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 Queremos que os nossos alunos afirmem com 

convicção “não sou ateniense, nem grego, mas sim um 

cidadão do mundo”.1 Cidadãos com iguais direitos no 

acesso à Universidade; com iguais direitos no acesso às 

novas tecnologias que lhes permitam usufruir da 

complexidade de um mundo globalizado, numa Escola 

que se quer cada vez mais como uma “escola digital”; 

com direito a uma opinião no seio da sociedade; com 

direito ao uso indiscriminado da Língua Portuguesa, 

não como língua de elite, mas como língua oficial, 

falada por cerca de 260 milhões em todo o mundo e 

defendida à exaustão nas últimas conferências em 

Timor Leste; cidadãos que aprendam com os nossos 

professores os verdadeiros atos de cidadania; cidadãos 

com direito a uma identidade que é sua num mundo 

que é nosso, que é de todos nós. 

 
 Queremos que os nossos alunos tenham 

também perceção dos seus deveres; para com o meio 

ambiente, para com o desenvolvimento do seu país, 

para com a interculturalidade, no respeito pelo Outro, 

para com a igualdade de género, ainda tão embrionária 

em Timor Leste; para com a paz, segurança e defesa, 

para com os direitos humanos, mas também para com 

a Escola. 

 
 Queremos.  

 
 Para tal, para que a Cidadania consiga vingar, 

para que a Educação para a Cidadania tenha, ao fim ao 

cabo, a sua concretização plena é também necessário 

mudar.  

 
 Este é o Tempo para Mudar em Cidadania. A 

Escola precisa de ser repensada por todos e para todos. 

Promover readaptações exigidas por este mundo 

global, fomentar valores de forma a disseminá-los para 

que sejam reassumidos, promover a honestidade e 

valorizar o que é justo. 

 
Lisete Fortunato, Subdiretora 

_______ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Este é o tempo de Mudança. 

 
 Tempos conturbados estes em que vivemos, 

tempos de insegurança, de medos opostos aos 

conceitos que queremos para a nossa Escola. 

Defendemos a igualdade num mundo desigual, 

defendemos o respeito pelo Outro, quando somos 

avassalados por notícias de atentados, de violência 

e de desrespeito pelas opções de cada um. 

Defendemos o civismo, a multiculturalidade, mas 

damos por nós a olhar desconfiados para quem 

entra num espaço público, tentando através do 

olhar, descortinar qualquer indício de um ato 

anticívico.  

 
 Somos pela Cidadania, pela educação para a 

cidadania, porque acreditamos que educar é 

também formar cidadãos, pessoas responsáveis, 

autónomas, que conhecem e defendem os seus 

direitos e deveres de uma forma democrática, mas 

também crítica e, acima de tudo, de uma forma 

justa e honesta.  

 
 Acreditamos que os valores que 

transmitimos na nossa Escola ajudarão a formar 

aqueles que serão os futuros adultos deste ou de 

qualquer outro país. 

 
 Queremos apostar na Cidadania, queremos 

apostar numa educação para a Cidadania, seguindo 

as linhas orientadoras promovidas pela Direção 

Geral da Educação obviamente, mas focalizadas 

para uma realidade local, porque mais importante 

do que definições ou teorias é o cumprimento 

deste conceito. 

TEMPO    Editorial 

1 Citação atribuída a Sócrates, filósofo ateniense (470 a.C. – 399 a.C.) . 
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TEMPO    Educação Pré-Escolar 

O Jardim-de-infância lugar de cidadania? 

 

Com frequência ouvimos falar de ”Cidadania”, quer para 

designar comportamentos, quer para se referir a 

conceitos em diferentes contextos sociais. Nas escolas, 

desde há algum tempo, deu-se especial importância à 

“educação para a cidadania”. É, também frequente, 

ouvirmos as lamentações de que somos pouco 

participativos, pouco responsáveis, por isso com deficit 

de cidadania! Que entendemos por cidadania? Será que 

existe apenas um tipo de cidadania? Como podemos 

contribuir para a «construção de cidadanias»? Qual o 

papel da educação pré-escolar neste processo?  

 

“O dicionário da Academia de Ciências de Lisboa (2001) 

indica que a palavra de raiz grega polis significa «cidade» 

e, decorrentemente, a palavra politize quer dizer 

«participação na vida da cidade».” Teresa Vasconcelos; 

2007; A Importância da Educação na Construção da 

Cidadania. 

 

Se estabelecermos um paralelo entre a “cidade”, o 

jardim-de-infância e o grupo poderemos considerar o 

jardim-de-infância um dos primeiro momentos de 

organização social participada. Este deverá proporcionar 

às crianças, de modo permanente, experiências de vida 

democrática. Um dos ambientes significativos, o do 

jardim-de-infância, onde as crianças se movem podem 
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proporcionar, de forma diferenciada à criança 

experiências que a tornam um elemento do grupo, onde 

vai ter oportunidade de trabalhar com os outros, com a 

consequente distribuição de tarefas e gestão dos 

problemas. 

 

Pode aprender a ser autónoma nestas tarefas e a 

recorrer ao adulto como mediador, 

quando necessário. 

 

A importância desta área para a educação tem sido 

demostrada nos estudos sobre o currículo publicados nas 

últimas décadas. As Orientações curriculares para a 

Educação de Infância são disso testemunho. Houve uma 

preocupação de definir como área transversal – 

Formação Pessoal e Social – que permite não só 

organizar atividades que favorecem o desenvolvimento 

de competências, mas ainda, a articulação e 

continuidade educativa entre ciclos. Os diferentes 

domínios: independência e autonomia, cooperação, 

convivência democrática/cidadania e solidariedade, e 

respeito pela diferença definem metas claras a atingir 

nesta primeira etapa da educação básica. 

 

No enquadramento da Escola Portuguesa de Dili e no 

contexto linguístico de Timor-Leste, a valorização do 

Português torna ainda mais premente a abordagem de 

conteúdos relacionados com esta temática recorrendo ao 

“material linguístico” oral e escrito. O livro, objeto  

afetivo e cultural assume aqui uma especial importância 

e por isso deixamos algumas sugestões de livros que 

abordam  a temática: O jardim-de-infância lugar de 

cidadania? 

Departamento da Educação Pré-Escolar  

  
Restaurante, Padaria e Pastelaria Tavirense 
Av. Presidente Nicolau Lobato 
Perto da Embaixada de Portugal 
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Uma Perspetiva de Aprendizagem: Trabalho Cooperativo  

Vários estudos educacionais sobre aprendizagem realçam que esta resulta de um processo de aculturação e que 

tem uma natureza situada. Os mesmos estudos defendem que as situações onde o conhecimento é usado são 

determinantes para que se efetue uma aprendizagem sólida, onde as interações sociais são veículos importantes para 

articular o próprio conhecimento, pois a aprendizagem é um aspeto integrante da prática social, por ser uma forma de 

participação e de transformação do indivíduo, mas também por ser uma construção de identidades.  

De acordo com os pressupostos de Leontiev, o processo de aprendizagem e o acesso ao conhecimento ocorre na 

atividade em si, como formas de relação entre o homem e o mundo, dirigidas por motivos e por fins a serem alcançados. 

Por isso, a atividade inclui, necessariamente, um objeto, um objetivo e um significado [Vilela, 2006, p. 46]. 

