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Apresentação 

Maria Alfreda Cruz 
(Centro de Filosofia das Ciências  

da Universidade de Lisboa) 

O presente volume reúne textos e PowerPoints apresentados 

no Colóquio Internacional Cidadania na Sociedade do Conhecimento, 

organizado no âmbito do Projecto Cidadania na Sociedade do 

Conhecimento do Grupo de Investigação «Filosofia das Ciências 

Humanas, Ética e Política» do Centro de Filosofia das Ciências 

da Universidade de Lisboa, e realizado na Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa a 3 e 4 de Dezembro de 2012. 

Procurou-se abrir um espaço de ponderação e discussão das 

problemáticas fundacionais do Projecto (homónimo) do qual o 

Colóquio emergiu, uma vez que ele se assume claramente como 

uma utopia hipoteticamente realizável e se contextualiza na 

Cibersociedade, enquanto vector da Sociedade do 

Conhecimento, pois é esta que constitui o ambiente sistémico da 

produção, difusão e utilização da cidadania que parta do 

princípio da possibilidade de ser simultaneamente activa no 

plano societal e interventora em políticas públicas incidentes no 
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bem-estar comunitário, desde que essa escala possa ser mediada 

pelo conhecimento.1 

O que se visa é a equação de um Projecto de Política Pública, 

cujo caminho se encontra percorrido até à produção do primeiro 

output constituído pela autonomização do sítio local do Montijo 

designado por Observatório do Cidadão (OC), por se destinar à 

utilização pelo Cidadão, em termos de pragmática observacional, 

e por simultaneamente permitir aos restantes Observadores 

visualizarem o processo de produção das praxis de cidadania no 

caminho da interacção com as políticas públicas dinamizadas ou 

filtradas à escala local, com o perfil que a instituição de 

acolhimento tem assumido no âmbito da sua postura 

construtivista e das possibilidades e constrangimentos com se 

tem defrontado na conjuntura actual. 

O output que corresponde ao 7.º dos 13 primeiros slides2 

culmina a passagem pelos referenciais básicos do processo de 

I&D em curso, comportando a finalidade, objectivos e estratégia 

de consecução que envolve a definição e teste do OC como ponto 

ómega dessa estratégia, e cuja ponderação se encontra em aberto, 

sem prejuízo de entretanto ter adquirido a função de protótipo 

da rede de OC´s que se espera estimular por via de comunidades 

aprendentes de suporte à promoção do capital social incidente 

num desenvolvimento sustentável dinamizado pela 

consciencialização cognoscitiva inter-actuante nas políticas 

públicas, a partir da escala glocal. 

                                                           
1 Mais informação disponível em: http://cidadania-social.net/website/.  
2 Cf. Apresentação PowerPoint « Social capital & citizenship», p. 129ss. 

http://cidadania-social.net/website/
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Este é o momento de ponderar a possibilidade de 

contornarmos handicaps que resultam de insuficiências dos 

normativos da formação, certificação e acreditação dos 

mediadores do conhecimento, alargando a Parceria entre o 

Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e a 

Câmara Municipal do Montijo a outras instituições susceptíveis 

de cooperarem na promoção da cidadania como foco na 

instituição de uma política adequada a tal objectivo. 

As etapas subsequentes reportam-se à viabilidade da 

Criação do Observatório da Cidadania emergente da 

convergência de outcomes provindos da rede dos OC`s que se 

constituam pela livre adesão das Autarquias à praxis da 

cidadania activa suportada em partenariados sintonizados na 

consecução de programa integrado de objectivos comuns, com 

impacto na criação de comunidades aprendentes que atinjam, 

em registo de auto-desenvolvimento, a capacitação nas literacias 

das problemáticas incidentes no território e na administração dos 

serviços à população na lógica do serviço público distribuído em 

rede e aberto ao contributo decisional dos cidadãos. 
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Um fantasma ronda o Brasil e o mundo:  
o fantasma das Redes Sociais 

Nilton Bahlis dos Santos 
(PPGICS) 

Alessandra dos Santos  
(ICICT/Fiocruz) 

Mercia Maria Santos 
 (EPSJV/Fiocruz) 

Nathielly de Souza Campos 
(Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro) 

Introdução 

Quando nos apresentamos no Seminário do Centro de 

Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL), em 

dezembro de 2012, procuramos mostrar que as modificações na 

maneira de processar informações e interagir em sociedades 

complexas, características da Cibersociedade e viabilizadas pela 

Internet, tendiam a colocar em cheque as organizações sociais e 

políticas existentes hoje em dia. Dizíamos que as estruturas 

centralizadas (e as descentralizadas através de mediadores, como 

é o caso da Democracia Representativa),  não tinham capacidade 

de absorver as energias sociais geradas pela interação intensa 

dessas sociedades. Falamos dos processos de emergência, 

próprios dos sistemas complexos, que se organizam e se 
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estruturam de maneira distribuída, e se “regulam” de baixo para 

cima. Na época víamos e citávamos, como indícios deste 

processo, os movimentos que ocorreram na Europa, na 

primavera árabe e em Nova Iorque. 

Recentemente nos foi solicitado, para compor este E-book, 

um texto representativo da palestra. A demanda chegou em 

meio a discussão em nosso Grupo de Pesquisa sobre as 

manifestações que ocorriam no Brasil, que, de certa forma 

materializavam aquela palestra, e vimos uma oportunidade de 

enriquecê-la. Pedimos autorização, e recebemos uma resposta 

positiva dos responsáveis desta edição. 

Procuramos assim, neste artigo, inicialmente apresentar os 

pressupostos que levavam a percepção de uma possível crise 

política que enfrentaríamos, e da irrupção de manifestações que 

questionavam o modelo de Democracia Representativa. Após 

esta sistematização, apontamos novas questões que a nosso ver 

apareceram nas manifestações no Brasil, e os indícios das 

possíveis saídas para esta crise. 

