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A educação cívica tem ocupado um lugar central nos discursos pedagógicos e nos 

debates sobre os sistemas educativos, refletindo a preocupação de educar para os 

costumes, as atitudes, as posturas e as relações com os outros, assim como com o 

estado, com o mundo e com Deus (Mogarro & Martins, 2010, 2008; Damião, 2005; 

Ross, 2004, 2008). Estreitamente vinculada à ideia de educação para a cidadania, 

estamos perante conceitos que marcam o tempo presente dos debates pedagógicos, 

sendo necessário contextualizá-los com cuidado nas sociedades onde foram utilizados 

no passado, de uma forma diferente e com conteúdos mais restritos. Olhamos assim o 

passado pelas nossas lentes atuais, não deixando de reforçar a ideia de modernidade 

que algumas das formulações anteriores têm perante o espelho da atualidade.

As origens da educação para a cidadania remontam à Antiga Grécia, para nos 

situarmos no universo da cultura ocidental, onde encontramos em Aristóteles 

um dos expoentes mais significativos. Para ele, o elemento central da cidadania 

era a participação cívica na comunidade política, o desenvolvimento pessoal e a 

convivência social. Era necessária uma educação para a cidade, para a polis grega, 

depois substituída pela Cidade de Deus. Estamos perante um conceito que se inscreve 

no tempo longo da história do mundo ocidental e é um elemento integrante do 

funcionamento das sociedades modernas, adquirindo uma relevância fundamental 

no seu funcionamento atual e nas dinâmicas sociais que nelas se desenvolvem. 

O conceito de cidadania recobre o conjunto de direitos e deveres do indivíduo 

que pertence a uma determinada comunidade, o qual passa a designar-se como 

cidadão quando ocupa o espaço público do território social do qual faz parte. Mais 

recentemente, especialmente nas sociedades democráticas, os autores valorizam 

também a participação cívica, cultural e política como dimensões inerentes ao 

exercício da cidadania, acompanhando esta dimensão com a necessidade de 
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promoção de uma cultura de responsabilidade individual e social. Neste sentido, 

tem vindo a salientar-se na literatura mais recente a importância de uma educação 

na cidadania, que não só para a cidadania, diferenciando-se também a cidadania 

passiva (que engloba os direitos de votar e de aceder à educação, entre outros, e 

deveres como pagar os impostos e cumprir as leis) da cidadania ativa, que se prolonga 

também no direito e dever de participar na vida social e política da comunidade 

(Martins & Mogarro, 2010; Eurydice, 2005; Heather & Olivier, citados por Davies et 

al, 2006; Menezes, 2005; Ministério da Educação, 2008; Schnapper, 1998).

Em Portugal, a preocupação com a educação cívica e a preparação para o exercício 

da cidadania tem assumido diversas designações e configurações no sistema 

educativo, ao longo de sucessivas épocas históricas. Traçar-se-á, assim, o itinerário 

histórico que a educação cívica seguiu em Portugal, acompanhando os regimes 

políticos que vigoraram nos séculos XIX e XX e, em função dos quais, se construiu 

este campo educativo, em estreita articulação com as políticas de laicização ou, 

no seu oposto, sofrendo a influência religiosa. Daremos atenção aos dispositivos 

legais, à sua consagração no sistema de ensino formal e às modalidades que foram 

desenvolvidas numa dimensão mais informal.

1. Liberalismo, sistema de ensino e educação cívica

A cidadania é uma dimensão que ganha sentido com a revolução liberal de 

1820, que transforma os súbditos do rei em cidadãos de um Estado constitucional. 

Os direitos e deveres fundamentais do indivíduo e do cidadão deixam de estar 

dependentes de uma vontade régia e passam a ser consagrados na Lei fundamental 

do país – a Constituição. Neste novo contexto político, a educação é um direito do 

cidadão e o Estado tem de garantir este direito. A operacionalização deste direito ficará 

plasmada nos textos legais, com a consagração dos princípios da liberdade (1822), 

gratuitidade (1826) e obrigatoriedade (1835-1836) de ensino, que passarão a ser 

elementos fundamentais do discurso pedagógico liberal. Contudo, a concretização 

destes princípios será muito lenta, arrastando-se num processo que se prolonga na 

sociedade portuguesa pelos séculos XIX e XX e apresenta profundas contradições. 

Numa construção retórica da educação, liberais e republicanos proclamaram a 

universalização da educação, mas na realidade a maior parte da população vivia 

com fortes restrições aos seus direitos de cidadania, decorrentes da sua condição de 

analfabetos e dos baixos rendimentos que auferiam largos estratos sociais (os mais 

desfavorecidos) e lhes impediam o exercício de direito de voto.

O século XIX liberal assistiu à consolidação do sistema escolar público, herdado 

das reformas pombalinas, e à generalização do modelo escolar, registando-se uma 

expansão inegável que abrangeu camadas populacionais que até aí não conheciam 

a cultura escolar. A escola instituiu-se como o espaço privilegiado para a socialização 

das crianças e dos jovens e a construção de uma identidade nacional que a todos 

abrangesse, pela interiorização dos valores fundamentais, das regras e dos 

comportamentos civilizados, tanto individuais como sociais. O currículo escolar do 

ensino elementar teve de formalizar estas questões, definindo os temas a ensinar 

e conferindo à escola o papel integrador de estava investida para a formação dos 

cidadãos, que deviam estar conscientes dos seus deveres e direitos e saber votar. Só 

assim poderiam participar conscientemente na vida social e tornar-se verdadeiramente 

no cidadão-eleitor, capaz de contribuir para a preservação, consolidação e progresso 

da sociedade liberal portuguesa.