Com base no pressuposto de que para ocorrer uma aprendizagem significativa, há que se estar presente numa 

atividade autêntica, para que daí resulte algo forte o suficiente, para ser transferido para além daquela situação, surgiu 

no ano letivo 2014/2015, no departamento do 1º ciclo do ensino básico, o projeto ‘Trabalho Cooperativo’, com o 

objetivo de promover um maior sucesso educativo e de se efetivar a diferenciação pedagógica.  

O projeto, que se define por direcionar a introdução de conteúdos a metade dos alunos da turma, enquanto a 

outra metade trabalha cooperativamente, em pequeno grupo, de forma autónoma, possibilita uma relação de maior 

proximidade entre os elementos da turma, permite que os alunos tenham mais e melhores oportunidades para intervir, 

expor e receber um tipo de acompanhamento mais próximo das suas necessidades e que beneficiem de mais 

oportunidades para consolidar e/ou recuperar e sistematizar as suas aprendizagens, contando com o apoio direto dos 

seus pares.  

Esta metodologia de trabalho rompe com estratégias mais recorrentes, onde o tradicional trabalho entre o 

quadro e os manuais se finda em si mesmo. É assim necessário uma requisição de outros materiais, como livros de 

apoio, gramáticas, dicionários, materiais pedagógicos estruturados, muitas fichas de trabalho fotocopiadas, mapas, 

cartazes, portefólios, computador, projetor, acesso à internet, enfim… uma panóplia de recursos variados, os quais a 

EPD dispõe, por ser também um estabelecimento de ensino bastante apetrechado. 

Esta dinâmica de trabalho confere um clima de uma certa agitação e de constante burburinho na sala de aula, 

mas também de mais momentos de diálogo e de discussão de ideias, onde, no seio do grupo, até os elementos mais 

introvertidos participam e trabalham, ainda que por vezes mantendo uma atitude mais passiva. Para além disso, 

alcançam-se também outras mais valias, tais como a aquisição de métodos de trabalho e de estudo, o desenvolvimento 

da autonomia e da capacidade de relacionar e sistematizar as aprendizagens, e, consequentemente, a melhoria dos 

resultados dos trabalhos e das aprendizagens, face à potencialização dos recursos disponíveis. Assim, a participação 

ativa dos alunos no seu próprio processo de aprendizagem, permite-lhe uma melhor consciencialização do seu papel e 

até o desenvolvimento da sua motivação intrínseca. 

Segundo os autores Lave e Wenger, julga-se assim contribuir para o desenvolvimento do currículo de 

aprendizagem, num campo de recursos de aprendizagem prática onde os segmentos de produção de atividade têm sido 

aprendidos em sequências diferentes. Isto remete-nos para um olhar diferente sobre a aprendizagem, na medida em 

que é encarada como um fenómeno situado e como um aspeto integrante e inseparável da prática social (Lave e 

Wenger; 1991, pp. 96 e 97). 

Ângela Sousa e Cândida Valente  

 

 

Referências Bibliográficas: 

Lave, J. e Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral. Cambridged, USA: Cambriedged University Press. 

Vilela, D. S. (2006). Notas sobre a matemática escolar no referencial sócio-histórico-cultural. Horizontes, v. 24, n. 1, pp. 43-50. 

TEMPO    Educação Básica 

_______ 
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A nossa relação com a língua deve ser semelhante à 

que temos com as pessoas: transparente. Vem esta breve 

consideração a propósito da palavra cidadania. Para se 

usar o vocábulo há que tornar transparente o seu sentido 

e a sua história, que remonta ao Indo-Europeu, e que 

significa estabelecer-se ou habitar. 

 Por isso, começo por referir que a palavra se aproxima 

de uma expressão, a de “poder do povo” ou do composto 

morfológico Demo-Cracia, porque só se habita um 

determinado espaço quando se participa nele em 

liberdade. Caso contrário, somos prisioneiros de um 

sistema. 

 Estes dois conceitos têm marcado o debate nos países 

onde se evoluíu de uma concepção de democracia para 

uma outra que se pode designar como de Cidadania-

Cracia. O que significa isto? Simplesmente que um 

cidadão é uma pessoa com personalidade jurídica, 

reconhecida por um Estado. Mas, aqui, ainda estamos no 

interior da ideia de Democracia. A de Cidadania-Cracia 

significa que qualquer cidadão não poderá ser impedido 

por um outro cidadão do mesmo Estado de viver 

livremente com base em julgamentos de ordem física, 

como a cor da pele, a altura, o sexo, a orientação sexual, 

a deficiência física, ou de ordem espiritual, como a opção 

religiosa. Ser cidadão significa, portanto, ser livre em 

tudo o que a lei de um Estado não determinar. 

Claro que sabemos que as coisas não se passam bem 

assim e, consequentemente, apenas alguns nacionais de 

um estado são, de facto, cidadãos. Os outros, os 

designados impuros ou que são minoritários (tudo 

depende de uma relação de poder que se estabelece 

entre uns e outros), devem esconder-se ou dissimular-se. 

Assim, democracia e cidadania podem não ser 

conceitos equivalentes. Mas é pela medição da sua 

proximidade que se pode avaliar a qualidade de vida e de 

liberdade de um país. Caso contrário, estaremos ainda no 

mesmo patamar da polis grega do século V antes de 

Cristo. 

Pedro Meireles 

TEMPO    Línguas  

Democracia e cidadania 
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TEMPO    Reflexão 

1  
Vírus - entidade biológica desprovida de membrana, possuidora de um ácido nucleico com capacidade autorreplicativa, embora necessite de infetar 

uma célula para o fazer. Não possuindo metabolismo (não respira, não produz energia), também não é capaz de se reproduzir sem estar dentro de 
uma célula, uma célula hospedeira. São parasitas intracelulares.  
2  GIL, José – Portugal, Hoje: O Medo de Existir. Lisboa: Relógio d’Água, 2004, p.105. 
3  Ibidem, p.106. 
4  “A consciência alargada permite que os organismos humanos atinjam o pináculo das suas faculdades mentais. Eis alguns desses pináculos: a 
faculdade de ter em conta a mente do outro; a faculdade de sofrer com a dor (…); a faculdade de dar valor à vida; a faculdade de construir o sentido 
do bem e do mal (…). Existem duas que merecem um realce especial: em primeiro lugar, a faculdade de se elevar acima dos ditames da vantagem e 
da desvantagem impostos pela necessidade de sobreviver e, em segundo lugar, a deteção crítica das discrepâncias que conduzem à procura da 
verdade e ao desejo de estabelecer normas e ideais para o comportamento e para a análise de factos. Estas duas capacidades são não só as minhas 
candidatas favoritas para o pináculo daquilo que significa ser humano, como são também as que permitem essa função humana tão plenamente 
captada nas palavras consciência moral.”  
DAMÁSIO, António – O Sentimento de Si. Mem Martins: Publicações Europa-América, 2000, p.265. 
5 “Definirei a finalidade ética pelos três termos seguintes: finalidade da vida boa, com e para os outros, em instituições justas.” 
RICOEUR, Paul – «Étique et Morale». In Revista Portuguesa de Filosofia, 46 (1990), p.6. 

Geralmente, quando dizemos que alguém é imbecil, a 

maioria das pessoas tende a pensar que essa pessoa 

manifesta pouca inteligência na escola, por exemplo. 