Sistemas simples e Complexos 

Em nossas pesquisas anteriores, estudamos como as formas 

de organização e ação social que conhecemos podiam ser 

consideradas elementos de uma cultura particular, que 

chamamos de “Ordem do Livro”, estreitamente relacionada à 

construção da escrita e da Imprensa. Observamos que nesta 

cultura, o tipo de processamento que se estabelece a partir da 
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escrita e da análise (divisão em partes e sua recomposição no 

todo como soma das partes), como fonte originária da ciência, 

caracteriza um sistema particular de informações, que, por ser 

finito, pode ter uma organização e estrutura estável, através de 

uma rede que se estende no espaço e se desdobra em um tempo 

absoluto. A “Ordem do Livro” se estrutura em uma ordem linear 

e contínua, e se organiza e se estabelece como uma rede 

centralizada e hierárquica 1 Estendemos posteriormente esta 

mesma observação para o terreno político: 

mostrando que a democracia representativa é a expressão 

política desta cultura e que ela esta condicionada pelas 

características particulares deste tipo de sistema. Em outras 

palavras, o modelo político representativo tem os mesmos 

condicionantes e constrições dos sistemas simples, com sua 

estrutura e práticas hierárquicas e deterministas.2  

Ressaltávamos que esta estrutura hierárquica e causal só se 

torna possível, só encontra uma relativa estabilidade e suas 

relações de forças apresentam características de continuidade, 

quando os processos comunicativos e agenciais se desenvolvem 

através destas estruturas hierárquicas (e são “contidos” dentro 

dela). Mas a complexidade crescente das sociedades, dificulta a 

estruturação hierárquica e a organização de uma rede 

centralizada permanente das organizações e movimentos, 

devido à rapidez com que se modifica o contexto político e as 

relações de forças.  

                                                           
1 Santos, 2005. 
2 Santos, 2008. 
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Conforme se estabelece uma hegemonia no cenário político, 

e ela coloca em prática seu projeto, o quadro de conjunto se 

modifica, e as dubiedades, abstratas ao nível dos programas, 

quando colocadas em prática provocam desdobramentos e 

consequências que levam a realinhamentos. 

Qualquer observador atento ao quadro político pode verificar a 

rapidez com que as unanimidades eleitorais ou de outros tipos 

desmoronam após obterem sucesso. Este desmoronamento é 

tanto mais avassalador quanto mais centralizado era o sistema 

anterior e quanto mais completo foi seu sucesso. Em um 

sistema complexo, a diversidade de interesses e dinâmicas dos 

diversos setores, desborda qualquer possibilidade deles serem 

estruturados e contidos em estruturas centralizadas. Este 

elemento parece estar na raiz da crise política e social das 

organizações partidárias e organismos do Estado que 

conhecemos, bem como de sua dificuldade em se estabilizar 

por períodos prolongados. Vivemos uma situação onde a 

maneira com que se organizam as redes da sociedade, os 

Dispositivos de Interação Virtual (DIV) 3  até aqui utilizados, 

estruturados de maneira centralizada, não são mais capazes de 

organizar e estabilizar essas redes. A complexidade que 

adquiriu a sociedade, a multiplicação de interesses e pontos de 

vista, a multiplicidade de práticas e a extensão da ciência a todo 

tipo de assuntos, as multidões, todos estes fatores tornam 

inviável a centralização.4  

Com a frase “Um Espectro ronda a Europa. O Espectro do 

Comunismo”, cento e sessenta e cinco anos atrás, Marx abria o 

                                                           
3 Tipicamente, um Dispositivo de Interação Virtual permite estabelecer relações 

virtuais entre agentes (...). São relações que se constituem numa espécie de 

“expectativa abstrata de interação”. Por exemplo, um romance que ainda não 

foi publicada tem uma condição interativa virtual neste sentido: a interação 

comunicativa que entranhará sua leitura ainda não foi levada à prática, mas já 

existe virtualmente no manuscrito. (Navarro, 1996)  
4 Santos, 2008. 
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Manifesto Comunista.5 A Europa da época descrita por Marx, 

vivia o parto de uma nova era: novas maneiras de produzir (a 

fábrica), novas maneiras de informar e comunicar (a Imprensa), 

novas maneiras de conhecer (uma nova ciência baseada na 

análise). Neste cenário aparecem e se manifestam duas novas 

classes: a burguesia e o proletariado. Este último, disputa a 

hegemonia das revoluções que estão em curso e se impõe como 

alternativa na Comuna de Paris em 1971, mas é derrotado. Para 

garantir o comunismo, as condições ainda não estavam dadas. 

Era preciso, conforme Marx defende no Manifesto, que a fábrica 

se afirmasse, que o proletariado se tornasse maioria na 

sociedade, e que as relações capitalistas concentrassem as 

riquezas e se tornassem hegemônicas, criando condições para 

satisfazer as necessidades da sociedade, e continuar sobrando o 

suficiente para manter o desenvolvimento das forças produtivas. 

Um esforço deste porte, no entanto, exigia que a sociedade se 

organizasse em rede e em escala Internacional. Mas do ponto de 

vista dos processos de informação, comunicação e produção de 

conhecimentos da época, a capacidade de processamento da 

informação ainda era muito limitada. O processamento da 

informação e comunicação era moroso, pois o seu motor era a 

imprensa (a produção de livros e jornais exigindo um grande 

tempo de preparação e custos elevados), o que tornava seus 

recursos escassos e inacessíveis para a maioria da população. 

Mas nestas condições, a rede tinha dificuldades de se 

descentralizar e ela só conseguia fazer isto através de 

                                                           
5 Marx & Engels, 1848. 
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mediadores e intermediários, o que, de uma certa forma, 

reproduzia o modelo de organização da fábrica, com sua cadeia 

de causas e efeitos... 

A dimensão política deste modelo era a democracia 

representativa. Com a ampliação numérica e a dispersão 

espacial, se inviabilizava a Ágora Grega, que tinha como 

pressuposto colocar todos na mesma praça (física). A escassa 

capacidade de processamento, inviabilizava o acompanhamento 

em tempo real: os representantes eram eleitos a cada 4, 5, 6, ou 7 

anos, tempo durante o qual “interpretariam” a vontade de seus 

eleitores. No melhor dos casos, em sua eleição, eles 

apresentavam “Programas” que pautariam suas ações futuras. 

Conforme a sociedade ia ganhando dinâmica e complexidade, 

começavam a surgir os problemas: 

É de conhecimento público que a contradição entre o programa 

dos eleitos e suas ações posteriores é freqüente. Se essa 

contradição antes não se mostrava explicita, isto ocorria pela 

generalidade dos programas, da pouca transparência da ação 

governamental, pois apenas eram visíveis as suas ações mais 

importantes, e, principalmente, porque entre a formulação dos 

programas e seus desdobramentos decorriam grandes períodos 

de tempo. Se antes eram raros os momentos que se abriam para 

intervenção política do cidadão, em processos eleitorais ou em 

situações revolucionárias, com o aumento da complexidade 

(determinado pela multiplicação de práticas e do grau de 

informação e consciência dos processos em curso) o terreno da 

disputa se desloca para a ação cotidiana, onde se materializam 

as políticas. É nesse terreno que ocorrem processos de 

sincronização que muitas vezes passam desapercebidos a 

nossos olhos. É essa a razão pela qual, de algum tempo para cá, 

vivemos situações de abruptos desequilíbrios políticos, que não 

podem ser diretamente relacionados à estruturação de 
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hegemonias políticas construídas em longos períodos de 

acumulação de forças.6  

      O assalto ao poder por um Partido ou grupo já não é o 

desenlace. O poder, subitamente, simplesmente desmorona, 

como na decomposição do bloco socialista ou na queda do muro 

de Berlim. Isto antes mesmo da Internet entrar no cenário. 