O discurso pedagógico liberal valorizou esta dimensão, demonstrando uma crença 

ilimitada nas potencialidades regeneradoras da escola, mas a realidade demonstrou a 

enorme distância que existia relativamente aos ideais. A maior parte dos portugueses 

não puderam ter o estatuto de eleitores e aceder à categoria de cidadãos, pois as 

condições práticas da sua existência e as determinações legais excluíam-nos dessa 

condição. A dimensão formativa referida foi estruturante do sistema educativo e visava, 

antes de mais, “formar as almas dos futuros portugueses”, tornando-os obedientes 

às leis, tementes a Deus, amantes da Pátria e do Monarca e capazes de exercerem a 

cidadania, participando na vida política (Reis, 1993: 24). Era a conceção do cidadão-

eleitor, que no entanto estava limitada aos que contribuíam para as despesas do 

estado ou sociedade (pagando impostos) ou tinham habilitações consideradas 

suficientes. Este regime censitário permite compreender a ausência de sufrágio 

universal e as limitações ao voto, que caracterizaram a monarquia constitucional 

portuguesa. As restrições ao direito de voto durante o regime liberal deixaram de fora 

do universo dos votantes as mulheres, os analfabetos e os portugueses de menores 

rendimentos, isto é, grande parte da população.

Outras duas dimensões devem ser consideradas, em articulação com a anterior: o 

ensino da moral e do catecismo católicos, num país que terá a religião católica como 

religião oficial até final da monarquia constitucional, assim como a interiorização 
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de valores e atitudes que conduzissem à normalização de comportamentos e à 

conformação social.

A finalidade integradora da escola expressou-se nas reformas de ensino e nos 

planos de estudo, assim como nos manuais escolares (catecismos, compêndios de 

civilidade, etc.), assistindo-se, ao nível das componentes curriculares e dos conteúdos, 

a uma sucessão e “curiosa dialética continuidade – rutura: moral e religião cristã, 

civilidade, direitos e deveres do cidadão e, finalmente, educação cívica (e moral), 

entre outras formulações” (Pintassilgo, 2002a). Assim, por um lado, encontramos a 

permanência dos espaços mais tradicionais da moral e religião cristã e da civilidade; 

por outro lado, surge um novo espaço curricular designado genericamente como 

“direitos e deveres do cidadão, noções de constituição, etc.”, o qual se vai alterando 

com as reformas que se sucedem até se fixar, na transição do século XIX para o 

século XX, na noção moderna de educação cívica.

Reforma pombalina:

• Catecismo;

• Regras da Civilidade.

Reforma de 1836:

• Moral e Doutrina Cristã;

• Civilidade;

• Breves Noções da Constituição.

Reforma de 1844:

• Princípios Gerais de Moral;

• Doutrina Cristã e Civilidade.

Reforma de 1870:

• Educação Religiosa e Moral; Doutrina Cristã;

• Noções de Constituição e dos Direitos e Deveres do Cidadão.

Reforma de 1878:

• Moral e Doutrina Cristã (elementar);

• Moral e História Sagrada (complementar);

• Direitos e Deveres do Cidadão (complementar).

Reforma de 1894:

• Doutrina Cristã e Preceitos de Moral (elementar);

• Moral (elementar - 2º grau);

• Direitos e Deveres dos Cidadãos (complementar);

• Moral e História Sagrada (complementar).

Reforma de 1901:

• Doutrina Cristã e Preceitos de Moral;

• Primeiras Noções de Educação Cívica (2º grau).

Moral e religião cristã, civilidade, direitos e deveres do cidadão, noções de constitui-
ção nas reformas liberais de ensino

Um novo tipo de publicações ganham então alguma visibilidade, os catecismos 

políticos ou constitucionais, que não tendo uma natureza unicamente escolar, 

desempenham um importante papel formativo. A reforma pombalina setecentista 

já havia consagrado o catecismo e as regras da civilidade como espaço curricular, 

na perspetiva da formação do bom católico, respeitador da ordem política e social 

estabelecida. Os novos catecismos políticos ou constitucionais responderam às 

necessidades colocadas pelo sistema de ensino liberal, que juntou à educação 

religiosa católica e à educação moral, assim como à civilidade, um novo espaço 

curricular, que visava a educação política dos cidadãos, em especial o ensino dos 

preceitos constitucionais e dos direitos e deveres que lhes eram reconhecidos e 

constitucionalmente consagrados (Pintassilgo, 2002b). Estes novos artefactos 

estruturaram-se segundo o método de perguntas-respostas, seguindo o figurino da 

época e conferindo a estas publicações um carácter didático, assente na oralidade 

e nas modalidades consideradas mais adequadas de memorização: “Adotámos o 

método de perguntas e respostas, por o julgarmos o mais fácil e apropriado para se 

decorar” (Midosi, 1860, p. 6). Os principais catecismos políticos ou constitucionais 

limitam-se a descrever, resumir e enunciar os princípios essenciais das constituições 

em vigor, promovendo assim a instrução política dos futuros cidadãos, através da 

repetição e, por ela, da memorização dos conhecimentos constitucionais. A sua 

designação remete para uma articulação entre o sagrado e o profano, conjugando os 

novos termos constitucionais segundo a liturgia dos antigos catecismos, procurando, 

assim, legitimar a nova ordem por via da sua sacralização (Pintassilgo, 2002b). 
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Os catecismos políticos e constitucionais são considerados excelentes 

intermediários culturais e um importante veículo da cultura política liberal (Vargues, 

