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MEMÓRIA DA CONVERSA “SINERGIAS DAS 2 ÀS 3” 
OS DESAFIOS DE CIDADANIA & DESENVOLVIMENTO 
9 SETEMBRO 2020, VIA ZOOM 

 
No dia 9 de setembro de 2020 decorreu, via zoom, uma conversa “Sinergias das 2 às 3” dedicada 
ao tema dos “Desafios da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento”. 
 
Esta conversa foi promovida pela Comunidade Sinergias ED1, nomeadamente através de uma 
interpelação lançada pela Susana Constante Pereira para, enquanto ativistas e profissionais da 
academia e da sociedade que trabalhamos em Educação para o Desenvolvimento e Cidadania 
Global/Educação para a Transformação Social, podermos contribuir para o debate que nasceu a 
partir do Manifesto intitulado “Em defesa das liberdades de educação” que reclama “a objeção de 
consciência” à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (C&D). 
 
Este encontro contou com a presença de 26 participantes, incluindo membros da Comunidade 
Sinergias ED e várias pessoas ligadas a esta área de intervenção educativa, desde professores e 
professoras do ensino secundário ao ensino superior, a representantes de ONGD e de redes e 
plataformas. 
 

 
 
Após o momento inicial de introdução e apresentação do tema pela Susana Constante Pereira, 
foram criados 4 grupos de trabalho que trabalharam em torno a 2 perguntas geradoras: 
 

• O que provocou em mim esta sucessão de acontecimentos? 
• O que para mim significa fazer disto uma oportunidade? 

 
1 A Comunidade Sinergias nasce do projeto Sinergias ED, um projeto de Educação para o Desenvolvimento 
que coloca em diálogo e trabalho colaborativo Organizações da Sociedade Civil e Instituições de Ensino 
Superior que trabalham na área da Educação para o Desenvolvimento/Educação para a Cidadania Global. 
Saiba mais em www.sinergiased.org. 
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1. O que provocou em mim esta sucessão de acontecimentos? 

Necessidade de aprofundar, de perceber melhor, de discutir/abrir o debate e de não 
simplificar e polarizar 

• Senti necessidade de ler e ver as várias petições e manifestos reativos e no fundo 
todos dizem a mesma coisa. A questão é que esta polémica polarizou o debate de uma 
forma partidarizada. 

• Fui apanhado nas férias quando isto começou. Durante julho e agosto foram sendo 
lançadas várias coisas para discussão pública, com pouca informação. Esta foi mais 
uma. Mesmo que a discussão agora seja esclarecedora, o trabalho de simplificar e 
polarizar já está feito. E tudo isso, esta lógica simplista, deixa-me mesmo irritado. 

• A estratégia lançada a partir deste manifesto é algo bem pensado e estudado. Implica 
complexidade, mas que depois na discussão essa complexidade não existe. Fica-se 
na simplificação e polarização. Vale a pena percebermos também o que outros países 
já fazem no diálogo com estas narrativas simplistas. 

• Eu não estava a acompanhar a polémica, pois a informação dos jornais é tão pouco 
fidedigna que nem dei muita relevância. Só comecei mesmo a ligar quando recebi o 
email da Susana a propor uma conversa. 

• Enquanto católica praticante entristece um pouco ser um grupo de pessoas 
assumidamente ligada à Igreja, que publicamente subscreve uma posição tão 
extremista. Ao falarmos de objeção de consciência estamos a afirmar que não 
queremos discutir e isso fez-me espécie. 

• Ao ler o manifesto em resposta ao das 100 personalidades, não consegui perceber 
quem está por trás e isso também foi pena. Era bom haver clareza sobre quem esteve 
na redação desse manifesto. 

• Hoje sinto, por um lado menos positivo, que estão a aparecer muitas coisas, que se 
está a potenciar uma dispersão que não é muito boa. Não nos estamos a saber 
posicionar. Por outro lado, mais positivo, tudo isto despoletou debate em vários âmbitos 
a que estamos ligados: no Sinergias ED, na Rede ECG, na PPONGD, aqui na nossa 
rede de contactos enquanto organização. Está a ser uma movimentação relevante e 
importante. 

