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,;EI que es demana a /'escola és 
que faci possible la vida social i que prepari els joves 

per /'exercici d'una democracia' deliberativa", 

PH, MEIRIEU 

La necessitat d'involucrar la institució escolar en la construcció d'una 
societat més fraternal, més solidaria i més democratica apareix, avui dia, 
en primer pla en les discussions al vollant de I'escola, especialment de 
I'ensenyament obligatori, i defineix, en certa mesura, I'orientació que es vol 
atribuir a aquesta activitat de socialització secundaria, Així, s'intenta reva
loritzar el paper que hi desenvolupa en la Iluita contra els efectes negatius 
del procés unidimensional de modernització; uns efectes que es traduiran 
en la fragmentació del teixit social, en I'augment de I'individualisme, deis 
actes incívics i en el progressiu debilitament del poder socialitzador de 
certes instancies de la societat, com és el cas de la família, des d'ara com
promesa en la seva funció d'integració de les joves generacions en el pa
norama polític, 

En aquest context poc engrescador es demana a I'escola una major in
tervenció en la socialització democratica deis infants i deis joves, i que as
sumeixi un protagonisme rellevant en la formació deis ciutadans deguda
ment capacitats per a I'exercici d'una ciutadania crítica, responsable i so
lidaria, capac; de servir d'antídot a la creixent privatització deis individus, a 

• Manuel Barbosa és Doctor en Educació i professor del Departament de Pedagogia a 
l'lnstituto de Educa<;ao e Psicologia de la Universidade do Minho, En la seva activitat docent 
participa en els cursos de formació inicial i continua de professors i esta implicat en diverses 
arees d'especialització del Curs de Mestratge en Educació en la mateixa Universitat. Ha publi
cat articles sobre la pedagog'la '1 sobre els problemes ep'lstemológics i antropológics de I'edu
cació, com també nombroses obres, entre les quals destaquem les més recents, Antropologia e 
Pedagogia em Freud. Braga: APPACDM, 2000; (Coord,) Olhares sobre Educar;;ao, Autonomia e 
Cidadania, Braga: Universidade do Minho, 1999; Antropologia Complexa do Processo Educati
vo, Braga: Universidade do Minho, 1997, Actualment es dedica a I'estudi de I'educació per a 
I'autonomia i la ciutadania en el context escolar, En aquest sentit, coordina un grup d'investiga
ció format per educadors i per professors de I'ambit del Centro de Estudos em Educa<;ao e Psi
cologia de la Univerdidade do Minho, 

Adre<;a electrónica: mbarbosa@ep,uminho,pt, 

359 



Manuel Barbosa 

la dualització de la societat, a la recerca de la satisfaccié deis interessos 
individuals independentment de les conseqüencies que pLguin tenir en I'e
quilibri tant social com ecológic, a les actituds racistes amagades, a la 
multiplicació d'actes incívics de tot tipus que fan perillar la convivencia de
mocratica en el si de les societats cada vegada més sensibles a la violen
cia gratu'lta, a la manca de respecte pels drets humans, a les injustícies, a 
la discriminació, al' menyspreu de I'altre, a la falta d'etica, de cordialitat, 
d'urbanitat i de responsabilitat moral. 

En la relegitimació de I'escola, juntament amb la societat, en especial 
pel que fa a la formació de la ciutadania, és decisiva una preparació per 
a les noves exigencies del sistema productiu, La resposta a aquesta de
manda no deixa de plantejar algunes qüestions basiquEls: que significa 
educar per a la ciutadania democratica a les escoles?, vol dir transmetre 
coneixements i valors?, adquirir habits democratics?, confrontar els edu
cadors amb una realitat sociopolítica vigent? Al cap i a a fi: quin model 
hem de seguir en la conducció d'aquesta educació? 

Si és veritat que no podem educar per a una ciutadélnia sense pers
pectives orientadores, és important discutir les que s'orereixen per tra
dició pedagógica, encara que només sigui per saber el que valen per a 
la nostra practica d'educadors. Més enlla d'altres temes igualment relle
vants, aquest és un assumpte que volem plantejar aquí, des d'un punt 
de vista estrictament pedagógic, sense oblidar les selles implicacions 
des de la perspectiva de la política educativa. Seguir aquest camí és 
optar decididament per la via que ens portara a les practiques efectives 
d'educació per a la ciutadania a les escoles, despres j'haver fet tanta 
retórica al voltant d'una finalitat que hauria de ser consensuada, al
menys en I'escolaritat obligatória, ja que és en aquest punt on es cons
trueix el nucli basic, preferentment democratic, de la personalitat del 
ciutada. 