Contudo, esquecem-se que é possível que alguém tenha 

um elevado nível de instrução, mas mesmo assim, 

continue a ser um grande imbecil. 

O que se pretende dizer com imbecil, é o caso de alguém 

que é ignorante do ponto de vista ético e moral. 

Existem vários tipos de imbecilidade, entre eles o tipo de 

imbecilidade que tudo quer e nunca está satisfeito com o 

que tem. O imbecil também se apresenta com um 

enorme egoísmo, pensa apenas em si próprio, dando 

mais importância ao que lhe falta na sua vida, em vez de 

procurar olhar para o que já alcançou; é um cretino que, 

no fundo, despreza os outros e é extremamente 

pessimista; detém-se na mesquinhez, imagina-se superior 

a todos e, com um aparente sinal de justicialismo, está 

sempre pronto para julgar os outros, partindo da ilusão 

da sua sobranceria e fanfarronice.  

A cretinice parte das ideias feitas do senso comum, pois 

não tem as suas próprias ideias, comporta-se como um 

autêntico vírus1 e, assim como os outros vírus, também 

não tem a capacidade per si de produzir novas células, 

mas replica-se quando se aloja na célula hospedeira. 

O aspeto viral da imbecilidade está presente na 

representação histriónica, na insinuação torpe, em 

silêncios ensurdecedores, no boato, na arte da 

maledicência, no queixume, nos preconceitos, na inveja e 

na intriga, produzindo um “entorpecimento da 

consciência que tem consequências imediatas no 

pensamento (…) como que uma ligeira estupidez 

reinante, (…) que se (…) cola à pele”,2 manifesta na 

grosseria, resultado “do esforço e da impossibilidade de 

dar forma a um fundo visceral sem forma [e que] destrói 

a finura e o requinte da ironia”.3 

Tais vírus do pensamento afetam as ideias e o seu 

objetivo é a criação de novas partículas virais, 

introduzindo a sua acidez no interior das ideias e, tal 

como os vírus que dependem da estrutura da célula, 

estes utilizam a maquinaria das ideias, alterando as 

próprias ideias. 

O fenómeno descrito tem reflexos na consciência 

individual e a patologia tende a ser contagiosa, passando 

do indivíduo aos pequenos grupos e alastrando à 

consciência social, criando-se assim uma ausência de si 

coletiva, infetada pelos vírus. 

Como criar um programa de vacina, como ultrapassar 

esta má consciência coletiva que entorpece? 

A solução estará no espírito crítico que atua ao nível 

individual de uma consciência nuclear, começando pela 

nossa autoconsciência, examinando criticamente os 

nossos hábitos e preconceitos, podendo passar, assim, a 

uma consciência alargada4 coletiva e propulsora de uma 

menor letargia social. 

No desenvolvimento de uma cidadania autêntica, 

podemos modificar os vírus do pensamento, indo ao 

encontro daquilo que se pretende socialmente que é, 

como cidadãos e no cumprimento das regras promotoras 

da cidadania, procurarmos uma vida boa com os outros. 

Observando então a distinção entre o objetivo de uma 

vida boa e a necessidade de obediência às normas, 

encontramo-nos perante uma perspetiva teleológica 

(telos – finalidade) e uma perspetiva deontológica (déon 

– dever), o que remete para a importância da ética, 

visando a “finalidade da vida boa, com e para os outros, 

em instituições justas”.5 

Mireille Sam e Luís Firmo 

Vírus do pensamento e cidadania  

“Sabes qual e a única obrigação que temos nesta vida? Pois é a 
de não sermos imbecis. A palavra «imbecil» é mais densa do que 
parece, não duvides. Vem do latim baculus, que significa 
«bastão»: o imbecil é o que precisa de um bastão ou bengala 
para andar. (…). Se o imbecil coxeia não é dos pés, mas do 
espírito: é o seu espírito que é enfermiço e manco.” 

Fernando  Savater 

_________ 
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TEMPO    Encerramento do Ano Letivo 
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TEMPO    Ciências Sociais e Humanas 

1 Platão – Fedro. 276b. 
2 “Há ainda alguma coisa pela qual viver? Haverá algo a que valha a pena dedicarmo-nos, além do dinheiro, do amor e da atenção da família? (…) A resposta é 
que podemos viver uma vida ética. Ao fazê-lo, passaremos a integrar uma vasta tradição que atravessa culturas. Além disso, descobriremos que viver uma 
vida ética não constitui um sacrifício pessoal, mas uma realização pessoal.” SINGER, Peter - Como havemos de viver? Lisboa: Dinalivro, 2006, p.13.  
3 “Do ponto de vista relacional a identidade de cada um está ligada a papéis sociais que são continuamente renegociados como compromissos sociais no 
interior de uma cultura.” GREGERSEN, Niels et al – The Human Person in Science and Theology. Edinburgh: T&T Clark, 2000, p. 4. 
4 “Martin Hoffman define empatia como ‘uma resposta afetiva mais apropriada à situação de outra pessoa do que à própria’. Os estudos sobre a empatia 
têm a virtude de mostrar empiricamente que a capacidade empática é constitutiva do ser humano.” DINIS, Alfredo – «Ética e identidade pessoal na 
perspetiva das ciências cognitivas» in Brotéria, 156:2, 2003, pp. 119-140.  

Cumpre às diferentes áreas 

disciplinares do Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas formar 

os jovens não só na ciência e nos 

saberes, mas também no carácter e 

na sua plena construção como 

indivíduos, para que a sua 

integração social seja o mais 

proficiente, para si mesmos e para a 

sociedade. Para tal, a informação e o 

debate sobre os 

É no diálogo com a tradição, 

expressa nos textos escritos, num 

mar de papéis que não estão mortos 

enquanto forem lidos e 

interpretados, que se podem 

estabelecer relações entre os textos, 

as questões levantadas à vivência 

comum e no que os textos podem 

despertar, abrindo horizontes, 

dando-lhes sentido e tornando-os 

vivos por recriarem, hoje, os 

mesmos sobressaltos de outrora. 

Alargam-se, assim, possibilidades 

para uma cidadania que seja ação, 

numa aprendizagem ativa que se 

desenvolveu na hermenêutica do 

texto e reativa porque o atualiza, 

convidando os alunos, futuros 

cidadãos, a refletir com os textos, a 

reescrevê-los e a tomar posição a 

partir e sobre eles. 

Realizar a cidadania não pode ser 

desligado do contexto reflexivo, mas 

não se pode refletir a partir do nada, 

sobre o que não se conhece; numa 

primeira etapa importa fornecer a 

informação básica, a base de dados 

elementar, tal como o lavrar o solo 

no tempo certo e lançar a semente;1 

num segundo momento será 

privilegiado o tratamento reflexivo 

da informação, conscientes de que 

apenas as proposições 

potencialmente reflexivas poderão 

permitir uma tomada de atitude 

crítica, só possível no confronto com 

a informação. 

Encontramos, deste modo, um 

invocar a própria cidadania, não 

promovendo um clube de cultura 

geral, mas indivíduos cônscios dos 

problemas que os rodeiam, do seu 

papel no país e no mundo, passando 

do experienciado a um saber viver2 

e a uma intencionalidade ética, um 

saber ser digno de si mesmo e um 

saber estar com os outros; este 

pressuposto olha para uma tradição 

que muito tem a revelar e que 

constantemente nos interpela, 

aponta caminhos, busca soluções, 

na abertura ao diálogo e à 

capacidade crítica e, de algum 

modo, à assunção da pessoa como 

ser social. 