• Fui ganhando mais distância e percebendo que isto era algo que já estaria para 
acontecer, de uma forma ou de outra. Este é um debate que não está feito em certos 
meios. Sobre alguns temas existe uma espécie de paz podre, e sendo nós uma 
organização ligada à Igreja, sentia-se que este era um debate não feito.  

• Até agora não compreendi muito bem tudo o que se está a passar. No início, achei que 
era só a questão dos 2 miúdos e depois isto foi ganhando uma dimensão muito grande. 
Ainda não li todos os manifestos. Mas acho importante estar a haver esta discussão. 

• O manifesto foi escrito por um conjunto de professores e acabou por não integrar os 
contributos mais latos que poderiam ter sido incluídos e assim ser uma forma de abrir 
o debate e incluir outras perspetivas. Contudo, o resultado em si do manifesto, teve 
impacto na opinião pública, no presidente da república. E isso foi importante. 

• Fica-me uma inquietação pela polarização que se gerou, onde ninguém se ouve. 
Sabendo que, dentro da Igreja, esta é uma temática sensível, esta polémica e a 
possibilidade de diálogo pode significar um grande desafio. 

• É importante fazer um exercício de escuta para lá da espuma dos dias, e perceber o 
que está por trás do posicionamento destas pessoas que assinaram o manifesto. 
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Muitas delas deram já contributos fortes para a educação em Portugal e nalguns casos 
não percebemos porque assinaram. Vale a pena fazer o esforço de perceber que esta 
área, sem perder os seus objetivos fundamentais, pode ser debatida e até cruzar com 
uma discussão sobre o papel das famílias. 

• Eu entrei numa crise existencial, pois senti que todas as minhas bases foram postas 
em causa/foram atacadas. Sou formadora nesta área, sou católica praticante e sinto-
me envergonhada. E ao mesmo tempo, sinto-me preocupada com isto, por uma 
questão histórica, e pela primeira vez, tenho medo do futuro. Sinto que preciso de falar 
com outras pessoas e perceber como me munir de argumentos e saber responder. 

Necessidade de ação/atuação/posicionamento 

• Quando surgiu o manifesto inicial, na globalidade, enquanto organização, a ANIMAR 
manifestou-se contra, porque vemos que isto é um reflexo de um problema social que 
tem vindo a crescer, que é um espaço ideológico que olha para os direitos humanos, 
a participação e ação cívica dos cidadãos de forma condenatória. Vimos que tínhamos 
que ter algo que demonstrasse um sinal de descontentamento. Por isso, realizámos o 
esforço de divulgar o manifesto. 

• Ao ler um dos manifestos achei que estava bem construído e acabei por assinar. Tinha 
um bom enquadramento. 

• Neste momento entre a indignação e a vontade de reagir, de aprender e de responder 
à altura. 

• Uma fase de indignação e revolta, seguida de um instinto de proatividade e de começar 
a escrever e a pensar, especialmente no âmbito pedagógico, questionando o que pode 
ter suscitado muitas daquelas assinaturas. Nós podemos ter ali pessoas que assinaram 
porque não achavam bem alguém reprovar por não ter ido às aulas de cidadania ou 
então por não saberem o que a disciplina de C&D. 

Consciencialização face aos extremismos existentes; insegurança/medo, necessidade 
de estarmos atentos/as 

• Tudo isto faz-me lembrar algo escrito pelo Eduardo Galeano “Para que é que serve a 
utopia? Para dar dois passos em frente, dois passos atrás”. Nada é adquirido.  

• Primeira sensação foi de apreensão. Até há pouco tempo julgava que isto era um 
debate impensável. Achava que ninguém colocaria em causa conteúdos e temáticas 
de cidadania. 

• Por um lado é positivo esta discussão estar a acontecer, mas não me sinto segura 
relativamente às consequências que possam resultar daqui. Não é seguro para mim 
que não haja retrocessos relativamente a coisas que eu dava como garantidas. 