1997), pois difundiram e popularizaram os principais valores e temas que constituem 

o património ideológico e cívico do liberalismo, tais como a liberdade, a segurança 

pessoal, a propriedade, a igualdade (entendida como uma igualdade perante a lei), a 

soberania nacional, a divisão de poderes, a constituição, os impostos, etc.

Não pode, no entanto, deixar de se sublinhar a permanência no currículo escolar 

do ensino da moral e da religião católica, ao longo de toda a monarquia constitucional, 

religião que durante todo esse período continua a ser constitucionalmente 

consagrada como a religião oficial do Estado. O processo secularizador que fez parte 

do programa político do liberalismo, e que se traduziu em algumas polémicas sociais 

e culturais significativas, conheceu evidentes limitações, que esta presença ilustra. A 

educação das crianças portuguesas continua a alicerçar-se nos princípios que estão 

subjacentes ao catolicismo e que desempenham uma importante função consensual 

e integradora, protagonizada pelos rituais da religião católica e organizada em torno 

dos seus símbolos e tradições.

Uma outra dimensão integradora foi assumida pelo ensino da civilidade, que 

também se expressou na proliferação de manuais escolares de civilidade, com 

particular intensidade na segunda metade do século XIX. A civilidade tem as suas 

raízes no Antigo Regime e constituiu uma “tradição herdada” pelo liberalismo, 

numa afirmação de resistência e permanência ao longo do tempo, tendo vindo a ser 

curricularmente consagrada com uma evidente dignidade e legitimidade. A civilidade 

recobre um conjunto de procedimentos de carácter civilizador, podendo entender-se 

como um “código regulador da vida social”, que condensa um conjunto de “fórmulas 

convencionais” que podem regulamentar a maneira como as pessoas se relacionam 

entre si, em particular no que se refere à dimensão pública dessas relações. Os 

seus contextos de concretização são constituídos por espaços tão diversos como o 

comportamento à mesa, as formas de conversação, as regras de tratamento social, 

as visitas, os passeios, as fórmulas de correspondência, o vestuário, a higiene, e, 

de uma forma geral, o que se designa por regras de etiqueta e boas maneiras. A 

civilidade ocupa um lugar central na formação do homem / cidadão civilizado e em 

torno dela gravitam outras noções características da época, tais como urbanidade, 

cortesia, decência, polidez e delicadeza (Pintassilgo, 2002b).

Esta componente da civilidade tem duas finalidades ambivalentes, que importa 

realçar. Por um lado, ela constitui um verdadeiro programa civilizador, propondo-se 

integrar o povo (em particular, as camadas populares) no “processo civilizacional” e 

conduzir os seus elementos da barbárie à civilização. É um programa escolar, mas 

também de dimensão mais informal, que se institui em diversos espaços públicos, 

em que as elites políticas e intelectuais liberais aspiram transformar as pessoas 

rudes e simples desse povo em cidadãos polidos e civilizados, que se exprimiam 

corretamente e eram capazes de comer com gestos requintados, de se mostrarem 

afáveis no trato social e possuidores de hábitos de trabalho e de higiene pessoal. Foi 

um projeto integrador, que visava a intensificação dos laços de pertença a uma mesma 

comunidade, assentes na partilha de valores e regras comuns de comportamento 

social; simultaneamente, foi também um verdadeiro projeto de moralização dos 

costumes e de regeneração social, em que a educação e a cultura seriam capazes de 

construir um cidadão ideal, esteio principal da consolidação da nova ordem liberal. 

Estamos perante um “código de boas maneiras”, que até então fora exclusivo das 

camadas aristocráticas e se queria estender a toda uma comunicada, com o fim de 

alcançar a sua homogeneidade. Esta perspetiva conduz a outra das suas finalidades, 

em que assume uma vocação normalizadora, que se traduz na vontade de modelar 

as consciências e os corpos das jovens gerações à luz do que é socialmente 

considerado legítimo. Os valores, os comportamentos, as expressões corporais e as 

atitudes do quotidiano são fortemente controlados, regulamentadas, racionalizadas 

e submetidas a “tecnologias do eu”, impedindo-se assim as suas manifestações 

espontâneas e desordenadas. Dominar os corpos e controlar as mentes foi o lema 

da civilidade, em coerência com o projeto de regulação social que a acompanhou 

no processo de construção da nação e do estado liberal, o qual a República, sob um 

novo figurino, continuou.

