
Poderíamos perguntar se o tempo da educação
para a cidadania já passou. As recentes decisões
dos governos de Portugal e de Espanha de limitar o
tempo dedicado nos currículos do ensino básico e
secundário para este efeito – e consequentemente a
presença e importância destas questões nas escolas
– poderá sinalizar uma outra mudança no que se
espera dos cidadãos e das democracias em períodos
dominados por uma retórica económica de emer-
gência nacional e de ausência de alternativas de
acção. Ainda que seja provável que também neste
caso venha a fazer sentido a conhecida expressão
atribuída a Mark Twain «reports of my death have
been greatly exaggerated», o contexto actual impõe
não apenas uma reflexão sobre as oportunidades
para aprender cidadania, o que temos proposto e
favorecido nas experiências educacionais que cada
vez mais, supõe-se, nos devem acompanhar ao
longo de toda a vida. É portanto nestes momentos
que mais falta sentimos daqueles autores e daquelas
autoras que nos provocam o pensamento, que nos

provocam um outro pensamento, com os e as quais
podemos pensar. Gert Biesta é um deles.

Este livro encontra-se organizado em 7 capítu-
los, cada um dividido em curtas secções que simpli-
ficam e focam a leitura. Pode dizer-se que é um
livro de leitura fácil, em que se nota a preocupação
do autor com a clareza na apresentação daquele
que é o argumento que o livro vai construindo.
Nesse sentido pode até dizer-se que é um livro
escrito em seis capítulos mais um. Se todos são em
si mesmos informativos e interessantes de ler, e se
se vai compreendendo facilmente como se ligam,
não é menos claro que as ideias que apresentam
estes diferentes capítulos se vão encaixando e
acrescentando, mutuamente contribuindo para
aquilo que finalmente nos é apresentado no capí-
tulo final. É neste sétimo capítulo que o autor reteo-
riza algumas das questões que foi apresentando e,
mais explicitamente, procura responder a algumas
questões fundamentais levantadas pela educação
para a cidadania: quais são «os propósitos da educa-
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ção para a cidadania»? (p. 86); «que tipo de cidadãos»
(p. 86) procura formar?; «como devemos compreen-
der os processos de aprendizagem envolvidos»
(p. 86)?

O livro começa por centrar-se, nos dois primei-
ros capítulos, nas políticas que têm sido seguidas no
Reino Unido, em particular na Inglaterra e na
Escócia, e a partir delas olhar para as perspectivas e
práticas que têm marcado a Educação para a Cida-
dania nas escolas do ensino básico e secundário.

As diferenças apresentadas entre a notória,
muito estudada e influente implementação Inglesa
(lembremo-nos por exemplo da importância que o
Relatório Crick [1998] teve neste campo) e a quase
desconhecida experiência Escocesa são interessan-
tes. Por um lado, nos dois países, as opções curri-
culares tomadas foram distintas – em Inglaterra a
Educação para a Cidadania tem o espaço de mais
uma disciplina no currículo, enquanto na Escócia
ela entra como uma das quatro capacidades que se
espera que apareçam disseminadas em todas as
actividades educacionais. Ainda que essa diferença
possa indiciar focos distintos – um maior foco no
ensino da cidadania no caso inglês e uma maior
ênfase colocada em experiências formativas de
cidadãos democráticos no caso escocês – os
principais problemas identificados por Biesta apro-
ximam ambas e radicam numa convergente centra-
ção nos indivíduos. Num dos casos (o inglês)
reflecte-se na definição dos conhecimentos, compe-
tências e disposições que, ensinadas a cada um,
constituem a sua educação para a cidadania.
Crítico, o autor chama-nos a atenção para a neces-
sidade de olhar para a cidadania como algo que,
mais do que se ensinar, se aprende e que se
aprende de forma situada. Isto significa que se
deverá também compreender a cidadania como
algo que existe em contexto (de relações) e que é
nos contextos (e nas condições económicas,
sociais e políticas que estabelecem) que os jovens
(dentro e fora da escola) são e aprendem como ser

cidadãos democráticos, uma discussão que nos
relembrou a contribuição de Delanty (2003) e da
sua contraposição entre cidadania disciplinar e
cidadania cultural. Já no caso escocês sobressai a
ênfase na responsabilidade, nos valores, nas atitu-
des e disposições pessoais (e individuais). O autor
faz notar os riscos desta concepção: «não só corre o
risco de despolitizar a cidadania... também corre o
risco de não fazer o suficiente para empoderar os
jovens enquanto actores políticos que possuem
uma compreensão das oportunidades e limitações
da acção política individual, e que estão conscien-
tes de que a verdadeira mudança – a mudança que
afecta as estruturas e não apenas as operações no
seio das estruturas – requer frequentemente acção
colectiva e iniciativas de outros corpos, incluindo o
Estado» (p. 31). 

A questão da despolitização continua a ser
explorada no capítulo três numa reflexão sobre «o
tipo de cidadania que poderá ser promovida no
ensino superior europeu e de como, através disto,
este ensino poderá contribuir para o desenvolvi-
mento de uma verdadeira cidadania europeia»
(p.43). Neste capítulo, tal como aliás no seguinte,
deslocam a reflexão para o ensino superior e para
aquele que deve ser o papel de formação cívica das
universidades.