• Num primeiro momento achei que se estava a dar demasiada resposta a uma coisa 
que, se calhar, era melhor não responder. Ao dar-se resposta estaríamos a morder um 
isco. Estaríamos nós próprios a dar lastro a isto. Contudo, acho mesmo que devemos 
estar atentos. 

• Se os próprios professores pensam desta maneira, numa sociedade em que ainda 
existem muitos preconceitos sobre estes temas, é normal que se tente que a escola 
não possibilite esta discussão. Mas há aqui algumas tensões que se notam na 
sociedade e que estão ligadas à extrema-direita, que eu gostaria de não ver. 

• Fiquei muito irritado e com medo. O que parecia um caso ou uma perspetiva extremista 
teve, na realidade, apoio de um setor, de uma área. 
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• O que me choca mais é que setores supostamente democráticos adiram a este 
discurso, e isto é uma coisa que não vai passar, tal como já acontece noutros países 
da Europa. O caso das políticas de igualdade de género é um desses exemplos na 
Europa. 

• Senti também receio por todo este contexto de extremismo, de polarização que veio 
logo a tomar parte e que vai contra uma série de direitos, de liberdades que questões 
que já estavam garantidas. 

Consciencialização do aproveitamento partidário 

• Mas há ainda muito trabalho a fazer. Neste momento há posições partidárias que 
podem vir a causar repercussões mais profundas e levantar questões legais que 
possam inviabilizar esta unidade curricular. 

• A mim o que me indigna é mesmo a questão do aproveitamento político que houve por 
parte do Chega e pelo facto de termos ali pessoas com grande peso, nomeadamente 
em questões educativas. Foi tudo construído e isso é aproveitar e manipular para um 
lado específico. 

Consciencialização da importância do papel da Educação para a cidadania na 
promoção do pensamento crítico 

• Acho que nas escolas ainda não se percebeu bem qual é a função do professor nesta 
componente. Pensa-se que se vai difundir uma ideologia. E o que queremos é colocar 
as pessoas a discutir. Falar sobre as coisas, atuar e fazer qualquer coisa – na escola, 
pela escola. 

• Desta forma estamos a colocar em causa uma área transversal que suporta a reflexão 
e o pensamento crítico sobre o que é sermos cidadãos e cidadãs, sobre o que é a 
justiça social, sobre o que é vivermos em sociedade e o que é vivermos em 
democracia. 

• Espera-se que na disciplina de cidadania, as coisas sejam debatidas de forma a que 
as pessoas tenham liberdade de fazerem as suas opções, depois de refletirem sobre 
elas. O estar a negar aos alunos/aos jovens esta oportunidade é uma forma de eles 
não poderem exercer a sua liberdade de uma forma a poderem fazer as opções de 
uma forma consciente. 

• Há professores/as que estão de acordo com a componente de cidadania e encaram-
na como uma oportunidade para resolver problemas que são visíveis na escola. 
Reforçámos que o que interessaria na componente de Cidadania e Desenvolvimento 
não é ensinar, mas antes desenvolver o espírito crítico e habituar os e as estudantes 
a participar na sociedade. Que não tínhamos que ser nós os exemplos, mas que nós 
também participamos nesta transformação com eles/as. 

• Relembrámos que esta é uma componente a desenvolver em trabalho de projeto, 
ancorada nos conteúdos das disciplinas, mas indo além. A ideia é uma criação de 
currículo, não muito extenso, mas alguma coisa que desenvolva o espírito crítico e leve 
os alunos a atuar, a agir. 

Perceção do foco quase exclusivo na educação sexual e ideologia de género 

• Sabemos identificar claramente quais são os pontos fracos desta área: a educação 
sexual, a identidade de género... são estas as questões problemáticas. 
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• O que estamos aqui a discutir são as questões ligadas ao sexo - a educação sexual, 
igualdade de género, respeito por LGBT. E isto tem de ter uma resposta no plano dos 
Direitos Humanos e nos vários textos legais – nacionais e internacionais – que 
suportam um consenso mínimo nesta área. Tem-se falado de exageros nas aulas de 
EC. Confesso que não conheço nenhum. É evidente que não tiro que possa haver aqui 
ou ali alguém que não tem tido a postura mais correta. Mas a ideia e isto obviamente 
aparece claramente nas orientações não é fazer nenhum tipo de endoutrinação, é 
levantar questões para as pessoas pensarem. 

