
 
 
 
 

 

 
 

 

CALL FOR PAPERS 
Educação e Participação Cívica e Política – 40 anos de mudança em Portugal e 

na Europa 
Número especial da ESC – Educação, Sociedade & Culturas 

Submissão até 15 de julho de 2015 (NOVA DATA) 

 
Organizadores/as Convidados/as 

Isabel Menezes, Virgílio B. Pereira* & Reinhold Hedke** 
* Universidade do Porto (Portugal) e ** University of Bielefeld (Alemanha) 

 
Há 40 anos, Portugal viveu um período de revolução participatória gerada pelo 25 de Abril, 
que fez dos anos subsequentes um período de vibrante envolvimento cívico e político, 
transversal às várias gerações e contextos. Foi o tempo das grandes manifestações e 
assembleias, que iam das praças às comissões de moradores. Mas, em linha com outros 
países europeus, os níveis de desinteresse político e de desconfiança face aos políticos e aos 
partidos políticos têm vindo a aumentar desde os anos 70, com a concomitante diminuição 
de formas de participação convencional. No entanto, apesar dos discursos sobre a “morte da 
política”, os últimos anos têm revelado um aumento de “novas” formas de participação, com 
a emergência de movimentos sociais, o interesse pelo voluntariado, o incremento da 
participação online e, especialmente nos últimos três anos, o reaparecimento de grandes 
manifestações, tão transversais quanto as do pós-25 de Abril, mas desta vez à margem dos 
partidos políticos e lideradas por movimentos como o 12 de Março ou os Indignados. Para 
citar um autor clássico, estamos novamente perante “uma crise aguda da participação 
porque três questões estão a ser levantadas ao mesmo tempo: novas pessoas querem 
participar, em relação a novos assuntos e de formas novas” (Verba, 1967, p. 54). 

Este número acolhe artigos que atendam não apenas à evolução da participação cívica e 
política desde a década de 70, em Portugal e na Europa, mas que se centrem nas 
experiências diversas, convencionais e emergentes, de participação cívica e política de 
crianças, jovens e adultos, envolvendo uma reflexão sobre o papel da educação (formal, 
não-formal e informal) como contexto e preditor dessas experiências.  

 
Diretrizes para submissão 

As propostas devem ser enviadas como anexo (em Microsoft Word) para 
ciie_edicoes@fpce.up.pt. Os artigos são aceites e publicados em português, inglês, francês 
ou espanhol. 
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Na carta de apresentação, por favor, especifique que o seu trabalho está a ser submetido ao 
número especial “Educação e Participação Cívica e Política – 40 anos de mudança em 
Portugal e na Europa”. 

As submissões seguirão o processo de blind peer-review regular da Revista. Os/as 
organizadores/as convidados/as e diretora tomarão as decisões finais de aceitação. Os 
artigos aceites que não forem incluídos no número especial (por restrições de espaço) serão 
publicados num dos números seguintes da revista. 

Os/as autores/as deverão certificar-se de que prepararam cuidadosamente os seus 
manuscritos de acordo com as instruções fornecidas na página Web da ESC. 

Cada artigo deverá conter entre 6000 e 8000 palavras, incluindo resumos, palavras-chave, 
quadros, notas de rodapé, lista de referências bibliográficas e apêndices. Cada manuscrito 
deve incluir título, resumo e palavras-chave em português, inglês e francês. 
Compreensivelmente, para artigos em espanhol, o título, resumo e palavras-chave são 
também apresentados em língua espanhola. 

O prazo de submissão termina a 15 de julho de 2015. 
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