D'acord amb el que s'ha dit, creiem necessari orgal~itzar I'estructura 
d'aquest text en dos fronts discursius: en el primer, centrarem I'atenció en 
la descripció de diversos models d'educació per a la ciutadania, com tam
bé en les diferents formes d'operar amb I'entorn escolar. El segon front 
tractara els models als quals ens hem referit que seran otjecte d'una apre
ciació crítica, en un intent d'avaluar les seves potencialitals heurístiques en 
I'organització pedagogicodidactica d'una educació per a una ciutadania 
democratica a les escoles, tenint en compte les exigenciEs que avui siguin 
formulades en relació amb aquest tema, especialment en el marc de I'es
colaritat obligatória. Així, s'obre una escletxa pel que fé. a les aproxima
cions praxeológiques d'una materia que no es pot aquarterar en les retóri
ques del discurs polític sobre educació, per molt seductores i encantado
res que siguin les seves fórmules. 
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1. Models d'educació per a una ciutadania democratica 

Malgrat el reconeixement que han merescut les normatives de la Refor
ma del Sistema Educatiu portugués (1986), I'educació per a la ciutadania 
no ha estat fins fa poc valorada pels documents orientadors de les políti
ques educatives, i ara ha sorgit com un vector indissociable de I'escola 
obligatoria. Sense ser una especificitat propiament portuguesa, aquesta 
sobtada vaporització de I'educació per a la ciutadania no deixa de pre
sentar, com en molts altres indrets, importants reptes per a I'escola i per 
als seus responsables, des del ministeri tutelar i les seves delegacions fins 
a les tasques més concretes a I'aula, sense oblidar la dimensió organitza
tiva d'aquesta institució, cada vegada més rellevant en la inducció deis 
comportaments de la ciutadania (Konovsky i Organ, 1996; Estevao, 1997; 
Organ, 1997; Rego i Sousa, 1999). 

Com dur a terme aquesta educació en el si de I'escola és, sen s dubte, 
uns deis reptes que més interrogants planteja als seus responsables, so
bretot si tenim en compte les múltiples perspectives o models que es po
den seguir. Per fer una contribució al debat necessari al voltant d'aquest 
tema, presentem tot seguit la nostra tipologia de models d'educació per a 
la ciutadania democratica en I'entorn escolar, i subratllem des del co
menyament el seu caracter representatiu de possibilitats d'actuació, algu
nes de les quals han estat experimentades i suggerides per educadors i 
pedagogs. Sense voler esgotar totes les possibilitats, els models que es
quematitzem representen a bastament les alternatives disponibles en el 
mercat de les idees pedagogiques i són les que volem aprofundir. Només 
després de presentar-ne un sumari estarem en condicions d'apreciar o de 
valorar les seves potencialitats, debilitats, incidéncies i conseqüéncies. 

Models de I'educació per a la ciutadania democrática 

Model de transmissió de coneixements i valors. 

Model de formació d'habits democratics. 

Model de confrontament directe amb la realitat sociopolítica. 

D'acord amb la historia de I'educació i de la pedagogia, el model de 
transmissió de coneixements i valors és el que més sobresurt i al qual hem 
de parar una certa atenció, ja que encara avui es reconeix que no hi pot 
haver una educació per a la ciutadania democratica sense un aprenentat
ge cognitiu del que és una democracia i com s'hi viu (Giolitto, 1993, pp. 
50-56; Mougniotte, 1994, p. 24; Canivez, 1995, p. 72; Leleux, 1997, p. 46; 
Crémieux, 1998, p. 93; Morin, 1999, pp. 71-85). Més enlla d'aquests as
pectes, és just reconéixer la seva enorme visibilitat juntament amb els edu-
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cadors i amb els responsables polítics, i el fet que, sovint, és considerat 
com un únic model d'educació per a la ciutadania. 

En la practica, aquest model corres pon a la idea que es té de I'educa
ció cívica, per bé que es fa des de la perspectiva de la democracia. Se
gons aquesta orientació, pertoca a I'escola la transmissió i 'adquisició deis 
coneixements relatius al funcionament de I'estat de dret, als seus codis de 
conducta, a les seves normes de convivéncia pacífica, als seus valors, als 
seus principis, a les seves Ileis, a les seves exigéncies, a s seus procedi
ments i als seus fonaments. 

Des del punt de vista de I'operativitat didactica, aquest model esta 
obert a diverses possibilitats, o, si es concreta en una forma de disciplina 
curricular, és un component del currículum explícitament desenvolupat a 
I'escola, o es dilueix en el conjunt de les disciplines escol3.rs que tenen la 
responsabilitat de transmetre els continguts de ciutadania que s'exigeixen 
a un aprenent de ciutada. En ambdues situacions, el procediment és sem
pre el mateix: es defineixen les matéries que s'han d'ensnnyar i es confia 
en la trae;a del professor perqué s'aprenguin. A més, es demana al pro
fessor que sigui coherent amb tot alió que ensenya, i es presenta com a 
exemple el model de bon ciutada. 