• Por outro lado, toma-se o todo pela parte, que são 2 temas polémicos: a igualdade de 
género e a questão da educação sexual. 

• Esta reação tem a ver com duas temáticas essenciais: educação e identidade sexual 
e igualdade de género. A perspetiva conservadora sobre o modelo de família e que, 
em muitos casos, já não é o modelo de várias famílias. Mas a educação sexual e a 
igualdade de género são temáticas transversais a outras disciplinas (biologia, ciências, 
história, geografia, etc...). 

• Fiquei triste com um leque de discursos que reduz a cidadania e desenvolvimento a  
uma migalha que é a educação sexual. 

Perceção relativa à confusão de conceitos existente 

• Falar de C&D, falar da EC, falar da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
(ENEC) são coisas diferentes. E estas coisas aparecem um bocado misturadas, em 
primeiro lugar, na comunicação social. Parece que é tudo a mesma coisa e isso baralha 
as pessoas. Sinto necessidade, enquanto profissional, de, a partir do concreto, separar 
as coisas. 

Consciencialização da inexistência de capacidade de responder à altura 

• Não estranhei tudo isto, incluindo o convite da parte da ANIMAR para a PPONGD 
assinar a declaração e o respetivo manifesto. Até estranho que situações destas não 
tenham surgido antes. Sempre vi ao longo destes anos em que trabalho na área da 
Educação para o Desenvolvimento (ED), de uma forma mais ou menos direta, uma 
conotação dos profissionais de ED como subversivos, como reacionários, como tendo 
interesses ideológicos por trás. Mas deu-me revolta, uma revolta mais pessoal, não 
estar ainda preparados para lidar com isto. Como educadores e visionários que somos, 
deveríamos ter tido a capacidade de prever esta situação e conseguir concertar visões 
e posições e termos uma frente de resposta ou um mecanismo de resposta que deveria 
ser mais célere. 

Perceção dos problemas associados à implementação e avaliação da disciplina e à 
formação de professores/as para lecionar a disciplina 

• A implementação desta disciplina não foi pacífica. Há professores que questionam 
vários aspetos: a questão da avaliação e da classificação, as temáticas, a inexistência 
de formação específica, a colagem à educação cívica, o ser entregue aos diretores de 
turma, etc... Por isso, este debate tem uma perspetiva pedagógica complexa que é 
importante ter em conta. 

• Outros acham que, para se educar para a cidadania, temos que ser pessoas 
exemplares, com hábitos exemplares, e muitos não se sentem capazes de o ser. 
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Reflexão sobre o papel da família na educação 

• Cada família tem sempre a possibilidade de falar lá em casa e dar uma perspetiva 
diferente. 

• A questão do papel da família e dos vários modelos de família que têm que saber 
dialogar é essencial para perceber qual o limite para esta questão da objeção de 
consciência. 

• Continuam a existir professores muito céticos, que acham que a cidadania deve ser 
uma tarefa dos encarregados de educação. 

Assumir o direito a pensar de forma diferente 

• Temos que perceber que, numa lógica democrática, estas pessoas têm legitimidade 
em falar e pensar diferente. E isto é difícil para nós. Mas é assim. A democracia está à 
prova. 

• Senti surpresa pela negativa por não entender como alguém pode questionar 
conteúdos, sem ter em conta as outras pessoas que pensam diferente. 

Surpresa 

• Grande turbulência. Fui apanhada desprevenida. Estou ligada à área da Educação 
para a Cidadania (EC) há bastante tempo e foi um momento de choque. Ainda tenho 
muitas questões sobre tudo isto. 

• Não fui apanhada desprevenida. Nas escolas já íamos ouvindo muito estas questões 
quer por parte dos pais, quer pelos professores. Por isso, esperávamos que algo 
surgisse. Contudo, surpreendeu-nos a altura em que tudo aconteceu, num período de 
férias, antes do arranque do ano letivo. 