O termo ‛Pessoa’, entendido 

segundo uma perspetiva 

individualista, assinala a autonomia 

como uma das principais 

características do ser pessoa, 

enfatizando as especificidades 

subjetivas da pessoa humana; por 

outro lado, aquele termo sublinha a 

rede de relações comunitárias que 

contribuem para a constituição da 

pessoa, enquanto ser situado numa 

família, numa comunidade e numa 

cultura.3 

Esta visão consagra uma nova 

compreensão da pessoalidade do 

ser humano, como fazendo parte de 

uma relação intersubjetiva, situada 

numa comunidade de homens. Com 

efeito, o ser pessoa numa 

perspetiva relacional aponta para o 

fim dos individualismos 

exacerbados, a que poderíamos 

designar por uma força do eu, um 

egotismo. 

O entendimento da pessoa, num 

contexto relacional, irá ainda 

considerar a existência humana 

plenamente concretizada pela e na 

proximidade ao Outro, configurando 

um espaço em que o eu e o tu se 

encontram num Nós, numa conexão 

inter-humana, em vez de um existir  

enclausurado numa ilha (visão 

atomista de pessoa) ou na procura 

do aniquilamento ou do domínio 

mútuo. 

Assim, o encontro do eu com o tu 

expressa a liberdade da pessoa 

humana e a realização da sua 

dignidade, condição do carácter 

axiológico do nosso comportamento 

e da nossa elevação de indivíduo a 

pessoa e de pessoa a cidadão, no 

encontro empático com o outro.4 

Dep. Ciênc. Soc. Hum. 

Uma dimensão política da educação 

“É preciso iniciar os indivíduos simultaneamente à solidão e à vida 

pública. Entendo com isso iniciar a uma capacidade de autonomia 

pessoal, assim como à aptidão para entrar num espaço público de 

discussão: a cidadania. Parece-me importante manter, desde o início, 

a dimensão política da educação.” 

Paul Ricoeur 

_______ 
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TEMPO    Serviço de Psicologia e Orientação  

A psicologia é uma ciência que se propõe ao estudo do 

comportamento humano e dos processos psíquicos. Para 

isso, ela estuda as vias de sua evolução, os mecanismos 

que lhe servem de base e descreve as mudanças que 

ocorrem nessa atividade nos estados patológicos. 

 

O objeto da psicologia é o estudo científico do 

comportamento e dos processos mentais e da relação 

entre os dois. Assim, a psicologia estuda o 

comportamento, isto é, todos os atos e reações 

observáveis, tudo o que fazemos como andar, sorrir, 

correr, etc. Estuda também sentimentos, emoções, 

atitudes, pensamentos, representações mentais, 

fantasias, perceções, isto é, os processos mentais que 

não podem ser observados diretamente. 

 

Cabe à psicologia estudar questões ligadas à 

personalidade, à aprendizagem, à motivação, à memória, 

à inteligência, ao funcionamento do sistema nervoso, e 

também à comunicação interpessoal, ao 

desenvolvimento, ao comportamento sexual, à 

agressividade, ao comportamento em grupo, aos 

processos psicoterapêuticos, ao sono e ao sonho, ao 

prazer e à dor, etc. 

 

Fazendo a ponte do que é e do que estuda a psicologia, 

falemos concretamente de personalidade, de motivação, 

tomada de consciência. Isto porque um dos principais 

papéis do SPO está diretamente ligado com as escolhas, 

com a orientação no sentido da decisão. Utilizando aqui 

parte de um trabalho desenvolvido ao longo deste ano 

letivo na Escola Portuguesa de Díli, menciono aqui as 

Escolhas Vocacionais, o papel que têm na vida dos nossos 

jovens e suas famílias. 

O desenvolvimento vocacional é parte integrante da 

construção da identidade de cada jovem e do seu 

desenvolvimento pessoal e social. 

 

No seu processo de desenvolvimento, o adolescente põe 

em causa aquilo que até então lhe dera segurança e 

começa a procurar o seu próprio caminho e a desejar 

decidir por si mesmo. Começa a dar-se conta que já tem 

um nível de reflexão e uma capacidade de tomar 

decisões que a família desconhece ou não lhe reconhece. 

Observa a realidade com um olhar crítico, entra em 

conflito consigo próprio e com o que o rodeia, e começa 

a construir um projeto de vida de acordo com o seu 

modo pessoal e único de estar no mundo. A influência 

dos colegas e amigos é um fator determinante e 

incontornável, mas as expetativas e orientações da 

família também têm muita importância. 

 

As famílias têm neste processo, e mais uma vez, um 

papel relevante. Cabe-lhes colaborar ativamente no 

processo de desenvolvimento vocacional dos filhos, 

criando oportunidades que levem à aquisição de 

qualidades e de competências fundamentais para a vida 

profissional e para o mercado de trabalho. É muito 

importante que no seio da família se transmitam 

informações sobre os locais de trabalho e as atividades 

profissionais dos membros da família, se fale sobre as 

dúvidas, as crises e as conquistas profissionais, sobre a 

adaptação às mudanças. É muito importante que se 

equacionem e assinalem vários percursos possíveis, 

favorecendo sempre a possibilidade do adolescente se 

projetar no seu futuro.  

Tânia Arraiolos 

A construção da identidade 
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TEMPO    Ciências  

É do conhecimento exotérico que todas as organizações 

humanas têm como base de sustentação, princípios e 

regras que regem o comportamento dos seus 

concidadãos. Estes princípios e regras são designados, 

lato sensu, por é ca.  

Nas sociedades an gas já se discu a, nos meandros do 

saber, sobre a importância da é ca como fator de união 

dos vários grupos, englobando áreas do conhecimento 

como, a Biologia, a Medicina, a Filosofia e o Direito. 

Em termos sociais, discute‐se outro conceito que se 

denomina por Cidadania. Aliás, como se sabe, nunca 

como antes se discu u e apareceram tantos projetos 

ligados à cidadania. Por exemplo, a Secretaria de Estado 

para a Cidadania e a Igualdade está a dinamizar um 

projeto, ligado à cidadania, no qual a nossa escola irá 

par cipar. 

É ca e a cidadania são pois, dois conceitos fulcrais na 

sociedade humana. É ca é o nome dado ao ramo da 

filosofia dedicado aos assuntos morais e, cidadania 

significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o 

cidadão, o indivíduo está sujeito no seu relacionamento 

com a sociedade em que vive. 

Ao fazer uma reflexão sobre este tema não se pode 

deixar de ter a consciência de que cada Homem é um ser 

vivo que faz parte de um ecossistema. E, como sabemos, 

a espécie a que pertencemos, não é a única do reino 

animal que vive em sociedade. Muitas outras espécies 

animais o fazem, para melhor sobreviver e conseguir 

passar a informação gené ca para as futuras gerações e 

assim perpetuar a sua existência. Será que nessas 

sociedades se pode aplicar um conceito semelhante? 

Claro que sim, e esse comportamento animal é estudado 

pela etologia. 

Quem nunca viu um carreiro de formigas quando 

procuram alimentos? Cada elemento do formigueiro 

tem um papel a desempenhar, nem que para isso 

ponha em risco a própria vida. 

