 

Metade de uma aula chega para por em prática este método. 

Julho de 2012 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA AO INVESTIGADOR 

1ª Questão 

- É importante dimensionar as ações de formação em função de áreas temáticas que emergem 

dos problemas e/ou necessidades de uma sociedade. O que se pode obter numa ação de 

formação na área da cidadania? 

Em relação à 1ª parte, se considerarmos a formação contínua de professores e até a formação 

inicial, não tenho qualquer dúvida quer do ponto de vista da investigação, quer da literatura que 

existe sobre este assunto, não tenho qualquer dúvida que a formação deve estar centrada na 

escola. Desse ponto de vista, a formação deve prever mecanismos que permitam aos 

professores participar na construção das próprias ações de formação. Curiosamente não foi isto 

que aconteceu no modelo da formação contínua em Portugal, apesar de este ter sido construído 

com este propósito. O que se passa com certeza por razões de natureza cultural e profissional, 

mesmo tendo os CFAE com uma relação muito direta e próxima das escolas e equipamentos, a 

relação que os professores têm com a formação é sempre a de “destinatários”, assumem o 

papel de consumidores da formação. Apesar do esforço que os CFAE têm feito, nem sempre a 

formação tem resultado das necessidades emergentes dos contextos em que intervêm, para 

além de que há ainda outras lógicas que interferem no processo, por exemplo as mudanças ou 

regras impostas pelo ministério da educação que instrumentalizam os CFAE em prol dessas 

mudanças que o Ministério quer introduzir nas escolas. De qualquer maneira, teoricamente e até 

no plano prático pois também já fui diretor de um centro de formação durante 3 anos, a 

formação deve ir ao encontro de uma realidade na qual os professores trabalham, intervêm e 

decidem, sendo que essa realidade e a experiência que têm da mesma não deve ser de forma 

alguma escamoteada como se os professores não tivessem qualquer experiência válida para 

resolver os problemas, para encontrar soluções e para encetar mudanças. 

No fundo o que aqui está em causa é a própria construção social da profissionalidade docente 

que pode ser discutida em torno da seguinte questão, é esta uma profissão a que se atribui um 

elevado grau de autonomia ou não? Se atentarmos que sim, temos que conceder do ponto de 

vista das políticas educativas, de gestão e do ponto de vista do sistema educativo e das decisões 

fundamentais, temos de facto que atribuir uma grande margem de decisão ao professor. Tem 
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que ser ele professor que face às circunstâncias que se lhe colocam, a encontrar as melhores 

soluções, as melhores formas e os melhores métodos para resolver os problemas. O que se tem 

visto ultimamente é exatamente o contrário, por variadíssimas razões, uma enorme desconfiança 

em relação ao poder de decisão dos professores e por isso a formação tem servido a este 

propósito, a de retirar aos professores a capacidade de decisão, como se eles não fossem 

capazes, com a sua própria experiência e o seu próprio conhecimento de encontrar as respostas 

que são necessárias. A formação, deste ponto de vista tem contribuído de certa maneira para 

desprofissionalizar os professores, em vez de fazer o contrário. Aliás é com esse propósito que 

tem sentido falar em formação contínua de professores.  

A questão da cidadania tem que ser não só como um conteúdo curricular que supostamente 

tem que ser trabalhado com os alunos, mas como um componente fundamental da 

profissionalidade docente e sobretudo encarar a escola como um espaço intrinsecamente de 

natureza cívica e não o contrário. Nesse sentido a formação tem um papel importante uma vez 

que a componente da formação cívica e da formação para a cidadania com o carater transversal 

que tem no currículo, principalmente no ensino básico, é uma componente fundamental do 

currículo, mas é importante também que os professores sejam cidadãos dentro da própria 

escola, é importante que sejam cidadãos e que a escola seja um espaço de cidadania. É 

importante que os professores não sejam vistos só como técnicos, enquanto professores, mas 

também como cidadãos que têm que intervir num processo que tem implicações quer a nível 

individual quer a nível comunitário. Desse ponto de vista há uma espécie de demissão cívica dos 

professores face a assuntos muito importantes da vida da escola que se tem vindo a acentuar.   