2. A república portuguesa e a formação de cidadãos 

No final do século XIX, assiste-se à crescente propaganda republicana e à 

afirmação do laicismo e do nacionalismo, o que conduziu à autonomização da moral 

relativamente à religião, à generalização das preocupações higiénicas e à afirmação 

dum espaço curricular vocacionado para a formação dos cidadãos (Pintassilgo, 

1998; 2002b). Os manuais de civilidade perdem expressão, enquanto se assiste 

à divulgação dos primeiros manuais de educação cívica, herdeiros da tradição 

inaugurada anteriormente pelos catecismos políticos ou constitucionais.
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Após a implantação do regime republicano, em 5 de Outubro de 1910, inaugurou-se 

um período de intenso debate e de grande riqueza no que respeita às preocupações 

com a formação do cidadão, conduzindo a uma conceção renovada da noção de 

cidadania. A educação moral e cívica escolar ocupou um lugar central no projeto 

de “republicanização dos cidadãos”, através do qual se pretendia promover a 

“revolução nas consciências”, que devia acompanhar a revolução política entretanto 

desencadeada. Na realização deste objetivo, a escola era o espaço ideal para formar 

os cidadãos republicanos e patriotas, alfabetizados, cultos, críticos e participativos, 

necessários à preservação da República, que devia ocupar um lugar privilegiado no 

coração dos portugueses.

A República consagrou no currículo formal da escola primária a componente 

da educação moral e cívica, de inspiração laica, a qual foi o espaço de formação 

dos cidadãos e de construção de “um homem novo”, mas também uma verdadeira 

alternativa curricular à moral e religião católicas. Nos planos cultural, político e simbólico, 

a República portuguesa desenvolveu contra a Igreja Católica e a sua hegemonia 

uma luta sem tréguas, aspirando ao estabelecimento de um novo consenso social, 

alternativo ao catolicismo. Neste contexto, promoveu a implementação no quotidiano 

escolar de um conjunto de símbolos, rituais e festividades de carácter cívico, que 

visavam a interiorização dos novos valores laicos pelos alunos e corporizavam essa 

alternativa às práticas católicas que anteriormente ocupavam o espaço escolar. As 

festas cívicas organizaram-se em torno do culto da bandeira e do hino, do culto dos 

heróis da pátria e, principalmente, da festa da árvore (Pintassilgo, 1998). 

Esta nova componente foi defendida com ardor pelos pedagogos e professores 

republicanos, como o seguinte texto ilustra: “A educação cívica deve ser, por assim 

dizermos, o evangelho das escolas. Se delas foi banido o ensino da doutrina teológica, 

a educação cívica, que deve compendiar tudo quanto seja tendencioso ao bem 

individual, coletivo, da família, dos povos e da Pátria, deve suprir essa disciplina.” 

(Correia, 1910).

A implementação deste espaço curricular não foi, no entanto, pacífica. A anterior 

tradição protagonizada pelos catecismos políticos foi, no essencial, mantida, com 

a sobrevalorização nos novos livros das informações relativas à constituição e a 

permanência do seu carácter acentuadamente descritivo, assente em processos 

de memorização. Estas características, que já eram apontadas aos compêndios em 

uso, agravaram-se no período republicano. 

Capa do livro Portugal Nossa Terra – Educação Cívica, da autoria de João Soares e Elísio de Campos, 
aprovado pelo Governo em 20 de Junho de 1917, na sequência de concurso público para a elaboração 
de uma obra em que se encontrassem sintetizadas e coordenadas as modernas noções de «Educação 

cívica», destinado às escolas primárias e normais e educação pós-escolar, Lisboa, 1917.

Adolfo Lima, que foi muito crítico relativamente ao carácter doutrinário que a 

educação cívica republicana assumiu, resumiu o seu pensamento desta forma: “A 

educação cívica consiste no ensino de uma série ou séries de puras abstrações, à 

frente das quais estão os termos pátria, estado, deveres do cidadão, direitos destes, 

eleições, voto. Ora não podendo as crianças, como é facto … compreender o que 

sejam tais palavrões e outros como tais, segue-se que a educação cívica só pode ser 

imposta, ser ensinada dogmaticamente, como uma corveia imposta pelo Estado à 

infância.” (Lima, 1914, p. 50).
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Adolfo Lima fundamentava a sua posição crítica, quanto à existência de uma 

componente própria e aos processos de ensino da educação cívica republicana, nos 

contributos da psicologia do desenvolvimento infantil, o que expressa claramente a 

influência do discurso científico vindo da psicologia (e da sociologia) no pensamento 

dos pedagogos republicanos inovadores. Para estes pedagogos da Escola Nova, como 

era Adolfo Lima, a opção oficial por um espaço curricular próprio da educação cívica 

é que estava em causa. Para eles, a educação cívica devia ser uma preocupação 

de todos os professores e devia estar incluída em todas as matérias; no seu ensino, 

aconselhava-se a utilização de “processos indiretos” e, principalmente, o recurso 

aos métodos ativos que eram apanágio da nova pedagogia. “A educação moral ou 

social deve ser baseada num ensino inteiramente experimental. O mestre, em vez 

de fazer um sermão enfadonho sobre o dever, procurará colocar a criança numa 

situação em que ela tenha de praticar atos conforme aos seus deveres.” (Lima, 

1916, p. 39)