Ou, quem nunca viu a forma como os Gorilas se 

interrelacionam? Os mais novos, sabem perfeitamente 

o lugar hierárquico, pois só assim conseguem 

sobreviver. 

Ou, quem nunca viu a forma como os Leões caçam? 

Cada elemento sabe o que tem que fazer antes, 

durante e após da caçada, pois de outra forma todo o 

grupo fica em risco. 

Por tudo o que atrás se referiu, percebe‐se porque 

mo vo estes dois conceitos se encontram na moda. Só 

a consciencialização dos mesmos, vai permi r que cada 

indivíduo seja um elemento a vo, na procura de 

entendimentos que permitam uma sã convivência e o 

respeito pelo ecossistema, desempenhando um papel 

fundamental na consecução de um obje vo primordial 

da sobrevivência das sociedades Humanas atuais, que é 

o desenvolvimento sustentável. 

Em termos de conclusão, parafraseando John F. 

Kennedy, pode‐se afirmar que a é ca e a cidadania são 

conceitos fundamentais para que cada um de nós se 

possa ques onar: “O que é que eu posso fazer para 

melhorar a sociedade onde me insiro?”. 

Paulo Gonçalves 

De onde vem a cidadania? 
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Ciência na escola e o Team Lorosae 

A Ciência significa umas 

vezes um método especial de 

descobrir coisas, outras vezes o 

conhecimento que se adquire com 

essas descobertas. É ainda a 

Tecnologia, isto é, as novas coisas 

que se podem fazer quando se 

descobre algo ou ficou a saber-se 

algo. 

A Ciência também é poder. 

O poder de fazer coisas. Mas como 

pensava Feynman (Nobel Física 

1965), este poder não traz consigo 

instruções para uso, não nos diz 

como deve ser utilizado, se para o 

bem se para o mal. O controlo do 

poder é geralmente algo que os 

cientistas não conhecem nem 

dominam muito bem. De facto, o 

uso do poder é um problema 

humano e não necessariamente 

científico. É claro que os cientistas 

também são humanos e não são 

inocentes. Com Galileu, a Física 

perdeu a sua inocência: Galileu 

trocou, conscientemente, o horror 

do fogo pelo silêncio do seu 

conhecimento e  Einstein 

reconheceu mais tarde o seu erro ao 

aconselhar o Presidente Roosevelt a 

construir a bomba atómica, e isso 

atormentou-o até ao fim dos seus 

dias. 

A Ciência é também o 

prazer da descoberta, o valor do 

“ato de descobrir” e, por isso, a 

Ciência é ainda, uma aliança 

invencível entre a teoria e prática: a 

teoria sem a experiência é vazia; a 

experiência sem teoria é cega. 

A chave do conhecimento 

científico reside precisamente aqui: 

as leis da Natureza são mais ou 

menos “adivinhadas” e deduzem-se 

as respetivas consequências. Os 

resultados da experiência são 

comparados com as nossas 

previsões e se não estiverem de 

acordo é porque “adivinhamos” mal. 

Por mais bonita que seja a ideia ou 

por mais inteligentes e espertos que 

sejamos, se as nossas ideias não 

estiverem de acordo com a 

experiência é porque erramos 

afirmou Feynman. 

O juízo da verdade em 

Ciência é assim um juízo sobre uma 

ideia. Uma ideia nova. E em Ciência, 

não é muito importante de onde 

vem uma ideia. Não é muito 

importante quem teve a ideia. Os 

mais altos galardões científicos 

premiam a importância da ideia, 

pela contribuição que teve ou que 

se vislumbra, e não necessariamente 

os indivíduos em si. Esses galardões 

são, cada vez mais, atribuídos a 

grupos de pessoas e não a 

indivíduos. E este, é também um 

valor da Ciência actual, uma 

actividade cada vez mais 

colaborativa e interdisciplinar. 

Como professora de Física e 

Química considero, por isso, que o 

ensino da Ciência terá de transmitir 

a Ciência como um método de 

descobrir coisas e, deste modo, 

lançei aos alunos da Turma A do 11º 

ano do Curso de Ciências e 

Tecnologias o desafio de 

participarem numa competição 

mundial dirigida a estudantes do 

Ensino Secundário – BL4S(BeamLine 

for Schools) promovida pelo CERN, 

Centro Europeu de Física de 

Partículas, situado em Genebra, 

Suíça. 

Os alunos Amélia Luís, 

Elizabeth Cruz, Maria Cláudia 

Rodrigues e Maria José Sarmento, 

Carolina Viegas e Tomás Inácio 

constituiram-se numa equipa, a 

“Team Lorosae” e, perante as 

características da área experimental 

(T9) que estava  à disposição, e de 

um feixe de partículas obtido no 

maior acelerador de partículas do 

mundo, o LHC (Large Hadron 

Collider) apropriaram-se de leis, 

técnicas e modos de pensar e 

conceberam uma proposta 

experimental que testasse as suas 

próprias ideias e lhes permitisse 

descobrir coisas novas. 

Imaginaram o que não 

sabiam, o que nunca tinham visto. 

Neste processo de investigação 

tiveram muitas discussões e  fizeram 

especulações, no sentido de discutir 

ideias sem base em qualquer 

trabalho experimental ou 

matemático anterior, mas sim com 

base em ideias nascidas da sua 

formação pessoal e fruto das suas 

próprias convicções sobre o mundo 

microscópico da Física de Partículas.  

TEMPO    Projetos  
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O seu projeto “Discovering 

the Bragg peak in water”, foi uma 

proposta de u lização de um feixe 

posi vo, de energia constante, para 

determinar a distância percorrida 

num dado material (água) até à 

deposição total da respe va 

energia. A proposta do grupo de 

alunos pretendeu ser uma 

contribuição para o estudo do efeito 

das radiações na eliminação de 

tumores cancerosos. A medição  do 

“Bragg Peak”, não é mais do que 

perceber como u lizar um feixe de 

par culas para fazer coincidir o 

máximo de deposição de energia 

com a localização do tumor num 

corpo humano, destruindo‐o.  Uma 

vez que não era possível u lizar 

material biológico no CERN, os 

alunos escolheram a água como 

simulador do corpo humano. 

O projeto inseriu‐se numa 

técnica de vanguarda da terapia do 

cancro – Terapia Protónica ‐ com 

claras vantagens sobre tratamentos 

mais convencionais, como a 

quimioterapia, e isso foi um fator de 

mo vação adicional para  a equipa. 

Não tendo ganho a 

compe ção, o “Lorosae Team” ficou 

entre os 29 finalistas de um total de 

151 equipas concorrentes de 37 

países, tendo sido agraciado com 

uma menção de alto louvor – 

“status of highly commended”. 

O reconhecimento da equipa foi 

anunciado num press release 

(h p://press.cern/press‐

releases/2016/06/cern‐announces‐

winners‐its‐2016‐beamline‐schools‐

compe on), e foi alvo de no cia na 

comunicação social (h p://

estudante.sapo.tl/ar gos/ar go/

alunos‐da‐escola‐portuguesa‐de‐

381493.html) podendo mais 

informações ser ob das no site 

oficial do CERN‐ h p://beamline‐for‐

schools.web.cern.ch/. 

O  reconhecimento do 

mérito do seu trabalho por uma tão 

importante ins tuição cien fica 

como o CERN  é mais um exemplo 

de como, por vezes, as descobertas 

em Ciência têm que ver 

simplesmente com o desejo de 

conhecer e de aplicar a inteligência 

individual na resolução de um 

qualquer problema.  