 

- As abordagens geradas em torno do tema são variadas, mas muitas vezes versam 

exclusivamente a dimensão dos direitos e deveres dos cidadãos. É uma política intrínseca dos 

CFAE ou é simplesmente mais fácil enveredar por essas vias? Porquê? 

Não posso dar uma imagem global do que se tem passado nos CFAE, mas julgo em 1º lugar, 

referindo-me à última década, grosso modo, a importância dada a essa formação tem vindo a 

diminuir drasticamente. Embora julgue que no início da década anterior houvesse uma 

preocupação em que os CFAE oferecessem formação nessa área, o certo é que nos últimos 

anos ela tem vindo a desaparecer e desapareceu mesmo por algumas circunstâncias extrínsecas 

aos CFAE que foi o facto de a administração central ter resgatado os CFAE em função de certas 

áreas específicas como as TIC, a avaliação de desempenho docente, etc., nas quais apostou. Da 

experiência que tenho, a formação destas áreas estava também muito ligada às questões de 

natureza disciplinar, isto é, enquadrar naturalmente toda a problemática da educação para a 

cidadania, os métodos de ensino aprendizagem, as questões relacionadas com a avaliação e 

muitas vezes estas também estavam relacionadas com a problemática disciplinar, com a gestão 

de conflitos, a indisciplina… Aliás com uma instrumentalização que me parece no mínimo 

questionável porque colocava a educação para a cidadania numa espécie de cartilha onde 

colocava os direitos e deveres dos alunos, o facto de estes os saberem aplicar ou não e daí 
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poder incorrer neste ou naquele castigo, etc, Às vezes, houve um certo afunilamento da 

educação para a cidadania para ser encarada com uma lógica de um regimento disciplinar. 

Sim e era mesmo esse ponto que eu queria atingir o facto de esta estar muito ligada ao diretor 

de turma e às suas funções instrumentais, a da formação cívica… 

A educação para a cidadania tem um problema constituinte, ou seja, como área transdisciplinar 

e transversal a todas as disciplinas que é da responsabilidade de todos e sendo um problema de 

todos, não é de ninguém, infelizmente nas nossas escolas é o que sucede. Depois a formação 

cívica, aquela hora que os diretores de turma tinham para, julgo que eram utilizados da forma 

mais instrumental possível, serviam para tratar dos problemas da turma e não propriamente 

para o que se pretendia, nomeadamente a formação que ajudasse a adquirir competências 

nesta área. Aliás a área de projeto também era uma área de eleição para se implementar 

projetos que tivessem uma componente importante em formação para a cidadania, do 

conhecimento que tenho, este propósito não foi atingido, pelo menos, pela análise que faço e 

através do conhecimento que eu tenho das escolas.    

- A formação de base e/ou específica do formador é uma variável importante? O que conta mais 

no perfil do formador nesta área, o saber ou o saber fazer/aplicar? 

É, eu acho que sim, não tenho a mínima dúvida. Há duas componentes importantes a 

considerar no perfil do formador. A da formação científica e a da experiência, uma pode 

complementar a outra. A experiência em projetos em desempenho de alguns cargos, etc. faz 

com que não me repugne que um formador sem formação específica adequada para a 

cidadania, com estas experiências nos domínios da formação para a cidadania possa ter a cargo 

o papel de formador pois ele tem um conjunto de competências adquiridas. Embora eu diria que 

juntar as duas seria o ideal, formadores que de alguma maneira consigam estar nesse espaço 

interdisciplinar da política, da filosofia e eventualmente até da psicologia, história, direito, 

parecem-me ser pelo menos teoricamente aqueles professores que potencialmente teriam um 

perfil mais adequado e mais bem preparados para trabalhar com os professores as questões da 

formação para a cidadania. O perfil do saber fazer, corresponderia a um formador que tivesse 

uma visão ao mesmo tempo ampla e ao mesmo tempo específica da escola, que consiga olhar 

para a escola como um todo e ao mesmo tempo consiga perceber as relações que a escola 

estabelece com cada território em que está colocada que é aí que se jogam as questões da 

cidadania. A cidadania não é uma coisa vaga, é um processo que tem a ver com pessoas 

concretas e que constroem uma relação com o mundo a partir de processos completamente 

definidos de socialização, etc. Por um lado uma pessoa que tenha essa visão ampla da escola e 

das suas zonas de interseção com a realidade envolvente, com os pais, com as empresas, com 

as instituições e ao mesmo tempo alguém que conheça bem os pormenores da cultura escolar. 