• Ter a EC enquanto capa de jornal foi surpreendente. Surpreendeu-me a centralidade, 
porque o que nós fazemos nunca é central. 

Desilusão/irritação/confusão 

• Desilusão por ver estas questões tão politizadas/partidarizadas. 
• Não fiquei surpreendida com esta polémica e o aproveitamento por parte do Chega. 

Só faltava Portugal. Já acontece em todos os outros países. Mas fiquei desapontada. 
• Recebi de férias esta polémica, com muitos telefonemas e com muita irritação. 
• Estava de férias e isso causou aborrecimento. Primeiro por não perceber bem as 

coisas, de onde vinham, o que se estava a passar. Alguma confusão. 
• Não fiquei muito irritado. Fiquei mais entristecido que irritado. 
• Senti indignação com a menorização de uma área que desempenha um papel 

importante no contexto atual onde vemos cada vez mais discursos populistas e um 
extremismo chegado à direita, no qual não me revejo, que coloca em causa direitos 
humanos fundamentais. 

• No início, não dei importância. Parecia uma coisa assim longe, que começou com os 
pais indignados e que ia ficar por ali. Mas quando sai o manifesto e percebe-se o apoio 
que teve de um conjunto de figuras de relevo, todas muito conotadas com uma área 
político-ideológica, isto causou-me muita indignação e surpresa. 
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Não acompanhei/preferi não acompanhar 

• Não quis ler os manifestos, nem assinei. Tudo se vai polarizar e o diálogo não vai ser 
muito possível. São os tempos que vivemos. Não me interessei, mas agora o meu 
trabalho exige refletir e discutir isto. Por isso, aqui estou. 

 
2. O que para mim significa fazer disto uma oportunidade? 

Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas escolas em Cidadania e Desenvolvimento 

• Encontrar espaços de comunicar o que está a ser feito nas escolas, para trazer 
narrativas que não são negativas, que são muito pontuais. Narrativas que tragam em 
si a cidadania crítica e democrática, seja com educadores, sejam técnicos, traríamos 
uma visão diferente e uma visão baseada no que está a ser feito e não num projeto 
que pretende dividir as pessoas. 

• Mostrar mesmo através do que fazemos esta possibilidade de trazer as coisas 
positivas. Desconstruir um pouco isto. 

• Haver 2 a 3 ideias chave que fossemos partilhando, através de boas práticas, de bons 
testemunhos e mantermo-nos aqui. 

• Dar voz a alunos e pais 
• Devíamos promover uma resposta que defenda a cidadania democrática e os direitos 

humanos. Construir uma narrativa, mais do que uma contra-narrativa, sobre a 
importância e o valor da área curricular, envolvendo estudantes e professores/as. 
Esses é que devem ser os porta estandartes desta área, mais do que decisores 
políticos ou investigadores ou consultores ou peritos.  

o O que é que têm aprendido, o que se tem transformado, o que é que têm aberto 
de horizontes? Os professores a mostrarem também o que têm aprendido. 

o Nós que trabalhamos com professores podemos ajudar a resgatar estas vozes 
e histórias pela positiva. 

o Mesmo reforçando que esta área tem dificuldades que precisam de melhorar. 
• Dar mais visibilidade ao que de bom se faz nas escolas. Há muita resistência, mas 

também há muitos projetos interdisciplinares que são inspiradores. 
• Saio desta reunião com decisão de contactar equipa regional norte para partilhar ideias 

aqui discutidas com a secretaria de estado que tem feito um esforço de divulgação das 
iniciativas que as escolas levam a cabo. A página da flexibilidade curricular tem dado 
visibilidade a estas questões. Por outro lado, contactar também com o Centro de 
Formação de Professores e lançar o desafio de visibilizar o que tem sido feito neste 
âmbito também. 

Pela prática diária enquanto educadores/as 

• A oportunidade é a ação concreta que podemos fazer no nosso trabalho 
• Carta do Conselho da Europa sobre a Educação para a Cidadania Democrática e para 

os DH é muito interessante para ser trabalhada com crianças e jovens. Recomendação 
de que todas as pessoas têm que ter o direito à educação para os Direitos Humanos. 
É um direito humano, a Educação para os DH. 