Des de I'horitzó de la política educativa, la implementadó d'aquest mo
del requereix la presa de les decisions següents: o crear una disciplina 
d'educació per a la ciutadania, tal com s'ha anat fent er el passat de la 
nostra história col, lectiva, especialment en els períodes de la Primera Re
pública (Pintassilgo, 1998) i del «Estado Novo» (Rodrigues, 1994), o si m
plement disseminar continguts de ciutadania en els programes de diverses 
disciplines. 

Pel que fa a la primera alternativa, la creació d'una dk;ciplina d'educa
ció per a la ciutadania ha de comprendre ensenyament!; d'história de la 
patria per configurar-la en sintonia amb els propósits dEl la democracia; 
s'evita, d'aquesta manera, caure en la temptació d'un adClctrinament i d'u
na manipulació ideológica. 

En els períodes compresos entre la Primera Repút)lica portuguesa 
(1910-1926) i el «Estado Novo» (1933-1974), la creació de la mencionada 
disciplina cau, de fet, en aquestes temptacions. Vegem, a continuació, el 
que succeeix en aquests períodes de la história nacional 

Després de la seva implantació el 5 d'octubre de 191 J, la Primera Re
pública aposta clarament per la creació d'una disciplina específica d'edu
cació per a la ciutadania, encara que només sigui per difondre i inculcar 
els valors de la seva ideologia, heretats de la revolució francesa, del libe
ralisme i del positivisme. Fins que es va extingir com a régim polític res
taurador de I'orgull nacional i renovador de la societat pmtuguesa, la Pri
mera República fa un esfore; notable per reformular les polítiques educati-
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ves, especialment en el que fa referéncia a I'ensenyament primari i a la Ilui
ta contra I'analfabetisme, que engloben la qüestió de I'educació cívica. 

En les reformes de 1911 i de 1918 es va plantejar aquesta qüestió i es 
va reconfigurar successivament en una funció de debat que s'anava apli
cant al mateix temps, i va donar per acabada la creació d'ambdues dis
ciplines «<Educag8.o Cívica» la primera de les reformes, i <<lnstrug8.o Mo
ral e Cívica» la segona), sempre com a alternativa a I'ensenyament de la 
religió i de la moral católica, ja que el nou régim era clarament anticleri
cal. En aquestes diverses formulacions, la disciplina de I'«educació cívi
ca» tenia com a missió essencial fer aprendre els coneixements referents 
al funcionament del régim republica, els coneixements que haurien de 
servir de base per a la interiorització deis valors laics com ara la Ilibertat, 
la igualtat, la fraternitat, la tolerancia, la justícia, la cooperació, la solidari
tat, I'altruisme social, la filantropia, el sentit del deure i el respecte pel nou 
ordre social. 

Al mateix temps que hi havia un desig de preparació per a la de
mocracia, aquesta educació (o instrucció, segons els detractors deis pro
grames governamentals) també inclo'ia en els seus objectius la republica
nització deis portuguesos (en sortir d'una monarquia de set segles d'e
xisténcia), tot encaminat a infondre en les seves consciéncies els ideals i 
els valors del republicanisme, en una clara intenció adoctrinadora, contra
dictória, sens dubte, amb els propósits democratics. Malgrat la inversió 
feta en aquest sentit, la Primera República portuguesa no va aconseguir 
mantenir-se durant molt de temps, en especial juntament amb els dos seg
ments socials que la van implantar (civils i militars de classe mitjana), i va 
sucumbir a mans deis instigadors del cop militar de 1926; va ser un cop 
decisiu per al futur de la nació, ja que va preparar el terreny per a I'as
censió al poder de Salazar- ascensió consolidada el 1933 amb I'aprovació 
d'una nova constitució, amb la qual cosa es va inaugurar el que fou cone
gut com a «Estado Novo». 

Durant la vigéncia d'aquest régim polític (1933-1974), Portugal va viure 
un Ilarg període de dictadura feixista (en la línia deis regims feixistes im
plantats a Italia i a Espanya) que van repercutir negativament en I'organit
zació i en I'orientació del sistema educatiu. La política educativa va cons
tituir únicament, fins practicament els anys 70, una part menor de les polí
tiques públiques, ja que I'organització del sistema escolar i deis responsa
bles de I'ensenyament van ser comandats per una orientació adoctrinant 
profundament autoritaria i conservadora. 