Muitas vezes é nesses interstícios da cultura escolar que surgem as questões da indisciplina, os 

grupos constituídos dentro da escola, as relações entre os professores e os alunos, etc. É então, 

julgo eu através dessa junção de uma visão específica e ampla, adicionada de alguém que tenha 

desempenhado funções importantes específicas como a de diretor de turma por exemplo, que é 



18 
 

das mais importantes e além disso a da gestão de projetos/atividades e que fazem parte dos 

departamentos especializados no apoio educativo, são pessoas que com o tempo vão adquirindo 

um conjunto de competências e um saber fazer que julgo extremamente válido em contexto de 

formação. Tanto quanto me parece a educação para a cidadania não é, antes pelo contrário, o 

inculcar de uma cartilha, não é direitos e deveres só, é um aprender fazendo, é uma prática na 

qual a escola tem que ser congruente com aquilo que se ensina. Já temos essas ideias do 

Dewey e em Portugal p. ex do António Sérgio que estavam convictos de que a melhor forma de 

educar para a democracia ou educar para a formação cívica era transformar a escola num 

espaço de cidadania, num espaço cívico, num espaço democrático. De facto a educação para a 

cidadania faz-se nesse espaço intangível que é o clima, a vida da escola no seu todo, é aí que os 

alunos aprendem a consciência dos seus deveres e a participar na vida da escola, muito mais 

que reuni-los durante uma hora numa sala para lhes ensinar os direitos e os deveres em 

determinadas situações. A questão da disciplina é uma questão de natureza cultural, há crianças 

que para as quais estar a falar durante a aula ou falar sem mais nem menos é uma coisa 

natural pois é assim que fazem em casa. O que quero dizer com isso é que atos que segundo 

determinada visão são indisciplinados, nem sequer são percebidos como tal. De facto para um 

professor de Lisboa seria impensável o ter de ouvir algumas palavras em diálogos que os nossos 

alunos aqui mais a norte usam e aos quais nós já não reagimos com processos disciplinares. 

  

- O que representa a educação para a cidadania? Quais considera serem os seus efeitos na 

transformação da sociedade? Será importante esta distinção nos processos formativos? 

A questão é se a educação para a cidadania deve integrar como conteúdo intrínseco, toda a 

formação que é proposta aos professores, seja ela qual for, ou se esta deve merecer uma 

atenção especial e propostas específicas a um fim que se destina, em função de um problema 

específico. No caso da formação contínua, em que estamos num ambiente de formação muito 

mais específico, não estamos como no caso de uma formação inicial, e a relação da formação 

com a realidade tem de ser envolvida por um maior grau de especificidade. Desse ponto de 

vista, tem sentido que em função dos problemas e das necessidades no caso da formação de 

professores e dos seus interesses, de acordo com o contexto em que trabalham, sejam 

propostas ações de formação que procurem ir ao encontro quase clínico dessas mesmas 

necessidades. Penso que é mais eficaz do que a abordagem transdisciplinar relativamente vagas 

e pouco relacionadas com a realidade da educação para a cidadania. Corre o risco uma vez 

mais de se diluir, não surtindo qualquer efeito na realidade em que interessa intervir, sendo que 

no caso propriamente dito da educação para a cidadania eu acredito que a melhor forma de 

construir a formação contínua é centrá-la em problemas específicos identificados pelos 

professores numa determinada realidade específica, passo a redundância. Isto será pois melhor 

do que formatos genéricos relativamente universais e que se destinam a transmitir um conjunto 

de conteúdos ou de propostas metodológicas, que genericamente são válidas mas que depois 

encontram seríssimas dificuldades de adesão às realidades mais próximas e concretas que os 

professores têm e que vão frequentar um ação de formação. 
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 No caso da formação contínua fará mais sentido que a formação dê espaço a que os 

professores no âmbito da formação, consigam trazer os seus problemas, discuti-los com os seus 

colegas e com os contributos destes e do próprio professor consigam construir dispositivos de 