• Pensar e discutir a questão da liberdade – e que sustenta a questão da “liberdade de 
consciência” como dos direitos humanos – pode ser um desafio interessante para esta 
área curricular. 
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Desconstruir narrativas 

• É mesmo pela nossa ação e desconstruir as questões que foram lançadas. 
• Um bocado como o que aconteceu com as narrativas sobre a migração. Como 

aconteceu com o site dos 10 mitos sobre as Migrações e que ajudava a desconstruir. 
• Ter uma ferramenta que servisse de contra-informação, de contra-proposta para estas 

notícias. 
• Mais do que contra, é uma narrativa diferente. Aparecer pela positiva, pelo ganho. 
• Construir ferramentas através da ação que possam ajudar nesta construção pela 

positiva. Narrativas que sejam comunicáveis. 

Unir esforços 

• É importante estarmos unidos nesta luta comum. O debate promove a consciência e é 
mesmo importante. Esta é uma dimensão política, não ideológica. Nós, organizações 
que trabalhamos na EC, temos que estar muito unidos. 

Promover o debate, discutir 

• Mas também percebo que possa ser uma boa oportunidade para ativar este debate e 
uma boa oportunidade para nós próprios estarmos alerta. 

• Promover o debate dentro das nossas próprias instituições e ver os posicionamentos 
que existem, pois há mesmo opiniões diversas, mesmo da parte de quem não 
esperaríamos. 

Oportunidades de financiamento para aprofundar esta reflexão 

• Está aberto o Programa Cidadãos Ativos e porque não pensar projeto de capacitação 
de docentes e comunidade na Educação para a Cidadania Democrática - trabalhar 
desenvolvimento de competências e etc… 

O que não queremos fazer? 

• Manifestos já estão mais do que escritos, é mandar ainda mais achas. 
• Temos que refletir muito bem sobre as nossas estratégicas. Produzir mais um texto 

não vale a pena. 
• Ter cautela de não embarcar numa lógica de contra-reação no mesmo registo, porque 

é isso mesmo que dá força aos movimentos radicais pouco fundamentados. E 
atualmente o nosso debate político está muito extremado, por isso temos que ter essa 
atenção. 
 

Após o momento de trabalho em grupo, foram apresentadas algumas ideias que 
sobressaíram de cada grupo de trabalho: 

• Não se cair na ratoeira que é continuar a alimentar o debate, especialmente na 
comunicação social e assim permitir que se discutam questões que já não são 
questionáveis, como os direitos humanos. Isso é voltar atrás na história. Neste sentido, 
também, agora já não é altura de voltar a produzir mais documentos. 

• É preciso encontrar espaços em que se possa comunicar aquilo que é feito na área da 
ED, dar voz aos alunos/as, professores/as, pais e criar ferramentas que informem todo 
o trabalho que vai sendo feito pela positiva. 
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• Apostar na defesa e valorização da EC, tendo a consciência de que é um espaço ainda 
pouco valorizado – seja pelas famílias, pelos professores/as e até mesmo pelas 
escolas. Isto demonstra que a ED culturalmente é ainda um espaço menor de 
educação e que é avaliado enquanto descartável. Por isso, falou-se de uma área de 
ação que seria construir uma narrativa valorizadora da EC em contexto escolar, da 
disciplina de C&D e que possa ser construída por vozes múltiplas e com eco. Que 
possa ir ao encontro de uma EC promotora de reflexão crítica, debate, participação e 
de múltiplas perspetivas e não esta visão de que a Cidadania é um conjunto de temas 
e conteúdos, de dogmas, que são passados de um professor para um aluno. 

• É importante aproximarmo-nos das pessoas que desvalorizam a EC e que se sentem 
incomodados por ela. É mais fácil opormo-nos, mas seria muito mais interessante, não 
deixando de opor quando é preciso, procurarmos também aproximar-nos e 
compreender melhor porque alguém sente que deve reagir desta forma a algo que a 
nós nos parece tão positivo. Construir ligações e pontes é uma ideia de cidadania, e é 
mais exigente do que simplesmente nos opormos. 