Sistemas Dinâmicos e Complexidade 

A modificação constante das relações nos sistemas 

complexos leva a que processos aparentemente secundários se 

estabeleçam e criem correlações de forças localizadas difíceis de 

serem previstas, e se tornem capazes de desequilibrar o conjunto 

do sistema. Nestas condições a estrutura centralizada é incapaz 

de absorver e conviver com as dinâmicas dilacerantes dos 

processos econômicos, políticos e sociais, e encontrar um novo 

equilíbrio, entrando em contradição com estruturas que se 

propõem permanentes e que estabelecem papéis e pesos 

determinados para os diferentes agentes. Em sistemas dinâmicos 

e complexos, os pesos e papéis dos diferentes atores encontram-

se em constante modificação.  

O que em um momento é força, no momento seguinte é 

fragilidade. As cartas do jogo são constantemente embaralhadas. 

Em diversas situações revolucionárias, ou simplesmente de 

alternância de poder, vemos algo que se repete. Se um partido 

emergente, com sua estrutura centralizada e hierárquica, é capaz 

                                                           
6 Santos, 2008. 
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de acaudilhar as massas e viabilizar sua vitória, ao fazê-lo, no 

mesmo ato, modifica o conjunto da correlação de forças e a rede 

social estabelecida. E a centralização que permitiu a vitória torna 

o partido incapaz de se adaptar à nova situação onde “mil novas 

flores florescem”; quando se manifestam interesses específicos e 

contraditórios dos diferentes personagens e grupos da 

sociedade. 

Este processo, que antes levava anos para se desenvolver, 

pode se dar hoje em períodos muito curtos, até mesmo em horas. 

Além disso, as contradições geradas pelo crescimento da 

complexidade, se manifestam nas próprias estruturas políticas, 

quando elas crescem e exigem mais estruturas intermediárias, 

aumentando a distância entre o topo e a base da pirâmide. Isto 

provoca o crescimento desproporcional em número e peso dos 

elementos intermediários, sugando e consumindo os recursos e 

energias do sistema, até que a própria estrutura desmorona sob 

seu próprio peso. A corrupção, o nepotismo e o uso do poder 

para fins privados, assim como o aumento do custo da máquina 

administrativa, são algumas das consequências da hipertrofia 

dos níveis da estrutura. O  

desperdício e a corrupção são o ‘custo’ dos intermediários, 

devido ao tamanho e à hipercentralização do sistema, condição 

da qual, aparentemente, não se consegue fugir.7  

 

                                                           
7 Santos, 2008. 
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A Crise da Democracia Representativa 

A dinâmica que descrevemos coloca uma questão. Na 

democracia representativa, a população elege seus 

representantes e quem organiza de fato a vida e a sociedade são 

estes representantes e não os cidadãos. Essa é a forma de 

organização que temos na política, na produção, na área 

econômica, nas escolas e em todos os setores. Essa estrutura em 

arvore não é mais capaz de responder às necessidades da 

sociedade dinâmica e complexa que vivemos hoje, e começam a 

se mostrar inviáveis. Elas começam a ser desbordadas por uma 

onda revolucionária de manifestações e protestos. As 

“Primaveras” que aconteceram na Europa, nos países árabes e 

agora no Brasil, são uma tentativa das pessoas de criar uma nova 

ordem baseada na coesão social, a partir de uma ação direta, sem 

intermediários, como o resultado de uma interação concreta dos 

indivíduos e não a partir de alguém que é eleito para governar 

em seu nome. Essa é a realidade que vivemos hoje, não apenas 

na política, na economia, na universidade, na produção do 

conhecimento, aonde também se começa a viver uma situação 

onde não se justifica mais a propriedade individual do 

conhecimento, onde fica cada vez mais claro que ele não é e nem 

nunca foi o resultado da produção de um indivíduo específico. 

A discussão sobre a necessidade de uma Reforma Política 

está em curso. Ela surge da constatação de que os partidos e os 

instrumentos de centralização do sistema político, tais como são 
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concebidos, entraram em contradição com as dinâmicas que 

surgem nas sociedades e por isso tendem a perder força: 

As formas tradicionais de democracia baseadas na 

representação e intermediações, por períodos duradouros, 

tendem a se mostrar incapazes de absorver e canalizar estas 

dinâmicas em constante mutação, em particular quando a 

informação é abundante. A perda de importância das 

organizações políticas centrais, que já vem ocorrendo, não 

significa, ao contrário do que pensam alguns, uma 

despolitização da sociedade. A prática política em um sistema 

complexo busca outros canais e se cola mais à dinâmica 

cotidiana. Ela se desloca para o terreno onde a política se 

materializa, isto é, no nível local, entendido como prática 

específica e não como algo espacial. Neste “locus” é que os 

conflitos e interesses concretos tendem a se desenvolver e ser 

negociados. Isto aumenta a importância das organizações da 

sociedade civil, que se transformam em espaço de ação política 

em torno de práticas específicas, viabilizando uma diversidade 

de tipos de ação, assim como de organizações que dão 

expressão à complexidade da vida social, permitindo que ela se 

manifeste em sua diversidade.8  

As tecnologias interativas aprofundam este processo, ao 

mesmo tempo em que oferecem a possibilidade de viabilização 

de novos tipos de redes e Dispositivos de Interação Virtuais. À 

diferença dos anteriores, estruturados a partir da Imprensa, eles 

permitem sistemas e redes distribuídas e interativas 

onde o centro se desloca, a cada momento, de um para outro 

ponto dependendo dos processos e relações entre os diferentes 

agentes, que se desenvolvem e se modificam constantemente. 