Nesta perspetiva, a educação cívica não se aprendia nos livros, mas na prática, em 

perfeita integração com a vida e o ambiente escolar, tendo por base a observação, 

a experiência, a própria atividade do educando e desenvolvendo-se a propósito 

dos chamados “factos ocorrentes” na vida escolar ou social. As estratégias que 

foram preferidas por estes pedagogos defendiam o reforço do papel pedagógico 

do professor como modelo (uma ideia recorrente ao longo do história do ensino), a 

realização de visitas de estudo e de passeios pedagógicos, a leitura e comentário de 

textos literários e jornalísticos, o recurso ao teatro e ao animatógrafo, a organização 

de festas escolares, a realização de trabalhos em grupo de alunos, a elaboração de 

quadros parietais e outras atividades similares. Por exemplo, João de Barros, que 

assumiu o papel de principal ideólogo da “educação republicana” e cultivou os novos 

métodos, defendeu a prática do diálogo socrático, a discussão de dilemas morais e 

ainda o recurso à imaginação e à fantasia (Pintassilgo, 1998).

No entanto, foi com a expressão inglesa self-government que os pedagogos 

inovadores republicanos melhor traduziram as modalidades de promoção da educação 

moral e cívica. A prática do self-government tinha o objetivo de desenvolver a autonomia 

dos alunos e só a vivência concreta das experiências democráticas permitia que 

estes se preparassem para a vida em sociedades, também elas democráticas. Em 

Portugal, esta pedagogia encontrou a sua tradução mais significativa nas solidárias, as 

associações de estudantes que promoviam a participação ativa dos seus elementos 

na vida das escolas. Adolfo Lima foi também um dos seus principais promotores, 

na exemplar Escola-Oficina n.º1 (localizada na Graça, em Lisboa), defendendo que: 

“As associações assim organizadas, refletindo em ponto pequeno todas as espécies 

de instituições sociais dos adultos, são verdadeiros laboratórios sociais, em que a 

criança e o adolescente executam experimentalmente a vida social” (Lima, 1914, 

p. 6). Neste sentido, a escola devia integrar-se na vida social, mas ir também mais 

além, sendo ela própria uma “sociedade em miniatura” (Pintassilgo, 1998).

Contudo, foram as festas cívicas que assumiram uma maior visibilidade e se 

afirmaram como uma verdadeira alternativa à moral e religião católicas e às suas 

práticas, que ocupavam anteriormente o espaço escolar. Estas manifestações 

situavam-se numa dimensão mais informal do currículo e a sua riqueza é inegável, 

no leque dos novos cultos, rituais e símbolos de inspiração laicista que invadiram 

os espaços e contextos escolares. As festas cívicas estavam imbuídas de uma 

religiosidade laica, que pretendia mobilizar os portugueses na construção da nova 

sociedade republicana e que remete para a importância que assumiu a dimensão 

afetiva na formação de cidadãos. Neste sentido, o patriotismo ocupa o lugar de 

valor ideológico capaz de gerar o consenso e de contribuir para a interiorização de 

uma memória coletiva que sirva de base ao fortalecimento da identidade nacional. 

A entidade unificadora que é a pátria é alvo, como nunca até aí, de um processo 

de sacralização que aspira à sua consagração no coração, mais do que na cabeça, 

dos jovens portugueses que frequentavam a escola primária e que a República 

encarava como os cidadãos do futuro. Assim se compreende a importância de 

manifestações tais como o culto da bandeira e do hino ou o culto dos heróis da 

pátria (Pintassilgo, 1998).

Influenciadas pela França, as Festas da Árvore começaram a realizar-se no final 

da Monarquia, tendo conhecido grande expansão com a implantação da República 

e culminando com os festejos de 1913, numa festa nacional organizada pelo  

O Século Agrícola. 

Celebrada na primavera, esta festividade estabelecia o paralelismo entre uma 

regeneração da natureza e a regeneração social que os republicanos ambicionavam. 

A árvore, simbolizava, assim, a pátria, a liberdade, a solidariedade, a vida, numa 

complexa rede de valores, de afetos, de atitudes. Em cortejo cívico, as crianças das 

escolas, os professores, a população em geral, percorriam a localidade, passavam 

e saudavam os principais locais da toponímia republicana (que consagrava os 
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seus heróis e datas simbólicas) e dirigiam-se para o local da plantação da árvore, 

onde, em comunhão coletiva, entoavam cânticos patrióticos (como o hino e outros), 

declamavam poesias, saudavam a bandeira e plantavam a nova árvore. Os professores 

tinham um papel fundamental na organização destas festas, como guias espirituais 

da comunidade, e os alunos eram protagonistas centrais, numa analogia entre a sua 

juventude e a ideia de regeneração que presidia ao projeto político republicano e a 

estas festas cívicas. Estas festas da árvore eram escolares, organizadas por alunos 

e professores, mas apresentavam-se à população como espetáculos cívicos que 

inundavam o espaço público.

Apesar do projeto republicano conter estes elementos de grande interesse, a 

sua natureza democrática não impediu que o direito de voto se restringisse aos 

alfabetizados e aos homens, recusando esse direito de voto também às mulheres. 