L«Estado Novo» (designació que el régim dictatorial es va atribuir a si 
mateix), considerava I'escolarització com un objectiu subaltern, que es va 
arribar a interpretar, en els anys de més fort accent feixista (especialment 
durant el mandat d'Oliveira Salazar), com un perill. El régim es fonamenta
va en I'aquiescencia passiva d'una societat rural tradicional i, consegüent-
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ment, suposava que aquesta societat en tenia prou amb una mínima ins
trucció deis seus membres masculins; una instrucció capag de preparar-la 
per a les competéncies més elementals de I'escriptura, dl3 la lectura i del 
calcul, i posava molt émfasi en la inculcació de valors rel giosos, morals i 
polítics als quals es referia el régim. En aquest marc axiológic els valors 
associats amb Oéu, amb la patria i amb la família van prendre un paper 
destacat. A més d'aquests valors, 1'«Estado Novo» pretelia socialitzar la 
submissió, I'obediéncia i el conformisme, i va eradicar tOté. vel'leHat perso
nal com ara I'esperit crític i independent. 

Malgrat el concepte minimalista de I'escola (per les racns ja apuntades 
i pel fet de ser vista com un complement de la missió edLlcativa de I'estat 
i de la família), 1'«Estado Novo» no va deixa de fer-ne un cels pilars de su
port ideológic i va incorporar a les seves orientacions programatiques de 
1936 una clara dimensió d'educació cívica tant en I'ambit de les sessions 
obligatóries d'Educació Moral i Cívica com, més específ cament, en una 
disciplina d'organització política i administrativa de la lació, ambdues 
creades per al públic escolar deis instituts. Paral·lelément, 1'«Estado 
Novo» va instituir una organització juvenil premilitar, anomenada «Moci
dade Portuguesa», que es va encarregar de promoure els valors més 
preuats pel régim en activitats extraescolars, primer per als nens i des
prés per a les nenes, d'acord amb les tendéncies europees de I'época, 
d'inspiració hitleriana. 

Oecididament, 1'«Estado Novo» només veia I'escola com un centre au
toritari de socialització política, amb una doctrina que inclu'ia al culte deis 
herois nacionals, a I'exaltació patriótica i a la practica de v rtuts morals cris
tianes. Estimar la patria i servir-la fidelment (la metrópol i les províncies 
d'ultramar) era la punta de Ilanga ideológica d'un régim q'Je ho feia tot per 
fabricar ciutadans submisos i obedients. O'aquesta manet.a s'entén el con
trol ideológic de I'educació escolar, des deis programes i els manuals fins 
a I'activitat del professor -vertader comissari de I'estat feixista també amb 
els alumnes i de la població en general. Amb alguns maNsos durant el seu 
període de vigéncia (sobretot després de la sortida de Séllazar com a cap 
de govern el 1968), aquest fou el régim que va sotmetm el poble portu
gués i que va veure caure el 25 d'abril de 1974 en I'anomenada «Revo
lugao dos Cravos». 

Quan parlem de la divulgació deis continguts de ciutadania en els pro
grames de diverses disciplines (segona alternativa), és illportant esmen
tar que solament pot ser efectiva si les decisions de la política educativa 
creen les condicions i els incentius perqué els docents s'involucrin en 
aquestes unitats curriculars i en el seu ensenyament, d'acord amb un pro
cés que no és tan diferent del que sovint s'utilitza en I'aprenentatge d'al
tres temes. Així es va crear la base legal mínima per implementar el primer 
model d'educació per a la ciutadania. 
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Una síntesi de les principals coordenades d'aquest model es pot ob
servar en I'esquema següent: 

Model de transmissió de coneixements i valors 

Objectiu 
Aprenentatge cognitiu del que és la democracia i com s'hi viu. 

Implementació 
Transmetre coneixements i valors en una disciplina propia o 
en diverses disciplines. 

Mesures politiques 
Crear una disciplina d'educació per a la ciutadania o divulgar 
els seus continguts en diverses disciplines. 

Abans de sotmetre aquest model a la crítica hermeneutica, convindria 
presentar els models que es perfilen en el marc de la nostra tipologia. Co
menc;:arem amb el que titulem «model de formació d'habits democratics». 

O'acord amb aquest model, I'educació per a la ciutadania democratica 
a les escoles, vist sobretot el desenvolupament de les actituds congruents 
amb I'esperit de la democracia, es transforma progressivament en habits 
de bona conducta social i també en les practiques rutinaries de respecte 
per I'altre, de la tolerancia, de la solidaritat, de I'ajuda mútua, de col'labo
ració, de negociació, de responsabilitat, d'engrescament, de participació i 
d'involucració en la gestió/administració d'assumptes col·lectius. Així ente
sa, I'educació per a la ciutadania consisteix en un aprenentatge de la vida 
democratica, del «saber viure en comú» (Galichet, 1998, p. 127), sempre 
d'acord amb les regles d'un saber estar en societat obert, plural, respec
tuós amb les diferencies, les opinions, els estils de vida, les escoles indi
viduals, el suport a la dignificació de I'ésser huma i la IIuita permanent con
tra les discriminacions. 