Estes sistemas podem incorporar diferentes espaços e tempos e 

diferentes culturas. Ao contrário dos sistemas simples, os 

                                                           
8 Santos, 2008. 
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sistemas complexos não podem ser descritos por uma 

racionalidade externa e superior a eles próprios.9 

 A regulação agora se dá por dentro do sistema através de 

uma multiplicidade de ações particulares em um processo de 

sincronização e emergência 10 ; com interações diferentes, 

baseadas na colaboração, ao contrário do que ocorre nos sistemas 

simples, onde a emulação se verifica pela competição e 

concorrência:  

nos sistemas complexos ela (a regulação) é estimulada pela 

cooperação. As dinâmicas e características que assume, ao 

contrário do que ocorre nos sistemas simples onde parecem 

corresponder a uma cadeia de relações de causa e efeito, são 

aqui fruto de processos emergentes, cuja determinação se 

encontra em outro nível” . (Nestes sistemas) iniciativas 

centralizadas se dissipam, submetidas a uma multiplicidade de 

ações originadas nos processos de sincronização entre os seus 

infinitos agentes” .(Eles) “resolvem problemas com o auxílio de 

massas de elementos simplórios, em vez de contar com uma 

única ‘divisão executiva inteligente’. São sistemas bottom-up 

(de baixo para cima), e não, top-down (de cima para baixo). 

Pegam seu conhecimento a partir de baixo11. Estes processos 

emergentes criados por sociedades cada vez mais complexas, 

                                                           
9 Santos, 2008. 
10 O conceito de emergência tem sido levantado por cientistas que buscam 

entender “sistemas que usam componentes relativamente simples para 

construir inteligência de nível mais alto, onde agentes locais desenvolvem 

ações seguindo regras simples capazes de gerar estruturas surpreendentemente 

complexas.” (Johnson, 2001) 
11 “Em uma linguagem mais técnica, são sistemas adaptativos complexos que 

mostram comportamento emergente. Neles, os agentes que residem em uma 

escala começam a produzir comportamento que habitam uma escala acima 

deles: formigas criam colônias; cidadãos criam comunidades; um software 

simples de reconhecimento de padrões aprende como recomendar novos livros. 

O movimento de regras de nível mais baixo para a sofisticação de nível mais 

alto é o que chamamos de emergência.” (Johnson, 2001, 14)  
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com suas características de auto-organização, entram em 

contradição com a dinâmica centralizada e  hierarquizada das 

estruturas políticas da democracia representativa, originando 

graves crises,  com confrontos e alternância entre processos de 

cima para baixo e processos emergentes.12 

Estas contradições e conflitos são resultados do confronto de 

duas culturas, duas formas de regulação e dois tipos de 

“estruturas” de organização destas sociedades. As questões que 

se colocavam em nossa pesquisa eram: estes processos 

emergentes poderiam se impor como hegemônicos? As novas 

tecnologias interativas permitiriam viabilizar a criação de 

dispositivos e formas de agenciamento que servissem para que 

se desenvolvessem novas formas de organização que sejam 

capazes de incorporar e conviver com a mais ampla diversidade? 

Serão capazes de viabilizar a convergência de diferentes 

dinâmicas específicas e até contraditórias, oferecendo suporte e 

instrumentos efetivos para novas formas de socialização, não 

mais com uma organização social hierárquica e centralizada, mas 

em uma organização em rede formada por uma multiplicidade 

de organizações civis e comunidades virtuais?  

As manifestações que explodiram no Brasil, recentemente, 

nos ofereceram alguns indícios desta possibilidade e apontaram 

algumas questões concretas que precisam ser resolvidas. Mas 

antes de discuti-las vamos estudar o que são os sistemas 

distribuídos e um novo tipo de Rede que se desenvolve nas 

sociedades complexas. 

                                                           
12 Santos, 2008. 
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Redes e Sistemas Distribuídos 

Apresentamos na Figura 1, um diagrama que mostra três 

possibilidades de organização em rede. Observe que os “nós” 

são os mesmos em todos eles. 

 

Figura 1 - Tipologias de Rede 

Esta tipologia foi criada pelo engenheiro polonês, radicado 

nos EUA, Paul Baran13, nos anos 60, quando se discutia o tipo de 

redes que poderia ser usado na construção da Internet. A 

proposta de Baran era construir uma rede de comunicações 

distribuída, menos vulnerável a ataques ou a quedas do que 

redes convencionais. Procurava responder a uma situação de 

guerra fria onde a preocupação era que as informações 

                                                           
13 Baran, 1964. 
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continuassem trafegando normalmente em caso de um ataque 

nuclear. Sua ideia foi a de "quebrar" os dados, enviados pela 

rede, em pequenos pacotes, o que chamou de "blocos de 

mensagem" (message blocks). Dessa forma, as informações seriam 

enviadas em pequenos pedaços e reconstruídas ao chegar no seu 

destino, como funciona até hoje na Internet. Ele apresenta três 

possibilidades de rede: 

● Rede Centralizada: esse sistema não suporta o dinamismo 

e a diversidade que ganha a rede a partir de uma determinada 

escala, visto que seus nós estão ligados (e “amarrados”) a um 

único ponto central. 

● Rede Descentralizada: o sistema descentralizado conta 

com nós intermediários/mediadores, onde se tem o centro e os 

subcentros; temos um núcleo central e mediadores (os 

subcentros), os quais, por sua vez chegam a outros elementos do 

sistema. Este sistema vai se desenvolvendo através da 

incorporação de camadas de mediadores, que conforme vão se 

afastando do centro, começam a originar problemas. Tal sistema 

também se inviabiliza (ou perde eficácia) com um maior 

crescimento da rede.  

● Rede Distribuída: em um sistema distribuído não existem 

nós intermediários e nele, por diferentes caminhos, todo 

elemento pode ter acesso a qualquer outro. Temos assim um 

sistema onde tudo se comunica com tudo. É um sistema onde há 

a possibilidade de comunicação generalizada, e onde os centros e 

subcentros perdem o papel de intermediação e em um dado 

momento deixam de existir. O sistema é completamente 

dinâmico e muda todo o tempo. 
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O sistema distribuído já existia em diferentes realidades 

(biológica, ambiental, tecnológica, por exemplo), mas ele aparece 

e ganha visibilidade com todos os seus contornos com a Internet. 

A Web gerou uma possibilidade de interação entre vários pontos 

simultaneamente. Pode-se dizer que a cultura da Internet 

(Ordem da Internet), é formada por redes distribuídas que nos 

oferecem conexão e interatividade de forma dinâmica. 

Diferentemente da “Ordem do Livro” citada anteriormente, 

estruturada em uma ordem linear, contínua e organizada de 

forma centralizada, hierárquica e fechada, a “Ordem da 

Internet”, utiliza elementos infinitos, criativos e descentralizados 

compondo um hipertexto. Ela articula uma rica rede de relações, 

capaz de mobilizar e suscitar as mais diversas interações, criando 

uma outra cultura que se define por uma série de características 

novas. 