Além disso, este 

reconhecimento é, sem qualquer 

dúvida,  um inves mento no futuro 

pessoal e profissional destes jovens, 

e no futuro de Timor Leste que 

precisa de es mulos na área 

cien fica para as gerações mais 

novas.  Estes alunos cons tuem 

exemplos para os seus colegas de 

qualquer escola em Timor Leste. 

A ideia não foi original, 

porquanto na terapia do cancro já se 

u lizam e controlam feixes de 

protões de modo a incidir em 

determinados tumores, mas o 

percurso percorrido por estes 

alunos, durante cerca de um mês e 

meio, exigiu que  eles soubessem o 

que procuravam, o que prever em 

termos de resultados, como 

executar e como estabelecer 

conclusões. 

O juízo da verdade sobre a 

sua inves gação, ainda não se 

concre zou. Poderá ser uma meta a 

alcançar se o grupo conseguir 

realizar uma visita de estudo ao 

CERN, durante o próximo ano le vo. 

No entanto, mesmo que tal 

não se concre ze fica o 

conhecimento adquirido e a 

consciência do “poder” de fazer 

coisas. 

A Ciência é hoje em dia um 

vasto conjunto de conhecimentos, 

sobre os quais temos mais ou menos 

certeza de que sejam verdadeiros. 

Os cien stas estão 

habituados a lidar com a ignorância, 

a dúvida e a incerteza. 

E estes são os grandes 

valores da Ciência, pois são eles que 

nos garantem a liberdade de 

aprender para combater a 

ignorância, liberdade para nos 

interrogarmos e duvidar e liberdade 

para buscarmos mais certezas. 

E as novas gerações 

precisam que nós, professores de 

Ciência, sejamos veículos dessa 

liberdade. 

Ana Paula Silveiro 
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O ano, era o de 1978. 

O mês: Maio. 

O evento: a conclusão do ano le vo, 

denominado ‘propedêu co’ – 

naquele ano, com as aulas 

transmi das pela então RTP‐1, nos 

turnos da manhã (não havia outra 

programação), para todos os alunos 

que tendo concluído o 2.º ano do 

Curso Complementar dos Liceus 

(assim se denominava o chamado 

‘7.º  ano do Liceu’), quisessem 

candidatar‐se à Universidade. Como 

era o caso do Signatário. 

A frase foi proferida pelo saudoso 

Professor Doutor A. H. de Oliveira 

Marques, responsável pelas 

transmissões televisivas do 

programa de História. 

Na altura, fiquei a pensar em ‘como 

é que a História pode ajudar a 

formar melhores cidadãos; porque é 

que o Prof. Oliveira Marques disse 

aquilo…?’… 

Mais tarde, com o decorrer dos anos 

e com a aquisiçãos de outros 

conhecimentos que 

complementaram a formação que 

na altura já possuía, consegui 

começar a lobrigar o sen do 

daquela frase: ‘formar melhores 

cidadãos através do conhecimento 

da História’.  

Na verdade, hoje tenho a convicção 

de que conhecendo o passado 

melhor poderemos interpretar o 

presente para ‘prospec var’ o 

futuro. 

Não tenho dúvidas de que o 

processo de aquisição de 

conhecimentos é um con nuum  

que ocorre por transferência 

geracional. É porque essa 

transferência de conhecimentos 

ocorre que a ciência médica 

consegue curar e debelar doenças 

que eram fatais, no passado mais 

remoto. Pensemos na lepra, por 

exemplo. Hoje, o sofrimento 

provocado por essa doença está 

pra camente erradicado pois aos 

mínimos sintomas a mesma pode 

ser debelada e curada. Pensemos na 

aeronáu ca: há 50 anos não havia 

conhecimentos nem processos 

técnicos de levar uma sonda a 

Marte – e neste momento há sondas 

que já por lá ‘viajam’, exploram o 

terreno e nos transmitem a 

informação recolhida. 

Também em matéria de CIDADANIA 

o conhecimento do passado ajuda a 

compreender o presente para 

prospe var o futuro. E não é só a 

História que nos ajuda nessa 

‘aquisição‐de‐competências‐para‐a‐

cidadania’. 

Hoje, é absolutamente pacífico (para 

mim) que o entendimento do Prof. 

Oliveira Marques está correto: 

quanto mais completo e melhor for 

o conhecimento que os alunos 

verem do passado, melhores 

cidadãos serão. 

Porquê? 

Poderiamos indicar várias ordens de 

razões; mas também se pode 

resumir tudo a uma simples 

proposição: porque a minha vida, 

enquanto cidadão, é conformada 

pelas decisões que eu tomar, com 

base nos conhecimentos que 

adquiri. 

Vejamos, em sen do técnico, o que 

caracteriza a condição de cidadão 

ou, dito de outro modo, como 

entender a ‘cidadania’ enquanto 

pressuposto para o exercício dos 

direitos civis e polí cos numa 

determinada comunidade de 

pessoas, organizadas sob a égide de 

um ‘Estado’. 

Atentemos para a definição, que se 

pode considerar ‘clássica’, do que é 

a Cidadania: o exercício dos direitos 

e deveres civis, polí cos e 

sociais  estabelecidos na 

Cons tuição de um país. 

Simultaneamente, considerando 

esta proposição, também se pode 

considerar a cidadania como a 

condição do cidadão, do indivíduo 

que vive de acordo com um 

conjunto de estatutos pertencentes 

a uma comunidade poli ca e 

socialmente ar culada.  

O exercício da ‘boa’ cidadania 

(considerando a afirmação do Prof. 

Oliveira Marques) implica que os 

direitos e os deveres estão 

interligados, e o respeito e 

cumprimento de ambos contribuem 

para uma sociedade mais 

equilibrada e justa. 

Exercer a cidadania é ter consciência 

de quais são os direitos e as 

obrigações em que eu, como 

cidadão, estou ‘inves do’, tendo a 

garan a de que os mesmos poderão 

ser colocados em prá ca. Exercer a 

cidadania é estar em pleno gozo das 

disposições cons tucionais. 

Preparar o cidadão para o exercício 

da cidadania é um dos obje vos da 

educação de um país. Daí, a 

expressão do Prof. Oliveira 

Marques, com que iniciámos este 

pequeno estudo. 

TEMPO    Expressões 

Cidadania “(…) e assim fazendo, cremos que estamos a formar melhores cidadãos.” 
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O conceito de cidadania também 

está relacionado com o país onde a 

pessoa exerce os seus direitos e 

deveres. Assim, a cidadania 

portuguesa (ou morense…) está 

relacionada com o indivíduo que 

está ligado aos direitos e deveres 

que estão definidos na Cons tuição 

da República Portuguesa (ou da 

República Democrá ca de Timor‐

Leste). 

Para obter a cidadania de um 

determinado país, a pessoa deve ter 

nascido no território desse pais ou 

solicitar a sua naturalização, no caso 

de ser estrangeiro. Neste caso, os 

cidadãos de outros países que 

desejam adquirir a cidadania de um 

determinado país devem cumprir  e 

preencher os requisitos para essa 

mesma naturalização. 

Uma pessoa pode ter direito a dupla 

cidadania: isso significa de deve 

obedecer os direitos e deveres dos 

países em que foi naturalizada. 