Sota el prisma de I'operativitat, aquest model requereix una democracia 
a !'escola a dos nivells fonamentals: per una banda, a un nivell de direcció 
de la institució, en relació amb la creació d'un espai per a la implicació 
deis alumnes en la presa de decisions, en la deliberació democratica i en 
I'exercici del poder. O'acord amb les creences de J. Oewey (o d'A. Sérgio 
entre nosaltres), aquest punt de vista significaria transformar I'escola en un 
microcosmos democratic, en una estructura organitzada segons el model 
de la societat adulta, on fos possible I'autogovern deis alumnes (self-go
vernment). Així dones, es crearien les condicions per a un aprenentatge de 
I'experiencia de la democracia i hi hauria I'oportunitat de practicar els seus 
valors. 

En relació amb una altra faceta de la democracia a I'escola, cal dir que 
aquesta democracia repercuteix en els processos d'ensenyament-apre-
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nentatge desenvolupats en aquesta institució no tant pel que fa a les mate
ries o als continguts sinó per la manera com s'han dut a terne. És a dir, per 
la manera com fem viure i respectar certs valors democrat cs: I'acceptació 
de les diferencies, la Ilibertat de pensament, I'existencia ::Je les mateixes 
oportunitats per a tots, el rebuig de la Ilei del més fort, la resolució pacífica 
deis conflictes, I'atenció personalitzada, la solidaritat amb' els més febles, 
I'augment de la dignitat humana i el respecte incondicional per I'altre, com 
a súbdit i com a persona amb drets. En aquest cas, la democracia a I'es
cola baixa fins a un micro nivell d'aula per transformar-se E,n una exigencia 
de democratització del procés d'ensenyament-aprenentatqe. Es tracta, al 
cap i a la fi, d'imbuir les practiques didactiques amb els valors de la de
mocracia i ser coherents amb aquests valors (Meirieu, 19t1, pp. 153-154). 

Pel que fa la política educativa, aquest model exigeix, primerament, una 
organització veritablement democratica de I'escola, amb lES estructures de 
govern apropiades per als diversos interlocutors (sobretot alumnes i profes
sors) per crear un clima on s'experimenti la democracia, les seves regles i 
els seus valors. Després, cal crear les condicions per a ur a implementació 
d'una didactica centrada en I'alumne, única via per democratitzar el procés 
d'ensenyament-aprenentatge. En aquest cas, s'ha de donar tot el suport a la 
individualització de I'ensenyament, a la pedagogia diferenciada, preparar els 
professors i prendre les mesures convenients per a la sev3. possibilitat d'e
xecució a les escoles. És a dir: cal tenir el coratge polític per dur a la prac
tica les millors orientacions definides recentment per diversos sectors del sis
tema educatiu portugues, tot respectant els actors de les escoles, les seves 
experiencies, els seus coneixements i les seves competencies. La represen
tació deis vectors d'aquest model obeeix a I'esquema seg¡jent: 

Model de forma ció d'h8.bits democratics 

Objectiu 
Desenvolupar rutines de practica democratica en I'ambit (le les actituds. 

Operativitat 
Implementar la democracia a I'escola tant a nivel! del seu govern com 
deis processos d'ensenyament-aprenentatge. 

Mesures polítiques 
Democratitzar la gestió col'lectiva de I'escola i crear condicions per a 
una didactica centrada en I'alumne. 

Sempre d'acord amb la nostra tipologia, presentem, 3. continuació, un 
darrer model d'educació per a la ciutadania democratica a les escoles, 
que es va anomenar en el seu moment «model de cO.lfrontació directa 
amb la realitat sociopolítica». 

Segons aquest model, I'escola no tindria com a únic objectiu prepa
rar les joves generacions per a I'exercici d'una futura ciutadania, reco-
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neguda per lIei quan s'obté una majoria política, sinó que també consi
deraria, d'acord amb una intencionalitat subjacent en la Convenció deis 
Orets de la Infancia (1989), la introducció progressiva de les practiques 
de ciutadania activa (Galichet, 1998, pp. 109-113). Per tant, n'hi hauria 
prou a basar I'educació en aquesta activitat: confrontar els alumnes amb 
la realitat sociopolítica vigent, especialment amb la que té forta inciden
cia en la vida deis infants i deis joves. Per tant, en el marc d'una edu
cació per a la ciutadania democratica a les escoles, convindria con
frontar els alumnes amb la realitat «en persona», «de carn i ossos», per 
prendre consciéncia de les injustícies, de les discriminacions, de les de
sigualtats, de les asimetries del poder, deis conflictes, deis reptes, tenint 
sempre en compte I'assumpció d'un paper actiu en la democratització 
de la societat, en la seva millora i en la seva transformació. O'aquesta 
manera, les joves generacions estarien exposades als problemes so
cials reals i desenvoluparien progressivament la seva responsabilitat cí
vica. És a dir, el seu protagonisme conscient en les lIuites que ha de 
conduir a una major justícia social, a una major solidaritat, a un major 
respecte mutu, a una major tolerancia, a una major Ilibertat i a una ma
jor humanitat. 