 Algumas dessas características da organização da cultura 

em sociedades complexas, são: 

● A possibilidade de reaproximação entre teoria e prática: a 

produção de conhecimento deixa de ser coisa de “intelectuais”; 

● O conhecimento se constrói através da ação (a ação não é 

posterior ao conhecimento); 

● A produção coletiva de conhecimento; 

● A redução do papel dos intermediários; todos falam e 

fazem; 

● A possibilidade de sincronização e de outros processos de 

baixo para cima; 

● A inviabilidade de estruturas hipercentralizadas; 
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● A regulação se desenvolve através de processos de 

sincronização das ações de uma multiplicidade de agentes, para 

se chegar ao equilíbrio14. 

Esta nova cultura, podíamos prever, como desdobramento 

de nossa pesquisa, terminaria por questionar a estrutura política 

atual, entrando em contradição com a democracia representativa 

e abrindo o espaço para o surgimento de uma nova ordem 

política, que a nosso ver se estruturaria a partir de redes sociais e 

comunidades virtuais: 

As novas tecnologias, podem estruturar um novo tipo de ação 

administrativa e política. Algumas experiências já mostraram 

seu potencial em iniciativas para dar uma maior transparência 

à ação política e administrativa do Estado, ao colocar certos 

serviços diretamente sob o olhar e ação do cidadão (prestação 

de contas sobre recursos, controle de suas informações, de sua 

situação e seus direitos nos diferentes setores, plebiscitos, etc.), 

ou da compra de produtos e serviços para o Estado através de 

pregões eletrônicos (que provocaram uma baixa de preços nas 

licitações). Mas, mais do que isso, elas viabilizam a constituição 

de comunidades virtuais, mecanismos interativos e redes que 

se expandem e se comprimem, se fundem e subdividem; 

suficientemente flexíveis para provocar sincronizações e 

absorver contradições entre os mais diferentes setores da 

população e constituir ações políticas muito superiores às 

forças que lhe deram origem, se transformando, por isso 

mesmo, em um imenso potencial regulador. Nesses marcos, 

torna-se necessário repensar, a partir de lógicas emergentes e 

redes sociais complexas e dinâmicas, não apenas as 

organizações políticas, mas também as políticas públicas.15 

                                                           
14 A regulação se dá por processos de sincronização entre os diferentes agentes 

e não por intervenção do Estado e ao Neoliberalismo, de regulação pelo 

mercado. 
15 Santos, 2008. 
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Já trabalhávamos essas questões em nossas pesquisas 

quando fomos surpreendidos pela volúpia da irrupção de 

manifestações em todo o Brasil. Parodiando Marx, podemos 

dizer que: “Um fantasma ronda o Brasil e o Mundo: o fantasma 

das Redes Sociais”, resumindo um amplo consenso no momento, 

de que as redes sociais foram decisivas para esta explosão. 

As manifestações, que desde 2010 vem correndo no mundo e 

agora impetuosamente no Brasil, não apenas afirmam as 

expectativas de nossas pesquisas que apontavam para isso, mas, 

o que é mais importante, nos permitem avançar em uma 

resposta à pergunta que todos estávamos nos fazendo:  “Qual a 

capacidade deste movimento se consolidar e criar algo de novo”? 

Pode um sistema distribuído ser a base de reestruturação da 

sociedade e oferecer um substituto ao sistema representativo?  

Um olhar atento aos detalhes do movimento, talvez, nos 

permita avançar em algumas reflexões sobre esse assunto. 

“Nós somos as Redes Sociais” 

Uma grande faixa levada pelos manifestantes com o dito 

acima, teve a felicidade de dar uma dimensão presencial ao 

movimento que se desenvolvia nas Redes Sociais. Os protestos 

que ganharam força em junho e culminaram com milhares de 

pessoas saindo às ruas em São Paulo (maior centro econômico do 

país), foram iniciados pelo Movimento Passe Livre (MPL)16. Via 

                                                           
16 O Movimento Passe Livre é um movimento social brasileiro que defende a 

adoção da tarifa zero para o transporte coletivo. O movimento foi fundado em 
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redes sociais, os organizadores do Movimento paulista 

marcaram uma manifestação para 6 de junho, convocando toda a 

sociedade, principalmente pelo Facebook e Twitter. A 

manifestação foi motivada pelo aumento de “20 centavos” das 

tarifas do transporte público intermunicipais.  

Este e outros movimentos sociais que se seguiram passaram 

a ser agendados pelo Facebook, com horário e local previamente 

marcados nos grandes centros das cidades. Como o aumento das 

tarifas era nacional o chamado terminou por provocar 

manifestações em todo o país.  Milhares de pessoas e suas 

bandeiras foram às ruas em grandes centros urbanos como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília 

(capital do país). Essa expressiva participação social também 

provocou manifestações de brasileiros em diversas partes do 

mundo como Austrália, EUA e França, começando a preocupar 

os governantes e políticos brasileiros. 

Os jovens “organizadores” do Movimento, apesar de não 

terem a experiência política de lutas e reinvindicações nos 

moldes tradicionais, foram resolvendo e pensando os problemas 

conforme eles iam acontecendo. Em sua maioria eram jovens de 

classe média, muitos estavam nas ruas pela primeira vez, mas 

sentiram e aprenderam o que é a repressão e por isso estiveram, 

por exemplo, na manifestação em memória dos dez mortos 

                                                                                                                               
uma plenária catarinense no Fórum Social Mundial em 2005, em Porto Alegre, e 

ganhou destaque ao participar da organização dos protestos em São Paulo em 

2013 (fonte: Wikipédia). 
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durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na 

Favela da Maré, zona norte do Rio de Janeiro17. 

É importante entender que estes jovens aprenderam a 

colaborar na Internet, onde viram a força e a capacidade desta 

colaboração em resolver problemas. Aprenderam que não é 

possível ser poderoso na rede. São anônimos, tiram sua força das 

redes e das comunidades virtuais e sabem que esta rede não 

precisa de intermediários, pois conseguem resolver seus 

problemas através da sincronização de iniciativas individuais e 

de grupos usando os recursos que a própria rede coloca em suas 

mãos.  