Segundo alguns autores – e o 

Signatário acompanha‐os nesse 

‘exercício de construção dogmá ca’ 

– a Cidadania está imbricada com a 

É ca. É ca e Cidadania são dois 

conceitos fulcrais na sociedade 

humana. A É ca e a Cidadania estão 

relacionados com as a tudes dos 

indivíduos e a forma como estes 

interagem uns com os outros em 

sociedade. 

É ca é o nome dado ao ramo da 

filosofia dedicado ao campo daquilo 

que não sendo determinante para a 

moral, no entanto a ajuda a 

caracterizar. A palavra é ca é 

derivada do grego e significa ‘aquilo 

que pertence ao carácter’. A palavra 

“é ca” vem do Grego “ethos” que 

significa, “modo de ser” ou, 

“carácter”. 

Cidadania respeita ao conjunto de 

direitos e deveres a que o cidadão, o 

indivíduo, está sujeito no seu 

relacionamento com a sociedade em 

que vive. O termo cidadania vem do 

la m, civitas que quer dizer 

“cidade”. Assim, a é ca e a moral 

têm uma grande influência na 

cidadania, pois dizem respeito à 

conduta do ser humano. Um país 

com fortes bases é cas e morais 

apresenta uma forte cidadania. Por 

isso se torna tão importante educar 

os nossos alunos para a Cidadania – 

entendida esta como o somatório 

dos valores é co‐sociais que, 

enquanto sociedade, perfilhamos, 

nos quais nos revemos e de que não 

abdicamos. 

Consideremos outra perspe va do 

tema sobre o qual temos vindo a 

apresentar as nossas ‘razões’. 

Em sen do e mológico e segundo a 

definição de Aristóteles, cidadãos 

(politai) são aqueles que par cipam 

nas decisões da polis, exercendo um 

cargo polí co ou tendo direito de 

voto nas assembleias públicas ou 

nos júris. Por outras palavras, são os 

que não querem con nuar escravos 

ou súbditos. Nesta base o cidadão é 

aquele que ora governa ora é 

governado. Assim, difere do escravo 

(esse que é instrumento do senhor e 

tem um dono) e do súbdito (aquele 

que é dependente de um soberano 

ou de um patriarca, à imagem e 

semelhança da relação pai/filho, 

onde o poder, é um poder‐dever, 

porque é para bem do súbdito que 

não é considerado instrumento). 

Aristóteles refere que o cidadão é 

aquele que tem a possibilidade de 

aceder à assembleia dos cidadãos e 

de desempenhar funções judiciárias. 

Não é apenas aquele que habita 

num determinado território. Sem a 

par cipação dos cidadãos na 

governação não há polí ca, até 

porque a polis não passa de uma 

colec vidade de cidadãos. Cidadania 

(ci zenship em inglês e 

Staatsburgerscha , em alemão), 

quer dizer, assim, pertença de um 

indivíduo a um determinado Estado, 

do ponto de vista jurídico interno, 

dis nguindo‐se da nacionalidade 

(na onality em inglês e 

Staatsangehorigkeit em alemão), a 

pertença de um indivíduo a um 

Estado do ponto de vista jurídico‐

internacional, abrangendo tanto os 

cidadãos propriamente ditos como 

os meros súbditos que não gozam 

da plenitude dos seus direitos. A 

cidadania, enquanto par cipação 

nos assuntos públicos, impõe 

necessariamente um espaço 

público, um espaço onde a liberdade 

aparece e se torna visível a todos, 

não havendo instauração da 

liberdade sem que um corpo polí co 

garanta o espaço onde a liberdade 

pode surgir, onde a liberdade pode 

exis r em público, transformando‐

se numa realidade mundana, 

tangível, qualquer coisa criada pelos 

homens para ser gozada pelos 

homens. Neste sen do, em polí ca 

o que parece é também o que 

aparece e, logo, o que é. Porque 

sem esta cidadania do agir em 

público, na praça pública, o domínio 

público transforma‐se numa 

obscuridade, em algo de invisível, no 

segredo de Estado.  

 

PADARIA E PASTELARIA 

TRIGO DE OURO 

DÍLI 
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Da mesma forma, a cidadania impõe 

uma felicidade pública e não apenas 

o bem-estar privado, que a própria 

tirania pode permitir. Como salienta 

Hannah Arendt há o perigo de 

confundir felicidade pública e bem-

estar privado, dado que aquela 

consiste no direito de acesso do 

cidadão ao domínio público, da sua 

participação no poder público e os 

homens sabem que não podem ser 

totalmente felizes se a sua felicidade 

estiver situada e for apenas 

usufruída na vida privada. Além 

disso, a cidadania não se confunde 

apenas com a proteção dos 

indivíduos contra os abusos do 

poder. A liberdade política implica a 

felicidade política. Para Kant é o 

mesmo que autonomia. Uma 

terceira via que permite conciliar a 

ordem com a liberdade e só possível 

através do Direito. É a submissão à 

autoridade que cada um dá a si 

mesmo. Assim, é possível rejeitar a 

liberdade sem ordem, a anarquia; 

bem como a ordem sem liberdade, o 

despotismo. A ideia de cidadania 

rejeita, assim, o holismo, a doutrina 

que privilegia os todos sociais (do 

grego holos, o todo), o todo na sua 

inteireza. Está contra todas as 

perspetivas que consideram que o 

todo é superior à soma das 

respetivas parcelas. A expressão foi 

consagrada por Louis Dumont, nos 

seus estudos sobre a Índia, ao 

considerar que o modelo holístico, 

onde o valor de uma pessoa deriva 

da sua inserção na comunidade 

concebida como um todo, se opõe 

ao modelo individualista da 

sociedade moderna, ocidental, onde 

o indivíduo constitui o valor 

supremo. A distinção entre o 

holismo e o individualismo 

corresponde à distinção de Tonnies 

entre comunidade, nascida de uma 

vontade essencial e orgânica, e 

sociedade, nascida de uma vontade 

refletida, ou àquilo que Wilhelm 

Sauer considera a oposição entre o 

nós e os eus. Qualquer um destes 

pólos constitui mero tipo-ideal, dado 

que, na prática, qualquer sociedade 

vive da dialética entre estes dois 

tipos, havendo apenas 

preponderância de um deles sobre o 

outro. Popper utiliza a categoria 

para abranger todas as filosofias da 

história anti-individualistas. Em 

sentido estrito, o termo serviu para 

auto-qualificar as teses do sul-

africano Jan Smuts (1870-1950). A 

polis não pode ser entendida como 

uma unidade substancial, onde há 

fusão dos respetivos membros num 

ser único, num todo contínuo, pelo 

que aderimos à perspetiva tomista 

que entende a cidade como mero 

todo de ordem, como unidade de 

ordem, como unidade de relação, 

como unidade na diversidade. Se o 

holismo tende para o organicismo e 

para o totalitarismo, costuma 

salientar-se que a perspetiva 

tomista assuma uma perspetiva 

orgânica e totalista. Ambas as 

perspetivas divergem do 

atomicismo, quando assumem que o 

todo é mais do que a mera soma das 

partes. Neste sentido, São Tomás 

considera que o bem individual tem 

de submeter-se ao bem comum. 