Na realidade, houve uma óbvia limitação dos direitos de cidadania. A República 

aspirava à formação do cidadão, autónomo e consciente, preparado para a vida em 

democracia. No entanto, uma grande distância separa a educação cívica republicana 

da educação cívica e para a cidadania que hoje defendemos. 

3. O Estado Novo e ideologia: a educação cívica em negativo

A revolta militar de 1926 e o Estado Novo interromperam o sonho republicano. 

O regime salazarista concebeu um perfil de português/a imbuído dos valores 

fundamentais do regime (conservador, nacionalista e católico), que sistematicamente 

foram difundidos por diversos dispositivos de propaganda, como posters, postais, 

embalagens, caixas de fósforos, etc. A escola era entendida como “a sagrada oficina 

das almas” (como sublinhou Salazar) e lugar de endoutrinação, tendo este perfil de 

escola e modelo de professor primário que a corporizava sido recuperado, em grande 

parte, da segunda metade de oitocentos e plasmado na formação de professores 

(Mogarro, 2001) e nos materiais didáticos, como nos cartazes (que se deviam afixar 

nas paredes dos edifícios escolares) e nos manuais únicos que o regime elaborou 

para a escolaridade obrigatória de três anos (Mogarro, 2005). 

O HINO DAS ÁRVORES

Quem planta uma árvore enriquece

A terra, mãe piedosa e boa:

E a terra aos homens agradece, 

a mãe aos filhos a bençoa.

A árvore, alçando o colo cheio

de seiva forte e de esplendor,

deixa cair do verde seio

a flor e o fruto, a sombra e o amor.

Crescei, crescei, na grande festa

da luz, do aroma e da bondade,

árvores-glória da floresta!

árvores-vida da cidade!

Crescei, crescei, sobre os caminhos,

árvores belas, maternais,

dando morada aos passarinhos,

dando alimento aos animais!

Outros verão os vossos pomos!

Se hoje sois fracas e crianças, 

nós esperanças também somos:

plantamos outras esperanças!

Para o futuro trabalhamos:

pois, no porvir, nossos irmãos

hão-de cantar sob estes ramos,

e bendizer as nossas mãos!

Hino das Árvores, 
letra de Olavo Bilac, 
O Século Agrícola, n.º 26, 25-01-1913, p. 1 
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Cartaz da coleção A Lição de Salazar, 1932

A religião e a moral católicas eram ensinadas nas escolas públicas, como foi 

decidido pela Assembleia Nacional em 1935 – que assim reintroduzia o ensino 

religioso no ensino oficial, o qual tinha sido proibido pela primeira república – 

tendo também assumido um papel importante nesta política de endoutrinação o 

estudo da organização política e administrativa da nação, que assumia um lugar de 

destaque na escolaridade dos anos mais avançados, ao nível do ensino secundário. 

Para além destas componentes curriculares específicas, a sistemática inculcação 

dos valores do regime (como a lei, a ordem, a autoridade, a pátria) concretizou-se 

pela sua presença intensa nos manuais, nos materiais e na organização do espaço 

escolares. Era uma impregnação total dos quotidianos escolares pela ideologia 

oficial que se traduziu na alteração da capa do Livro obrigatório para o primeiro ano 

de escolaridade (1.ª classe), em que as primeiras edições apresentavam um casal 

de alunos fazendo a saudação nazi, mas que depois da segunda guerra mundial 

foi substituída pela imagem de um menino e uma menina, concentrados nas suas 

atividades escolares. 

Diferentes edições do manual único da 1.ª classe no Estado Novo

Esta doutrinação quotidiana pelos valores oficiais promovia a resignação à sorte que 

o destino traçara para cada um, a obediência aos chefes e superiores, a disciplina, a 

piedade, articulada com a caridade, a alegria no trabalho, na vida familiar, na pobreza. 

A estes juntavam-se uma fé inabalável na doutrina cristã, um exacerbado sentido de 

patriotismo nacionalista e uma crença profunda nos valores da ruralidade. O respeito 

pela autoridade ocupava um lugar central na teia dos valores pessoais, que deviam 

ser promovidos em cada aluno. As referências pessoais apresentam-se como uma 

vertente fundamental, sobressaindo o papel dos valores essenciais, como instrumento 

de conformação à ordem estabelecida. O elogio dessas qualidades pessoais elevava-

as quase ao limite da perfeição, como ideal do bom português que devia evidenciar 

as seguintes atitudes: o espírito de sacrifício, a frugalidade, o despojamento dos bens 

materiais, o rigor, a pontualidade, a apresentação correta e asseada.