intervenção. Portanto, mais numa lógica de ação e projeto do que uma lógica de transmissão de 

conteúdos e conhecimentos, até por que temos que conferir aos professores uma capacidade 

que eu acho que é indiscutível de autonomamente adquirirem os conteúdos, o problema não 

está aí, do meu ponto de vista, o problema está na forma como nós podemos trabalhar os 

conteúdos no sentido de eles darem resultado não só em termos imediatos, porque também há 

uma grande instrumentalização da educação para a cidadania, uma espécie de área de refugo 

com a qual se quer resolver todos os problemas da escola, como se o professor de matemática 

ou o professor de educação física não tivessem também uma responsabilidade igual à de todos 

os outros no que diz respeito à educação para a cidadania. Portanto, quando se assume essas 

caraterísticas, parece que se quer resolver com a educação para a cidadania aquilo que não se 

resolve em cada uma das disciplinas ou em cada uma das áreas, etc. É então uma forma de 

desresponsabilização e uma vez mais uma forma de se fugir ao problema da educação para a 

cidadania. É um problema de todos e não só de um ou só do diretor de turma. Enquanto não for 

assumido como tal, a escola desde logo não pode ser considerada um espaço dotado de 

cidadania, temos ali um espaço, um horário, uma sala onde vamos ser cidadãos durante uma 

hora. Para já não falar de situações mais caricatas onde se vai educar para a cidadania de uma 

forma mais autocrática, diretiva e até assumindo alguma inculcação do ponto de vista ideológico, 

quer queiramos quer não na educação para a cidadania nós estamos a transmitir um 

determinada qualidade de valores que nós consideramos corretos, mas que não deixam de ser 

valores. Não deixam de ser valores, pois estamos a transmitir uma certa visão de sociedade que 

queremos construir, por muito que estes estejam corretos não deixam de ser discutíveis por 

outras pessoas, pois são valores de uma época, de um conjunto de pessoas e sociedade. Dou 

como exemplo o valor da laicidade do estado que é um valor muito forte, nas nossas culturas, 

não sei se em outras culturas e até em países como por exemplo os EUA, fosse aceite que a 

educação para a cidadania fosse claramente e inequivocamente neutra e laica. No nosso caso, 

temos uma lei de bases que consubstancia a Constituição da República Portuguesa e são os 

valores dessa constituição que são transmitidos, não é por acaso que historicamente o período 

em que historicamente o período de grande preocupação com as questões da cidadania e da 

educação cívica é o período da 1ª República e que tem implicitamente ou explicitamente uma 

claríssima vocação ideológica, transmitir os valores republicanos. A 3ª república, ou a 2ª, não 

sei, alguns historiadores questionam mesmo se o período do Estado Novo era uma república, 

mas seja lá como for, após o 25 de abril houve claramente uma preocupação com os valores da 

educação para a cidadania que agora já estão de novo moribundos, em certo sentido, parece-me 

a mim, haver uma menorização em termos de currículo duro, o “core curriculum” , há uma vez 

mais aquela ideia das disciplinas mais importantes, não é?... 

- Sim. Por isso mesmo, surge a última questão….de, como definir então, hoje, a educação para 

a cidadania no contexto da formação docente? 
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Eu julgo que não se pode hesitar, hoje em dia, numa polémica que é a de refletir um bocado em 

torno daquilo que é o “mandato da escola” e de facto o mandato da escola sofreu um processo 

de expansão e assumiu claramente nas últimas décadas uma função eminentemente educativa, 

substituindo outros agentes de socialização, como a família, etc. que até há bem pouco tempo 

tinham o exclusivo dessa função educativa. Há muitos que consideram, com argumentos 

válidos, que a assunção desta função educativa não tem a ver com aquilo que é o mandato da 

escola, o mandato da escola é a transmissão do saber e é o ensino.  