Abordant, en aquest punt, I'operativitat d'aquest model, podem dir 
que tot el que hem esmentat es pot plasmar en les diverses activitats 
escolars tant desenvolupades en els límits epistemol6gics d'una disci
plina d'educació per a la ciutadania com processades en unes discipli
nes del currículum formal de I'escola o bé en les arees curriculars no 
disciplinaries, com és el cas de I'Área-Escola o, més recentment, de I'A
rea de Projecte. En tots els casos, el que és important és la confronta
ció deis alumnes amb els problemes socials reals, tant mitjanc;:ant visites 
i trobades amb actors significatius del món social, polític, econ6mic i 
cultural, com a través de la lectura crítica del mitjans de comunicació 
(radio, televisió, diaris, Internet), o per mitja de la discussió argumenta
da de temes candents d'actualitat política (eleccions, debats parlamen
taris, noves Ileis ... ). 

Pel que fa a les mesures de política educativa, aquest model exigeix 
que I'escola se centri més en les qüestions de ciutadania democratica, 
des deis programes i els continguts fins a la vida en el mateix centre, 
incloent-hi activitats curriculars i extracurriculars, i sempre des d'una 
perspectiva d'obertura a la qüestió social que I'envolta, als seus pro
blemes i reptes. Així, totes les mesures que s'han de prendre han de 
crear oportunitats perqué I'escola s'obri a aquest medi i per donar pro
tagonisme als alumnes en el moment que han d'intervenir-hi, conéixer
lo, revisitar-Io, fer-se'l seu, ja que és per aquesta via que comencen a 
exercitar la seva ciutadania. L'esquema que presentarem a continuació 
ens ofereix una representació plastica deis trets constitutius d'aquest 
model: 
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Model de confronta ció directa amb la realitat sociopclítica 

Objectiu 
IntroduYr en les practiques de la ciutadania activa els problemes de 
I'actualitat, a través d'una exposició deis alumnes. 

Operativitat 
Enfrontar els alumnes als problemes de la societat, organitzar visites 
i trobades amb agents de la política, del medi empresarial, social i cul
tural, desxifrar els missatges deis mitjans de comunicació i fer debats 
d'actualitat política. 

Mesures polítiques 
Afavorir I'obertura de I'escola al seu entorn i tornar a basar el currícu
lum escolar (explícit o ocult) en la ciutadania. 

2. Apreciació deis models: un exercici d'hermenE:utica crítica 

Per resumir la presentació deis models ens cal saber e ue existeixen di
ferents formes d'educació per a la ciutadania democratica en les escoles 
i que tot intent de posar-los en marxa comporta determinades exigéncies. 
Segons aquests resultats, podem encetar ara un brell exercici d'her
meneutica crítica deis models per tal d'apreciar els valors els límits en I'or
ganització efectiva d'una educació per a la ciutadania damocratica a les 
escoles. Podem prendre com a punt de referencia I'escolaritat obligatoria, 
ja que és en aquest nivell on més es fa sentir la necessital, d'encaminar I'e
ducació cap a un desenvolupament de les capacitats i ele les competen
cies necessaries per dur a terme una ciutadania crítica, responsable i de
mocratica, feta explícita en les recents orientacions de la política educati
va portuguesa per a I'ensenyament basic (1998) i en les obres d'autors 
que reflexionen sobre les prioritats d'aquest ensenyamen: en les societats 
actuals (Meirieu i Guiraud, 1997; Tedesco, 1999). 

A partir d'aquesta base, pode m dir que tots els models revelen poten
cialitats i fragilitats. Primerament, podem observar el model de transmissió 
de coneixements i de valors. Aquest model protegeix lIna important di
mensió de I'educació per a la ciutadania democratica quan insisteix en el 
caracter globalitzador d'aquest aprenentatge cognitiu que condueix I'edu
cador a I'assimilació intel'lectual de les exigencies de la democracia i del 
seu régim de funcionament; pero aquest model també mdueix I'educació 
a una mera instrucció, i la converteix en un procés de transmissió de con
tinguts. Configurada d'aquesta manera, I'educació per a la ciutadania no 
va més enlla de les lIi<;:ons d'instrucció cívica, per més suport que tingui I'e
xemple del mestre. És a dir, del comportament cívic del rEsponsable de les 
practiques pedagogiques transmissibles, informatives i explicatives. 
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La posada en marxa d'aquest concepte d'educació per a la ciutadania 
fa que el model de transmissió de coneixements i de valors no pateixi no
més de les limitacions ja mencionades. Corre també el risc, segons Cullen 
(1997, pp. 202-206), d'originar dues fal'lacies: per una banda, una <<fal'la
cia d'explicitació», que consisteix que s'acrediti que només hi ha educació 
per a la ciutadania en els espais i en el temps d'un ensenyament explícit; 
per una altra, la <<fal'lacia escolar», precisament perqué emmarca aquesta 
educació en I'ambit d'una o de determinades disciplines que s'encarrega
rien de la transmissió deis seus continguts. 