 No Estado Novo, estamos perante um negativo da educação cívica e da laicização, 

que se acentua pela crítica (e pela destruição sistemática) da política desenvolvida 

pela primeira república nesta matéria. Mas foi no campo da oposição ao Estado 

Novo e na resistência ao autoritarismo e à escola salazarista que o pensamento e 

a ação cívica se aprofundaram, destacando-se a obra de Bento de Jesus Caraça e 

Rui Grácio, que constituem uma herança de que nos reclamamos hoje e que são um 

exemplo para os novos desafios que se colocam. 
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4. Educação cívica e cidadania no regime democrático e nas 
sociedades atuais

No período que se seguiu à revolução de Abril (1974-1976) a cidadania fez 

parte integrante de um projeto de sociedade mais justa, segundo os modelos de 

desenvolvimento e progresso em presença. Este objetivo implicava a elevação cultural 

do povo português, passando pelo combate ao analfabetismo e a educação de adultos, 

os quais foram personificados pelas campanhas de alfabetização implementadas 

neste período (Pintassilgo & Mogarro, 2004; 2009). Do ponto de vista curricular, 

componentes como a Educação Cívica Politécnica, a Introdução à Política e, na 

formação de professores, as atividades de contacto, foram marcantes, corporizando 

debates importantes, como a relação do trabalho intelectual com o trabalho manual 

e a ligação da escola com o meio. A explosão social destes anos mágicos também se 

traduziu nos murais de Abril, que expressaram a forte componente cultural e pública 

da efervescência social que dominou os anos da revolução.

Mural da Revolução dos Cravos

Nas últimas quatro décadas, as preocupações com a educação cívica em Portugal 

têm sido sucessivamente assumidas por diversas componentes curriculares, como a 

educação cívica (propriamente dita), a formação pessoal e social e a educação para 

a cidadania.

A reorganização curricular do sistema educativo português ocorrida em 2001 

(Decreto-lei n.º 6/2001) assume um significado particular, pois estabelece a 

«Integração, com carácter transversal, da educação para a cidadania em todas 

as áreas curriculares» e cria as áreas de Formação Cívica e Área de Projeto como 

«espaços privilegiados de consciência cívica dos alunos como elemento fundamental 

no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, ativos e intervenientes, 

com recurso, nomeadamente ao intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à 

sua participação individual e coletiva na vida da turma, da escola e da comunidade». A 

questão é, deste modo, assumida como central, na medida em que é abordada de um 

ponto de vista transdisciplinar (atravessa as várias disciplinas), interdisciplinar (área de 

projeto) e simultaneamente disciplinar (formação cívica), abrangendo um ciclo longo da 

escolaridade, que engloba os ensinos básico e secundário (Martins & Mogarro, 2010). 

Contudo, em Portugal, esta preocupação e orientação legal para o sistema 

educativo, de carácter generalista, nem sempre tem conduzido a consensos ou a 

programas estruturados sobre o que ensinar e como ensinar a respeito da cidadania. 

Assim, num estudo coordenado por Bettencourt (2008) que pretendia, entre outros 

objetivos, saber como estavam os professores de várias escolas (situadas no litoral 

norte, litoral sul e interior sul) a operacionalizar as chamadas áreas curriculares não 

disciplinares (formação cívica, área de projeto e estudo acompanhado) nos anos de 

escolaridade que abrangiam os alunos dos 10 aos 14 anos, constatou-se, sobretudo 

no que se relacionava com a formação cívica, grande diversidade de práticas, de 

temas, e de modos de ensinar, que variavam de professor para professor e ainda mais 

de escola para escola. Algumas escolas optavam por realizar assembleias de turma 

e aí tratar problemas de carácter disciplinar, por vezes com recurso a metodologias 

demasiado permissivas e sem orientação dos adultos que redundavam em castigos 

expiatórios, outras de forma mais equilibrada e moderada pelos intervenientes 

adultos. Outras escolas, pelo seu lado, eliminavam as assembleias de turma e 

optavam por atividades de educação ambiental (como reciclar o lixo e dividir essa 

tarefa pelas diferentes turmas ao longo do ano), ou abordavam o tema dos direitos 

humanos, das crianças e dos animais (Bettencourt, 2008; Martins & Mogarro, 2010). 
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Foram feitas algumas tentativas, nos anos seguintes, no sentido de estruturar mais 

esta temática. A questão continuou a ser debatida, bem como o facto de ser desejável 

ou não um programa com um carácter mais estruturado; embora se tenha chegado 

a um relativo consenso quanto aos princípios gerais (Ministério da Educação, 2008), 

pode-se verificar, nesta matéria, recentemente, recuos do Ministério da Educação e 

Ciência, cujas últimas decisões nos abstemos aqui de abordar.

A sociedade atual é dominada por uma rede de paradoxos ou desafios que a 

educação tem que enfrentar no século XXI (Diaz-Aguado, 2000, p.15) e que justificam 

plenamente a educação para e na cidadania. Nestes termos, salienta-se:

• A necessidade de nos relacionarmos num contexto que é cada vez mais 

multicultural e heterogéneo, ao mesmo tempo que se verifica uma pressão 

para a homogeneidade e o aumento das incertezas sobre a própria identidade 

individual e coletiva; 

• As novas tecnologias da informação que nos abrem possibilidades 

aparentemente ilimitadas, nomeadamente permitindo eliminar as barreiras 

espaciais da comunicação, coexistindo em simultâneo com o isolamento 

e exclusão social de alguns indivíduos e grupos sociais; e tornaram ainda 

disponível e facilmente acessível uma enorme quantidade de informação, 

ao mesmo tempo que se constata uma razoável dificuldade para a processar 

e compreender;

• A verificação que existe um ressurgimento de formas de intolerância e 

de violência que se pensava estarem já superadas (e.g., tráfico de seres 

humanos, escravatura laboral, xenofobia, violência doméstica, para além 

dos conflitos armados) em simultâneo com a ausência de certezas absolutas 

relativamente à forma de as enfrentar (Martins & Mogarro, 2010). 