• Da nossa discussão sobressaíram, pela negativa, 2 ideias: o aproveitamento político 
da situação e a noção de que existe uma resistência de base à área de C&D – à forma 
como foi criada e recebida a disciplina, à própria área de EC no geral. Muitos 
professores foram resistentes à disciplina, não tiveram formação, e têm resistência a 
avaliar estes conteúdos.  

• A constatação de que não podemos menosprezar esta situação. Não queremos um 
passo atrás ao nível dos direitos humanos e da EC. É mesmo essencial e que, como 
tal, merece uma resposta de poder construir uma narrativa sobre a importância desta 
área, narrada por professores, alunos e alunas e explicar a importância desta disciplina 
na escola e nas suas vidas e visibilizar estes atores – retirá-los da invisibilidade neste 
debate. 

• Debatemos muito a questão dos sentimentos. Marcou-nos muito. Receio de que isto 
dê voz a populismos. Raiva, vergonha. 

• Este processo veio expor as fragilidades da componente curricular de C&D – sem 
formação, docentes com horário, esta área trouxe tensão para as escolas. Este 
momento pode ajudar a conhecer melhor a disciplina, os temas, e isso é uma 
oportunidade. 

• É preciso ter calma, não reagir a quente, ouvir os argumentos de quem está do lado 
oposto, para podermos conversar. Criar pontes e não muros com estas pessoas. 

• Investir ainda no trabalho de capacitação dos professores e professoras desta área e 
melhorar o que ainda não está a funcionar bem. 

• Espera-se que na disciplina de cidadania, as coisas sejam debatidas de forma a que 
as pessoas tenham liberdade de fazerem as suas opções depois de refletirem sobre 
elas e o estar a negar aos alunos/aos jovens esta oportunidade é uma forma de eles 
não poderem exercer a sua liberdade de uma forma e fazerem as opções de uma forma 
consciente. 
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Terminado este momento de partilha em plenário, a facilitadora da conversa fez então uma 
síntese em torno a 5 ideias-chave que podem ajudar a pensar a ação: 

1. Ideia de diálogo e de criação de pontes 
o Desde a eleição de Trump que existe o desafio constante da capacidade de 

diálogo. É sempre mais fácil opormo-nos, polarizar. Mas o espaço de escuta e 
diálogo é fundamental para fazer caminho. 

2. Ideia de dar visibilidade positiva aquilo que é a EC e o que se faz neste contexto – 
práticas, ferramentas, impactos. A tal narrativa positiva que foi tão falada como ação 
possível e que pode envolver e dar voz também aos jovens. 

3. Ideia da necessidade de uma Educação para a EC que possa trabalhar os problemas 
ligados à recetividade/resistência no acolhimento desta disciplina e a sua ligação à 
capacitação dos atores envolvidos (professores/as, comunidades educativas,...). 

4. Ideia da oportunidade de revisitar a disciplina, os referenciais produzidos, o caminho 
percorrido com um sentido crítico, indicando o que precisa de ser melhorado, o que 
ainda não é a visão que temos e que pode ser um fator antagonizador.  

5. Ideia transversal de, fazermos tudo isto não menosprezando o que está a acontecer 
– sabemos que algumas das ideias defendidas são perigosas e nós temos um papel 
nisto tudo. 

 

Abordaram-se depois possíveis próximos passos, tendo ficado definido o seguinte: 

• Continuaremos este trabalho com um novo encontro de reflexão e discussão que ficou 
marcado para dia 30 de setembro, 4ª feira, das 15h00 às 16h30. 

• A Comunidade Sinergias ED irá desafiar também a Rede ECG a envolver-se nestas 
conversas, trazendo assim a visão dos professores e professoras. 

• O objetivo da próxima conversa será pensarmos como podemos cimentar estas ideias 
e avançar para a ação. 

• Será necessário identificar alguém que faça a facilitação do próximo encontro. Poderá 
ser uma dupla. 

• Ficar com a ideia de possível participação de alunos e alunas neste grupo de 
discussão. Esta pode ser uma oportunidade de envolver jovens também. 