No capítulo terceiro, o autor afirma que a visão
prevalecente tende a «definir cidadania europeia
enquanto cidadania activa» (p. 44) e a afirmar para
o ensino superior o objectivo de contribuir para a
cidadania activa. No entanto, o seu foco é na aqui-
sição das competências necessárias o que, de
acordo com a reflexão que Biesta nos propõe,
enfatiza excessivamente o consenso. Ao não reco-
nhecer um papel democrático ao conflito e ao
questionamento das ordens políticas existentes, o
ensino superior contribui para uma socialização
para a cidadania mas não o faz de forma politi-
zante, isto é, funciona sobretudo para a «(re)produ-
ção do cidadão activo competente» (p. 44) sem, no
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entanto, «apoiar modos de acção política e de
aprendizagem cívica que corporizem um compro-
misso com formas mais críticas e políticas de cida-
dania europeia» (p.44). Dado o valor e o peso atri-
buído ao conhecimento que produzem, as universi-
dades têm sido, historicamente, vistas como impor-
tantes na formação de cidadãos críticos e bem
informados, no entanto, afirmar o papel cívico das
universidades terá de significar ir mais além. Esta é
uma das ideias que o autor nos apresenta no
quarto capítulo, onde olha mais globalmente para o
ensino superior e para a necessidade de se consi-
derar o seu papel no «desenvolvimento e manuten-
ção de processos e práticas democráticas» (p. 56) e
de  estender estas às questões do conhecimento,
afirmando nomeadamente que «a Universidade
pode contribuir de forma importante para a demo-
cratização do conhecimento e pode assim apoiar o
desenvolvimento do que eu sugiro que se chame a
democracia do conhecimento» (p. 57). Sem demo-
cracia do conhecimento, tornar-se-á mais provável
a redução da sociedade do conhecimento à econo-
mia do conhecimento.

A «tensão entre imperativos económicos e
democráticos» (p. 59) volta a aparecer no capítulo
seguinte, o capítulo cinco. Os capítulos cinco e seis
são dedicados à apreciação das relações entre
democracia e aprendizagem ao longo da vida.
Fazem-no a partir do que tem marcado a reconfigu-
ração deste campo: o maior peso racional econó-
mico «tem vindo acompanhado com uma cada vez
maior individualização da aprendizagem ao longo
da vida – tornando a aprendizagem ao longo da
vida uma responsabilidade dos indivíduos – e a
mudança da aprendizagem ao longo da vida
enquanto direito que os indivíduos podem reclamar
para a aprendizagem ao longo da vida enquanto
dever colocado nos indivíduos em nome de ideais
abstractos tais como “a economia global” ou “a
competitividade global”» (p. 59). É notória a conver-
gência entre o que se observa ao nível da aprendiza-

gem ao longo da vida e as tendências de individua-
lização, de responsabilização individual e de despo-
litização apresentadas nos capítulos iniciais. Uma
perspectiva que coloca a aprendizagem ao longo da
vida como algo da responsabilidade privada dos
indivíduos, e centrada no seu valor económico,
inviabiliza, em larga medida, a mobilização de
«recursos colectivos ... para apoiar as outras duas
dimensões: a pessoal e a democrática» (p. 69) –
dimensões fundamentais para se enfrentarem os
desafios que a modernidade fluida (Bauman, 2000)
coloca à existência da e em democracia. E a demo-
cracia, lembra-nos Biesta, «na sua fórmula mais
curta, é aprender com a diferença e aprender a
viver com outros que não são como nós. Por esta
mesma razão, a democracia só pode ser aprendida
a partir da vida. E este tipo de aprendizagem demo-
crática é verdadeiramente uma tarefa que ocorre ao
longo da vida» (p. 70). É também por isto que, tal
como o autor observa no capítulo seis (e a partir da
leitura de três obras distintas), a aprendizagem ao
longo da vida tem «um papel crucial a desempenhar
em democracia ... democracia que só pode de facto
existir como uma democracia aprendente [learning
democracy no original]» (p. 84).

A tónica na aprendizagem quotidiana da e em
democracia, assim como a consideração dos modos
como «a aprendizagem dos adultos pode transfor-
mar a acção comunitária num processo reflexivo,
um que, entre outras coisas, ajuda os participantes a
ver mais além dos seus interesses imediatos e a
compreender que o seu empoderamento tem que
estar ligado ao empoderamento dos outros» (p. 83),
converge com as preocupações que têm vindo a ser
expressas por outros que, procurando olhar para as
práticas e processos de participação, se têm focado
na qualidade das experiências tidas, isto é, nas
oportunidades que propiciam para a acção real e a
reflexão com significado em contextos plurais e
abertos à dissensão (Ferreira, Azevedo, & Menezes,
in press).
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Aqui chegados falta-nos olhar para o modo
como as principais ideias expressas pelo autor se
articulam finalmente. É disso que se ocupa o capí-
tulo final. Nele retecem-se os argumentos na
procura de respostas novas a questões que nos
fazem (re)pensar. Nelas articula, com mestria,
compreensões da aprendizagem cívica, da política
democrática e do sujeito da política que «se afastam
significativamente do modo convencional de ligar
educação, cidadania e democracia, porque desafiam
a ideia que as subjectividades e identidades políticas
podem estar e têm de estar completamente formadas
antes da democracia poder “descolar” – um modo
de pensar que eu [Gert Biesta] caraterizei como uma
concepção da aprendizagem cívica e da educação
democrática enquanto socialização. A formação e
continuada transformação das subjectividades é por
sua vez o que a democracia é» (p. 97), e elas não se
poderão compreender sem ser atendendo (e desa-
fiando) as condições relacionais económicas, sociais
e políticas onde aparecem.

Resta-nos afirmar que no momento que vivemos,
as lições que se tiram deste livro são particularmente
pertinentes, já que muitos procuram convencer-nos

de que a solução passa por menos democracia, ou
por uma democracia com pouca democracia dentro,
vazia de alternativas e de desafios ao que é.
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