Para as gerações que lutaram contra a Ditadura, o sucesso de 

uma ação direta “espontânea” era inimáginável. Era uma 

“loucura” que já tinha sido resolvida no início do século com o 

projeto de construção de partidos centralizados onde dependia-

se da organização de uma cadeia de comandos em uma estrutura 

hierárquica que disputaria o poder, ou através da violência ou 

pela via eleitoral, elegendo ou impondo direções que 

representariam e defenderiam os seus interesses. Mas os 

manifestantes de 2013, perceberam que este tipo de organização 

não levava a uma real solução dos seus problemas. Que desta 

forma tradicional não se consegue resolver os problemas de uma 

                                                           
17 No fim da tarde do dia 24 de junho, a Polícia Militar entrou na comunidade 

em busca de homens que aproveitaram uma manifestação nas proximidades 

para promover arrastão, roubando mercadorias de lojas e assaltando 

motoristas. A ação da polícia deflagrou um massacre na comunidade e foi 

testemunhada e relatada por moradores gerando manifestações de 

organizações de direitos humanos. 
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sociedade complexa, múltipla em sua diversidade. Que essas 

organizações e dirigentes mostram cotidianamente sua 

incompetência – impossibilitando seu futuro ao destruir a 

natureza e os recursos naturais – e se mantêm em uma cultura 

que alimenta e cria as condições da corrupção e da impunidade. 

Mais que vinte centavos 

A causa inicial, o aumento de “vinte centavos” nas 

passagens de transporte, antes mesmo da vitória com a sua 

revogação por parte dos prefeitos, já tinha sido superada e 

relativizada. Os cartazes/posts e gritos de protestos, nas redes 

sociais e em imagens de TV (muitas vezes reproduzindo vídeos 

dos manifestantes), mostravam que outras pautas se juntavam às 

reivindicações, exigindo mudanças muito mais profundas na 

governança brasileira. Conforme o movimento  se ampliava e se 

tornava massivo, eram levantadas as mais diversas bandeiras, 

sem nenhuma hierarquia, cada setor, grupo e mesmo indivíduos, 

manifestando suas prioridades: saúde, educação, transporte, 

causas indígenas, reforma política, contra a corrupção, o 

desperdício e desvio de dinheiro público, ou simplesmente 

manifestando seu repúdio ao deputado federal e pastor Marcos 

Feliciano18 que declarara que homosexualismo era doença. 

                                                           
18 Deputado e pastor do Partido Socialista Cristão de São Paulo (PSC-SP) que 

foi eleito em março de 2013 para presidir a Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara dos Deputados. 
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As manifestações criavam um espaço híbrido entre as redes 

sociais e as ruas. Quem participava nas ruas, informava o que 

acontecia através de posts, fotos e vídeos gravados e enviados 

por celulares para redes sociais, e a rede para o mundo. Através 

das redes os manifestantes resolviam seus problemas: grupos e 

páginas no Facebook surgiam por iniciativas individuais e de 

grupos, com vocações distintas e se propondo a atividades 

específicas: um para orientar os manifestantes a se defender da 

repressão, outro, de advogados, para orientar o que fazer no caso 

de prisão, ou para discutir determinada reivindicação, para 

divulgar fotos e vídeos, etc. As interações, comunicação e 

discussões em rede ampliavam e generalizavam os movimentos 

nas ruas estimulando-os e servindo para seu amadurecimento. 

Vários ambientes foram criados nas redes e na Web para ampliar 

a discussão, as reivindicações, e o monitoramento das 

manifestações. A Tabela 1 apresenta alguns grupos envolvidos 

nas mobilizações. 
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Nome do 

Grupo 

Papel Link 

Verdade Nua e 

Crua 

Perfil no Facebook que publica vídeos e 

imagens criticando aspectos culturais e 

socio-econômicos do Brasil.  

https://www.facebook.com/A

VerdadeNuaECruaOficial 

Movimento Social 

Autônomo Passe 

Livre 

Movimento social autônomo, apartidário, 

horizontal e independente, que luta por 

um transporte público gratuito. 

https://pt-

br.facebook.com/passelivresp 

Narrativas 

Independentes, 

Jornalismo e Ação 

(NINJA) 

Coletivo que produz e compartilha 

material filmado sobre assuntos ora 

abafado, ora distorcido na mídia. 

https://www.facebook.com/mi

diaNINJA 

Anonymous Comunidade online, descentralizada, 

atuando de forma anônima, de maneira 

coordenada, que discute assuntos 

relacionados aos direitos do povo perante 

seus governantes. 

https://www.facebook.com/A

nonymousFUEL 

Causa Brasil Site que apresenta em gráficos quais os 

assuntos que são motivo das 

manifestações a partir de posts nas 

principais redes sociais. 

http://www.causabrasil.com.b

r/ 

Vem pra rua Tem o propósito estimular o povo a ir às 

ruas reivindicar seus direitos e opiniões 

compartilhando  informações associadas 

aos movimentos iniciados em Junho de 

2013. 

http://vemprarua.org/ 

Reforma Política Plataforma de coleta de 1.500.000 

assinaturas para submeter propostas de 

Reforma Política ao Congresso  Nacional. 

http://www.reformapolitica.or

g.br/ 

Tabela 1 - Grupos mobilizadores 
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Bandeiras 

 As primeiras manifestações não contaram com a presença 

de sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais. Elas, no 

entanto, ganharam forte apoio popular depois da repressão 

violenta promovida por policiais militares contra os 

manifestantes - dentre eles jornalistas da mídia tradicional. A 

adesão massiva da população às manifestações foi instantânea e 

quando ocorreu trouxe no seu bojo uma multiplicidade de outras 

reivindicações e protestos.  

Os manifestantes se diziam apartidários. Eles estavam nas 

ruas não para defender um partido mas por uma (ou melhor, 

várias) causa(s); diziam-se sem representantes oficiais, sem 

líderes.  

O movimento se forma na recusa – confusa, flutuante, ambígua 

e até perigosa – do partido, da organização separada, da 

bandeira. Isso porque a recusa é geral, não faz distinções e 

funciona como rejeição de qualquer plataforma ideológica 

preparada e determinada por lógicas de aparelhos separados: 

nisso há uma percepção de que um dos problemas da política é 

a construção de aparelhos que tendem – antes de tudo – a 

reproduzir a si mesmos.19  

Num primeiro momento esta recusa leva alguns 

manifestantes a hostilizar outros que levavam bandeiras de 

partidos.  Mais adiante, no entanto, foi ganhando no movimento 

a posição de permitir a participação de militantes com suas 

                                                           
19 Cocco, 2013. 
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bandeiras, desde que não tentassem se impor e impô-las ao 

movimento. 