En el primer cas, la fal'lacia ens condueix a ignorar la importancia deis 
altres espais i deis altres temps d'educació per a la ciutadania a I'escola, 
especialment els que estan especificats en el currículum ocult i en la defi
nició de les practiques institucionals concretes (Rego i So usa, 1999, pp. 
57-58). En el segon cas, la fal'lacia ens condueix a referir-nos a una o a di
verses disciplines que han de ser transversal s en totes les unitats curricu
lars de I'escola, ja que totes les disciplines tenen una dimensió cívica, tant 
per la manera com són posad es a la practica com pels continguts que 
transmeten. Des d'aquest punt de vista, hem d'afirmar que el fórum de les 
escoles contribueix a I'educació del ciutada i que s'ensenyi als infants i als 
joves a dialogar, negociar, cooperar en els cursos d'instrucció cívica si les 
practiques pedagógiques deis altres cursos rebutgen una expressió lIiure 
deis alumnes i fomenten la competició desenfrenada. Més enlla de ser to
talment artificial i ineficag I'ensenyament d'aquests valors de la democra
cia, si es rebutgen altres components curriculars de I'escola, podria ser 
perillós continuar per aquest camí, ja que s'aniquilaria des deis fonaments 
la possibilitat que té I'escola a intervenir massivament en la socialització 
democratica deis joves. 

Tenint en compte aquestes observacions crítiques, el model de trans
missió de coneixements i de valors s'ha de relativitzar a I'hora d'organitzar 
una educació per a la ciutadania democratica a les escoles, un cop vist 
que no es pot limitar aquesta educació al mer aprenentatge cognitiu del 
que és la democracia i com s'hi viu. Pel que fa la resta, s'hauria de des
mitificar tota temptativa de restringir aquest aprenentatge als continguts 
específicament concebuts per a I'obtenció d'un resultat, ja que tots els 
continguts de I'escola són rellevants per a la formació del ciutada. Aquests 
continguts haurien de mostrar, en primer lIoc, la importancia de tots els al
tres, sobretot en les capacitats en les quals tot coneixement és insuficient 
per afrontar la complexitat. 

Amb el mateix propósit d'avaluar les potencialitats del segon model, la 
formació d'habits democratics en el context escolar es fa manifestament 
necessaria quan es tracta d'educar els infants i els joves per a una vida en 
democracia. Certament, no n'hi ha prou a conéixer aquesta vida per estar 
preparats per a viure-Ia. Cal també construir un habitat democratic, format 
per actituds de solidaritat, de cooperació, de comprensió, de dialeg, de re-
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coneixement mutu, de respecte per les diferencies i de participació en els 
afers collectius, i comen9ar aquesta tasca en el recinte es'~olar. En darrer 
terme, és en aquesta institució que molts infants i joves po,den tenir la pri
mera oportunitat d'experimentar la democracia, d'interioritzar-ne els princi
pis i d'obrar en conseqüencia. En aquest aspecte, la trE.nsformació de 
I'escola en una polis democratica adquireix un gran valor, ja que permet 
realitzar una experiencia que pot ser decisiva en els model3 de comporta
ments exigits per a la vida en democracia. 

Malgrat aquest fet, ens queda per saber si els infants i els joves que 
viuran aquesta experiencia de democracia a I'escola es .convertiran en 
demócrates en la seva vida adulta. Els dubtes que generE aquest propó
sit no deixen de ser reals, ja que es tracta de viure aquesta experiencia en 
situació d'analogia, o en un model redu'lt de societat adulta. A causa d'a
questa circumstancia res no pot garantir que els habits adquirits a I'esco
la siguin transferits a les relacions socials adultes. L'heter')gene'ltat mani
festa entre la democracia a I'escola i la democracia en la societat hauria 
de prevenir tot I'optimisme hipócrita relacionat amb aquesta transmissió, ja 
que mai no podrem saber si un alumne amb un bon compDrtament a I'es
cola actuara de la mateixa manera en un context social 3.dult. Acreditar 
que les actituds que es desenvolupen en un microcosmo~; escolar es re
produiran necessariament en altres contextos «no sera negligir els deca
legs, les ruptures i inconseqüéncies que en una educacié per a la ciuta
dania ha de tenir en compte -i que fa que un individu pugui ser, per exem
pie, obert, atent amb els seus próxims i al mateix temps t'3nir una actitud 
xenófoba, o encara demócrata en les seves relacions amt, el grup al que 
pertany i ser autoritari, per no dir-ne feixista, en les seves idees políti
ques?» (Galichet, 1998, p. 75). 