Alguns estudos sobre desenvolvimento cívico (Azevedo & Menezes, 2008; Menezes, 

Afonso, Gião, & Amaro, 2005), que comparam Portugal com outros países, apresentam 

resultados que sugerem, globalmente, que os conhecimentos dos adolescentes 

sobre as instituições democráticas e as competências de cidadania, em particular a 

participação na vida política, estão aquém do que seria desejável numa sociedade 

democrática. Estes estudos sugerem também que os jovens parecem mais disponíveis 

para participar em organizações de tipo ambiental, social, cultural ou de voluntariado, 

do que propriamente filiar-se num partido político e encetar atividade partidária, o que 

permite antever novas e diversificadas formas de participação cívica nas sociedades 

democráticas. Outros estudos (Veiga, 2007), sobre os direitos dos alunos de escolas 

secundárias, sugerem que a perceção de direitos na escola de alunos imigrantes e 

portugueses não apresenta diferenças assinaláveis e que programas de promoção da 

comunicação e dos direitos na escola conduzem a melhorias ao nível da atenção e 

redução de comportamentos disruptivos por parte dos alunos. 

Nesta reflexão que aqui se realiza, ancorada num tempo longo que abarca dois 

séculos, importa sublinhar que continua a ser útil, desejável e oportuno aperfeiçoar a 

natureza interdisciplinar, transdisciplinar e disciplinar da educação para a cidadania. 

Se alguns aspetos são classicamente abordados em disciplinas específicas, outros 

ganharão em tempo, perspetiva e metodologia com um tratamento disciplinar 

específico, como já se defendeu (Martins & Mogarro, 2010). 

Que temas privilegiar então quando se ensina educação cívica e cidadania? Se é 

que se pode ensinar algo a esse respeito, pois é forte o movimento que considera 

que a cidadania tem que ser vivida… Defende-se aqui que pode ser ensinada, porque 

ensinar e educar não é algo separado da vida e da experiência. As autoras propõem 

assim nove grandes temáticas a considerar atualmente, e no futuro, numa educação 

cívica / para a cidadania:

1. Estado e nação – Leis, princípios, instituições e órgãos de soberania, nos 

regimes democráticos;

2. Religião e religiões enquanto manifestação de cultura e espiritualidade;

3. Relação do ser humano com a natureza, ambiente e organização 

socioeconómica; 

4. Diversidade de raças, etnias e culturas – multiculturalidade e inclusão social; 

5. Estrutura e papel da família;

6. Papéis associados ao género no trabalho, na família e na sociedade; 

7. Saúde e qualidade de vida (incluindo aspetos como: desporto, alimentação, 

segurança, higiene e sexualidade); 

8. Civilidade, convivência social e regulação das relações interpessoais;

9. Media e novas tecnologias da informação e da comunicação, e como os 

utilizar de forma eficaz, com segurança, e eticamente.

(Martins & Mogarro, 2010)
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Algumas destas temáticas não são novas, é o caso dos aspetos associados ao 

Estado e à nacionalidade, à saúde e à civilidade que preocuparam pedagogos e 

governos desde longa data. Outras, como é o caso do uso das novas tecnologias da 

informação e comunicação, decorrem dos avanços científicos próprios da sociedade 

contemporânea. Contudo a maioria das temáticas deverá ser abordada de novos 

modos. A título de exemplo, saliente-se o caso da religião que esteve presente nas 

preocupações educativas do Estado Novo (período situado entre 1926 e 1974) em 

Portugal, na forma de doutrinação de uma religião específica, a católica, enquanto 

hoje se reclama uma nova abordagem, devendo salientar-se a natureza cultural 

das diferentes manifestações religiosas e a tolerância inter-religiosa que deve estar 

subjacente às relações entre indivíduos, grupos e nacionalidades. 

5. Conclusão

Na linha de textos anteriores (Mogarro & Martins, 2008, 2010), defende-se a 

articulação entre uma abordagem sócio histórica (promoção do conhecimento e 

participação nas instituições de carácter social e político da comunidade) e uma 

abordagem desenvolvimentista (promoção do desenvolvimento global dos indivíduos, 

em particular do seu desenvolvimento sociomoral, por ser aquele que mais se 

relaciona com a capacidade de emitir juízos de valor mais justos e de assumir a 

responsabilidade pelos próprios atos), no sentido do reforço de uma educação para e 

na cidadania participativa, que engloba a educação cívica, e seja eficaz, eticamente 

sustentada e adequada ao século XXI. A cidadania é um dos pilares fundamentais da 

civilização, ou melhor, das civilizações, pelo que a educação para a cidadania pode 

certamente contribuir para homens e mulheres vivendo e querendo um mundo mais 

justo, cívico, feliz e equilibrado, um mundo mais plural. Neste sentido, a perspetiva 

histórica sustenta as preocupações atuais, enraizando-as num percurso que elegeu 

a educação cívica como componente significativa do currículo, em vários momentos, 

a par de modalidades mais informais de formação dos cidadãos.
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