Ora, nesta lógica, a educação para a cidadania vem ao encontro dessa expansão do mandato da 

escola que para muitos é criticável e por isso mesmo para alguns hoje em dia, numa lógica da 

restrição do mandato e de um certo confinamento à dimensão do ensino puseram de lado tudo 

aquilo que tivesse a ver com a dimensão educativa, a começar por exemplo com a educação 

para a cidadania. É preciso, desde logo, não esquecer quando discutimos se deve haver ou não 

a formação para a cidadania na formação de professores, estamos a admitir que a escola, para 

além de ter uma função de transmissão e de ensino, deve ter igualmente uma função de 

educação. Eu acho que em função da Lei de Bases do Sistema Educativo, LBSE, quer 

concordemos ou não, tem que haver, na escola pública, uma função educativa e se essa função 

tem que existir, a formação de professores e a formação contínua não pode colocar à margem 

ou anular pura e simplesmente esta dimensão na formação dos professores. 

- Não seria importante então incluí-la desde logo na formação inicial de professores? Na medida 

em que muitos se sentem perdidos e até “incapazes” para funções como a de diretor de turma 

ou para lecionar área de projeto, pois só lhes foi dada formação para a sua área disciplinar 

específica… 

Eu julgo que sim pois esses argumentos são válidos para assuntos muito atuais como a 

educação para a sexualidade, por ex., que ainda justificam mais a falta de formação e o medo 

de falhar, medo da exposição, pois o nosso trabalho é um trabalho de exposição diária perante 

dezenas de pessoas, crianças ou adolescentes. Somos obrigados a expormo-nos diariamente 

publicamente, para além de que o nosso trabalho também é muito marcado por um trabalho, 

não digo colaborativo, mas por um trabalho onde é muito importante a interação em grupo. 

Estamos em reuniões, falamos, discutimos, etc., etc., não é um trabalho solitário, nem é muitas 

vezes um trabalho solidário, não é… 

-Sim, às vezes, incrivelmente tem tanto de solitário como de pouco solidário…. 

Esse papel não é suficientemente “formado” para essas áreas na formação inicial, por isso eu 

acho que faz sentido na formação inicial. Mas também isto faz com que surjam outras questões 

como por exemplo, qual o mandato da universidade, é formar técnicos ou cidadãos? Hoje em dia 

estamos cada vez mais pressionados para uma formação cada vez mais de natureza técnica.  

-Mas a licenciatura em ensino? 

Sim é em ensino de… 
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 -Faz-nos pensar num técnico, num psicólogo… 

Eu acho que sobretudo tem que sair um cidadão, eu acho que nós invertemos a nossa escala de 

valores, ou seja, pusemos o profissional acima do cidadão e parece que depois nós vivemos 

espaços de não cidadania, parece que entramos na nossa empresa, os nossos deveres e direitos 

diminuem ou desaparecem, parece que entramos na escola e os nossos deveres e direitos 

diminuem ou desaparecem, nós somos cidadãos a tempo inteiro. Eu julgo que muitas vezes o 

que falha, embora isso em termos práticos, possa suscitar muitas outras questões, é uma 

formação que tenha uma maior amplitude cívica. 

-Então justifica-se que a formação contínua venha colmatar estas lacunas? 

Sem dúvida, sem dúvida… e desde logo através de uma implicação e de uma participação dos 

professores na formação porque é quando ele participa na formação, quando ele decide em 

torno da formação que também está a assumir o seu estatuto de cidadão, não de mero técnico e 

consumidor de formação para que depois aplique bem e que depois responda àquilo que são as 

necessidades do sistema educativo ou das políticas educativas do momento. Dito de outra 

forma, só há plenamente educação para a cidadania quando os professores também se 

assumirem como cidadãos.  

Nesse sentido, a formação contínua de professores pode dar, ou poderia dar um contributo 

fundamental, trabalhando áreas que são muito importantes no desenvolvimento profissional dos 

professores, áreas como a ética, a deontologia, do conhecimento até das lógicas de participação 

na vida da escola, etc., etc. Porque aquele que não for cidadão na escola, não for cidadão na 

comunidade, cidadão na sociedade em geral, pode ensinar isto ou aquilo aos alunos, mas 

dificilmente julgo, transformará a escola e a sala de aula e as atividades que desenvolve em 

espaços fortemente cívicos, tenho sérias dúvidas sobre isso. 

 Há um dossiê do Centro de Formação da Francisco de Holanda sobre educação para a 

cidadania, na revista ELO, um que saiu recentemente (nº18) que é dedicado todo ele à 

educação para a cidadania. Com contributos teóricos e de âmbito prático muito interessantes.          

 

     

 

 