Mídia tradicional e mídia alternativa 

Enquanto a mídia tradicional, a partir de tomadas feitas do 

alto dos prédios exibia imagens de vândalos destruindo bens 

públicos e em confronto com a polícia, jovens manifestantes 

munidos de celulares transmitiam, ao vivo, os protestos nas 

redes sociais que em sua grande maioria aconteceram de forma 

pacífica. Estas iniciativas, por exclusiva decisão individual, 

foram decisivas na mudança de foco de grandes emissoras de 

TV, em particular da Rede Globo20, a rede hegemônica do país. 

Tal emissora, logo nas primeiras manifestações, através de seu 

discurso e das imagens que exibia, taxava os manifestantes em 

geral de vândalos, o que provocou a ira e a reação dos mesmos 

que começaram a publicar fotos e vídeos procurando desmenti-

la. Duas destas imagens percorreram as redes sociais: a foto de 

um policial espirrando spray de pimenta na cara de uma 

adolescente; e um vídeo de outro policial quebrando o vidro de 

um carro que a Rede Globo havia mostrado como quebrado por 

vândalos. Foi nesse momento que começou a ganhar expressão, 

uma mídia alternativa que buscava expressar uma nova visão 

dos conflitos, dando voz aos próprios manifestantes. O Mídia 

                                                           
20 A Rede Globo é um oligopólio de empresas familiares. Partilham entre si as 

concessões de TV e rádio, de norte a sul do país, por meio de suas filiais e 

retransmissoras. E ainda controlam simultaneamente jornais, revistas, editoras, 

produtoras de filmes e teatro. 
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Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), 

transmitindo imagens e voz diretamente dos manifestantes 

através da Internet. Hoje o "canal" é mantido e produzido por 

uma rede de voluntários em todo o país que usa celulares e 

câmaras pessoais. Foi nesse momento também, que a mídia 

tradicional percebeu que seu discurso teria de ser mais 

cuidadoso, já que não tinha mais o monopólio da imagem e que 

corria o risco de cair em descrédito.  

A partir de então, também pela repressão que atingiu os 

seus jornalistas, a Rede Globo "aderiu" ao movimento, tentando 

pautá-lo e caracterizá-lo como um movimento de oposição ao 

Governo Federal. Para isso tentou aproveitar-se do descrédito 

que o povo já sentia com relação ao sistema político, aos partidos 

e aos representantes políticos. 

A generalização do movimento de forma independente da 

mídia, das organizações políticas e sindicais, criou uma situação 

sui-generis: não havia mais como ser contra. E os manifestantes 

não mostravam disposição de sair das ruas. Na impossibilidade 

de confrontá-lo “as forças organizadas da nação”, os mediadores, 

passaram a tentar “responder” às manifestações mostrando 

disposição de reconhecê-las, “respeitá-las”, tomando algumas 

iniciativas formais pelo menos: acenando com a participação 

popular (plebiscito ou constituinte), reduzindo o quorum de 

cidadãos/assinantes necessários para apresentação de leis no 

Congresso Nacional e a possibilidade de recrutá-los pela 

Internet, reconhecendo a necessidade de uma reforma política, se 

mostrando dispostos a aumentar os recursos para responder as 

demandas sociais (saúde, educação, etc.).  
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As multidões nas ruas expõem a crise terminal de um modelo 

político que vem arrastando suas correntes como um fantasma 

há muito. O mais provável é que o Poder reaja como sempre: 

finja que irá mudar para que tudo continue como sempre. 

Independente disto, o Brasil já não é o mesmo. A experiência 

das mobilizações mostrou que o impossível em política é, na 

maioria das vezes, apenas aquilo que nunca foi tentado.21  

A partir deste momento a “democracia representativa” 

sofrerá a pressão direta e constante de seus “representados”. Nas 

redes e nas ruas. E ninguém tenha a ilusão de que esta situação 

de manifestações generalizadas não se manterá e se repetirá, 

cada vez de forma mais frequente. O provável é que as 

estruturas políticas e sociais tenham de conviver com esta rede 

distribuída, sempre presente, como um poder emergente. E 

conforme ele amadureça, oferecendo novas formas de 

estruturação da sociedade. 

Análise dos “nós” dominantes nos protestos 

Apesar do Movimento Passe Livre SP ter iniciado as 

convocações para as manifestações no Facebook, a rede de 

ativismo hacker – “AnonymousBR” – foi um dos maiores focos 

de atividade na rede social nos dias-chave dos protestos de rua 

em junho. É o que diz um estudo feito pela empresa 

InterAgentes22 que estuda principalmente os acontecimentos de 

São Paulo (SP), no Brasil. Segundo os dados da empresa, esse 

                                                           
21 Rolim, 2013. 
22 Amadeu, 2013. 
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grupo dominou os “nós de relevância” no tráfego do Facebook 

nos dias 13, 17, 18 e 20 de junho, quando centenas de milhares de 

pessoas foram às ruas. 

A pesquisa processou cerca de 50 expressões-chave, como 

"protesto" e gritos de guerra dos manifestantes, em mais de 500 

mil comentários e mensagens postados na rede abertos ao 

público, usando o software de visualização de dados Gephi. O 

programa apontou os perfis que se tornaram "nó" 23  que 

receberam maior atenção em comentários, compartilhamentos de 

informações sobre os protestos e convocações para as 

manifestações de rua. Foi estabelecido um ranking com os cinco 

maiores "nós" de cada dia. Dos 20 listados, 12 traziam a bandeira 

"Anonymous". O "Passe Livre São Paulo" (Movimento Passe 

Livre) apareceu apenas no dia 13, quando a polícia reagiu com 

violência à marcha em São Paulo. Depois, desapareceu dos cinco 

primeiros lugares de maior relevância. 

Há uma explicação para tal avanço do Anonymous? Longe 

de ser uma grande ameaça à democracia, a página Anonymous 

segue um padrão de relação trazida, pelos adolescentes, desde o 

Orkut, com os jogos “pego ou não pego”, “comento ou não 

comento”. A seção “curta frases revolucionárias” é uma sacada 

fantástica da fan page para gerar burburinho e motivar as 

pessoas a curtirem, comentarem e compartilharem conteúdos. 