Malgrat tots aquests dubtes, val més una experiencia de democracia a 
I'escola que no pas la seva abséncia. Un cop relativitzada la seva eficacia, 
aquesta experiencia ha de formar part d'un programa d'eclucació per a la 
ciutadania, especialment quan s'elabora des de la perspectiva deis infants 
i deis joves sense Mbits de practica democratica. 

No hem de desestimar la contribució del tercer model per elaborar 
aquest programa. Aquest model promou la confrontació dili8cta amb la re
alitat sociopolítica del medi extraescolar i ex posa els aluml1es a les injustí
cies, a les desigualtats, als conflictes, a les discriminacic ns, i també als 
problemes de la societat on s'implica directament el resp'3cte, com és el 
cas de la delinqüencia juvenil, deis canvis en la família i de la crisi del mer
cat del treball, tenint en compte la creació de condicions favorables a la in
tervenció deis infants i deis joves en la seva resolució, notant en un futur 
a Ilarg termini o poc perceptible, és a dir, a la vida adulta,! sinó en les cir
cumstancies del present. Així dones, comen9a a enfrontar I'alumne amb la 
perspectiva d'esdevenir ciutada, atribuint-li un protagoni:;me en el futur 
més immediat. Aquest fet és fonamental per desenvolupar la seva respon-
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sabilitat cívica envers el món que I'envolta, ja que hi ha problemes que no 
només pertanyen als adults. 

Per tots aquests motius, no hem de fer d'aquest model un afer econó
mic en I'organització d'una educació per a la ciutadania democratica a les 
escoles, sobretot si se sap que es corre el risc de polititzar prematurament 
els alumnes, de manipular-los i de pressionar-Ios. Si s'enquadra en certs 
parametres étics, aquest model permet que I'educació per a la ciutadania 
esdevingui més valuosa i més eficag, i li forneix un suplement d'espiritua
litat que prové del seu realisme. Comptar-hi és apostar per una educació 
que trenca amb les limitacions protectores de I'escola per obrir-se al món 
de I'actualitat política, de les realitats d'assumptes importants, on tots som 
cridats a Iluitar per més justícia, per més drets i per més humanitat. 

Arran de tot el que s'ha dit fins ara, hem d'assenyalar que s'han de te
nir en compte tots els models a I'hora d'organitzar una educació per a la 
ciutadania democratica a les escoles, neutralitzar els seus aspectes nega
tius i potenciar els que es revelen prometedors per a aquesta educació. 
Així doncs, una nova utopia mobilitzadora de I'escola obligatória pot estar 
molt próxima. 
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A partir de una visualiza
ción de la historia de Por
tugal el autor nos propone 
diferentes modelos para 
educar en la ciudadanía. 
Se diseñan tres grandes 
modelos (de transmisión 
de conocimientos y valo
res, de formación de hábi
tos democráticos, de en
frentamiento directo con la 
realidad sociopolítica) que 
ofrecen ventajas e inconve
nientes. Por ello el autor 
procede a una hermenéuti
ca crítica con el objetivo 
de analizar cada uno de 
los diferentes modelos 
apuntados a fin de optimi
zar su empleo de cara a 
fortalecer el ejercicio de las 
prácticas democráticas. 

Abstracts 

En partant d'une visualisa
tion de I'histoire du Portu
gal, /'auteur nous propose 
différents modeles pour 
éduquer les citoyens. Dans 
cet article, iI trace trois 
grands modeles (de trans
mission de connaissances 
et de valeurs, de formation 
d'habitudes democrati
ques, de confrontation di
recte avec la réalité socio
politique) qui offrent avan
tages et inconvénients. 
Dans ce but, I'auteur 
procede a une critique her
méneutique ayant pour ob
jectif I'analyse de chacun 
des différents modeles vi
sés afin d'optimiser leur uti
lisation de far;on a consoli
der I'exercice des prati
ques démocratiques. 

Reflexions i recerques 

Based on the history of 
Portugal, the author propo
ses different mode/s to be 
imparted to the citizens. 
Three major mode/s are 
designed (for the transmis
sion of knowledge and va
lues, for education in de
mocratic habits, for direct 
confrontation with the so
cio-political reality), each 
with its advantages and in
conveniences. The author 
undertakes a hermeneutic 
review with the aim of 
analysing each of these 
models in order to optimise 
their use in strengthening 
the exercise of democratic 
practices. 
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