 

Joel A. S. Melancia 

Fontes: 
MOREIRA, Adriano, Ciência Política, Almedina, Coimbra, 1984, pp. 24 e ss. 
KANT, Immanuel, Science of RÍght, Chicago, 1952. 
MILL, John Stuart, «Liberty», in American State Papers, B.G.B., Chicago, 1952. 
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1 PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares. Portal RBE: Directrizes da IFLA/ Unesco para bibliotecas escolares. [Em 
linha]. Lisboa: RBE, atual. 01-09-2006. [Consult. 12-07-2016] Disponível em WWW: <URL: http://www.rbe.mec.pt/np4/346.html>.  
2 Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução número 217 A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948. 
3 Comissão Europeia. Comunicação da Comissão: Europa 2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.  [Em linha] Bruxelas, 
3.3.2010, COM(2010) 2020 final. Disponível em WWW: <URL: http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO M:2010:2020 :FIN:pt:PDF>. 

Biblioteca Escolar e Cidadania: das palavras aos atos 

A (re) leitura das Directrizes da IFLA/UNESCO para as 

Bibliotecas Escolares1 torna evidente a relação entre o 

sucesso das aprendizagens ao longo da vida, no contexto da 

sociedade da informação e do conhecimento, e a habilitação 

dos estudantes para uma cidadania responsável. 

No dicionário de língua portuguesa Larousse cidadania é 

referida como “qualidade de cidadão”, “qualidade de uma 

pessoa que possui, em uma determinada comunidade, 

política, o conjunto de direitos civis e políticos”. 

O mote: formar cidadãos autónomos, críticos e 

interventivos. Tornar os nossos alunos protagonistas de uma 

cidadania ativa e participante poderá constituir jargão lido e 

relido, quimera numa sociedade globalizada, onde a 

indiferença e o individualismo grassam, perante inúmeras 

situações de atentados aos direitos humanos que os meios 

de comunicação social propalam como se de publicidade se 

tratasse.  

O comportamento cívico pressupõe uma atuação 

esclarecida e informada, um conhecimento refletido do 

mundo e uma atitude interventiva em diferentes contextos: 

na família, na escola, nas instituições, na sociedade.  

Bastará uma breve retrospetiva histórica para remontarmos 

ao legado da Revolução Francesa que no século XVIII, 

aclamava “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” e à 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que 

proclamava as liberdades e os direitos fundamentais do 

homem, representando uma rutura histórica.  

Do ideário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948, 

destacamos, neste contexto: o artigo 1º, “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 

os outros em espírito de fraternidade” e o ponto 3 do artigo 

21º que ressalva que “A vontade do povo é o fundamento da 

autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-se através 

de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio 

universal e igual, com voto secreto ou segundo processo 

equivalente que salvaguarde a liberdade de voto”2 cuja 

defesa demandam uma constante militância.  

A cidadania é um imperativo da democracia 

contemporânea e a escola deve promover o seu exercício 

quotidiano, de forma transversal no currículo formal e 

informal. 

A Estratégia Europa 20203 estabelece os grandes objetivos 

da União Europeia a atingir no período 2014-2020. O plano, 

cujas metas pretendem a melhoria dos níveis de educação 

em cada estado membro, conduziu à identificação de um 

grupo de áreas e linhas de intervenção por parte do 

Programa Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

Inevitavelmente, as metas nacionais na área da educação 

apontam para a redução da taxa de saída precoce dos 

sistemas de ensino e formação e para a melhoria das 

habilitações literárias e qualificações da população 

portuguesa (…). 

De entre as formas de concretização de alguns objetivos, 

citamos apenas três: i) elevar os resultados das provas 

nacionais de português e matemática; ii) reduzir as taxas de 

retenção e de desistência; iii) aumentar a taxa de 

escolarização de jovens no ensino secundário; (…). Deste 

modo, as bibliotecas e, em particular, as bibliotecas 

escolares constituem um importante parceiro desta 

estratégia de melhoria da educação e de combate ao 

insucesso e abandono escolares.  

No cenário dos diversos vetores chave que as bibliotecas 

escolares se propõem atingir, no período entre 2014-2020, 

ressalvamos apenas aquele que nomeia as bibliotecas como 

“Espaços de integração social, indispensáveis ao combate à 

exclusão e ao abandono escolar, considerando que 

promovem a igualdade de oportunidades no acesso ao 

conhecimento e ao exercício da cidadania. ” 

Em suma, as bibliotecas como estruturas nucleares da 

escola, com recursos diversificados, presenciais e em linha, 

com tecnologias e pessoal especializado contribuem para 

práticas pedagógicas inovadoras e de apoio aos currículos. 

Estes pressupostos devem materializar-se numa prática 

efetiva para aprendizagens que estimulem as capacidades 

individuais para o exercício de uma cidadania construída 

através da leitura, do acesso à informação, à construção de 

conhecimento e de um saber consolidado onde a escola 

deverá ocupar papel relevante porque isenta de qualquer 

tipo de discriminação. 

Desta forma, o exercício da cidadania convoca-nos a todos 

com ativismo, responsabilidade, liberdade, informação, 

conhecimento, educação e bibliotecas nas escolas. 

Dina Mendes 
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 A lucidez de Miguel Sousa Tavares, presente, também aqui neste pre-texto, permite-nos, não só exigir 

responsabilidades a quem as tem, como ter algum otimismo num futuro que se espera exigente e diferente. 

 Se coligirmos, ainda, este modo de pensar o quotidiano com o defendido pelo politólogo Adelino 

Maltez, o otimismo de um futuro diferente é plausível de ser vivenciado. 

 Todavia, este caminho de pedras, vereda de dificuldades pode ser feito se atendermos ao errático do 

que tem sido feito. 

 O sonho que nos propõe Adelino Maltez, não pressupõe um sono, mesmo dos justos, mas sim um 

trilhar novo que assenta basicamente na Educação. 

 Rentabilizar os recursos humanos, hoje imensos, de tantos, capitalizando deste modo o seu olhar, mais 

culto e mais exigente ao serviço de uma comunidade que necessariamente ficará diferente. 

 Desta postura, necessariamente de rutura paradigmática, com o “deixa andar que depois logo se vê”, 

teremos um país novo. 

 Mais democrático, porque mais participativo. 

 Mais económico, porque menos permeável à corrupção. 

 Mais humano porque menos desigual! 

 Não obstante esta postura de otimismo antropológico, outros momentos persistem em nos inquietar. 

 Mas da inquietude permanece o sonho que intelijo, também, em Adelino Maltez, educação 

qualificante e qualificadora nos efeitos. 

 Este é o momento responsabilizador que nos alerta Miguel Sousa Tavares, melhor educação, maior 

responsabilização e otimismo num futuro que se espera e deseja exigente/diferente. 

 Esse é o desiderato a cumprir por cada um de nós, servindo Portugal em Timor-Leste, no 

desenvolvimento da Língua Portuguesa ao serviço dos timorenses. 

 Com os protestos da maior estima e consideração, pessoal, votos de um bom período de férias, 

 

Acácio de Brito, Diretor 

“Dentro de uns anos, se ainda houver disponibilidade para estas coisas, os historiadores hão-de debruçar-se 

sobre um dos maiores mistérios da história política contemporânea: como é que aqueles que foram 

responsáveis por este absoluto desastre que atingiu todo o sistema de economia de mercado do mundo 

ocidental, foram depois chamados para reparar os danos.” 

 

                                                                                                            Miguel Sousa Tavares 
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