Essa estratégia é feita porque o Anonymous espalha conteúdos 

de outras páginas no Facebook, principalmente os advindos do 

                                                           
23  Um ponto em que ao menos três caminhos de um circuito ou rede se 

encontram. 

http://pt.wiktionary.org/wiki/circuito
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“Brasil sem Corrupção”24 e “Frases Revolucionárias”25. E tudo 

isso vem de uma cultura juvenil forte, afastada das fan pages 

muito “institucionalizadas” da população adulta do Facebook. A 

força do remix é o elemento mais forte do AnonymousBR.26 

A página do Passe Livre SP é de uma multiplicidade 

impactante. Só nos últimos 10 posts27 foram gerados seis grupos 

diferentes de curtidores. Isso mostra a diversidade de grupos e 

expectativas dentro da página. Há aqueles mais atentos às 

convocatórias, outros aos conteúdos de conquistas alcançadas 

pela mobilização, muitos a fim de curtir a galeria de fotos da 

população na rua, de critica a taxa de lucratividade obtida pelos 

empresários de transporte e aqueles em busca de informação 

sobre como ocorre o aumento da tarifa de transporte coletivo.28 

Atualmente, a página do AnonymousBR possui 1.110.047 

seguidores enquanto que a do Passe Livre SP possui 289.381 

seguidores. 

Algumas Questões Novas colocadas pelo Movimento para 

pensar seu futuro  

Como afirmamos mais acima, ainda que pudéssemos prever 

manifestações como estas a partir de uma avaliação de processos 

                                                           
24 Pode ser acessada através do link 

 https://www.facebook.com/BrContraCorrupcao?directed_target_id=0  
25 Pode ser acessada através do link  

https://www.facebook.com/FRevolucionarias?directed_target_id=0  
26 Malini, 2013. 
27 Esta análise foi feita em 24 de junho de 2013. 
28 Malini, 2013. 

https://www.facebook.com/BrContraCorrupcao?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/FRevolucionarias?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/groups/redessociais2013/doc/530315873701890/
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de transição em curso, a experiência aqui ocorrida nos serviu 

para vislumbrá-las com um pouco mais de concretude, 

observando como elas se processaram, os problemas vivenciados 

e a maneira que começaram a ser resolvidas. 

Os mais “experientes politicamente” teimaram em 

apresentar soluções que repetem os discursos e as maneiras de 

fazer hegemônicos29. Mas os manifestantes  

não se sentem representados pelos discursos hegemônicos. Eles 

olham para os partidos, para os governos, para o Judiciário, 

para a mídia, com a sensação de que todas estas instituições se 

movem em um mundo fantasioso e medíocre onde a 

manipulação é a regra, o descompromisso com o povo o 

conteúdo mais relevante e a hipocrisia um estilo inconteste. 30  

Mas como fazer as coisas diferentes sem estas organizações? 

Pensemos um pouco sobre os problemas que se colocaram: 

1) Uma das críticas feitas ao movimento é que ele não tinha 

uma plataforma. Mas será que um movimento “distribuído” 

deve ter uma única bandeira, precisa de uma plataforma comum, 

cujas prioridades e bandeiras todo o mundo concorda? ou ele 

sincroniza diferentes movimentos e bandeiras? 

Quem já participou de movimentos políticos, processos 

eleitorais e organizações de classe, sabe a importância que nestes 

                                                           
29 O que os “experientes” têm dificuldade em ver, porque está marginalmente 

nas redes é que a discussão sobre a viabilidade da ação direta hoje é diferente 

da discussão do início do século, quando as possibilidades de uma cultura de 

participação eram restringidas pela violência direta do czarismo, pela pouca 

informação e educação das massas que não tinham acesso à cultura, que não 

tinham dispositivos técnicos para administrar processos, e não tinham a 

possibilidade de rapidamente debater algo amplamente e tomar iniciativas 

diretas. 
30

 Rolim, 2013. 
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processos assume a unificação do movimento a partir de um 

conjunto de bandeiras claramente definido ou de uma 

plataforma. Esta tem sido a maneira de unificar o movimento e 

de definir suas “prioridades”. Claro que a definição de 

prioridades, neste caso, tende a ser disputada em um processo 

excludente, onde os setores que hegemonizam os movimentos 

tende a afirmar as suas prioridades. 

Quando o movimento explodiu levantando múltiplas 

bandeiras, sem nenhuma hierarquia, cada setor com suas 

prioridades, isto causou uma certa estranheza. Na realidade o 

que aconteceu é que em lugar de uma narrativa única (um texto) 

o movimento gerou um Hipertexto (onde não há uma única 

narrativa, hierarquia e centralidade como no texto. Aqui cada 

bandeira ganha força e importância diferente, para os diferentes 

participantes, ao mesmo tempo em que cada uma ganha 

relevância para o conjunto do movimento em momentos 

diferentes. Observe o formato que assumiram as “bandeiras” nas 

manifestações: ganharam a forma de “posts”, em geral em 

cartazes de cartolina, como uma manifestação individual que 

ganha relevância quando é reconhecida (curtida) e se sincroniza 

com as outras manifestações. 

2) A relevância de cada manifestação pode ser observada 

através de uma série de dispositivos que permitem ver, através 

de estatísticas do volume de hashtags, a importância que cada 

tópico adquiriu em determinado momento. Um exemplo é o site 

Causa Brasil. Os tópicos mais relevantes, assumem papéis 

diferentes de acordo com o número de interações e correlações 

que se estabelecem em um determinado momento, que podem 
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variar de minuto a minuto.  Aqui devemos fazer uma 

observação: uma das funções “delegadas” aos Partidos e às 

Instituições é ver e entender o movimento em seu conjunto, o 

que seria impossível para os indivíduos isoladamente. Do 

mesmo modo, não existem condições de “medir” a vontade dos 

movimentos em ação direta. É aqui que aparecem novas 

possibilidades oferecidas pelas tecnologias de informação e 

comunicação que permitem interpretar e analisar todos esses 

dados através de processos automáticos. 

3) Isto nos leva a tentar entender como pode ser a 

"organização" desse movimento  e como garantir a sua ação. A 

maneira tradicional que conhecemos é através de uma cadeia de 

mando, de um plano de ação e de uma força de ordem. Nas 

experiências atuais tivemos um caráter distribuído - grupos 

diferentes, percebendo uma necessidade do movimento, e por 

iniciativa própria, propondo ações, assumindo atividades e 

cumprindo funções diferentes, em tempos e espaços diferentes. 

Demonstrando uma nova forma de mobilização sem 

necessariamente contar com o apoio das “estruturas centralizas”, 

cuja “unificação” se dá através de um processo de sincronização 

das ações que se influenciam e se articulam no terreno. Terreno 

aliás que não é algo com fronteiras definidas. É um espaço 

híbrido entre as ruas e as redes. Grande parte das manifestações 

começaram a partir da organização de eventos no Facebook ou 

de chamamento em Blogs. Muitos eventos fracassam por não 

encontrar ressonância na população, mas outros ganham 

relevância ao se multiplicarem os que com eles se identificam. 
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4) Outra questão é a necessidade do movimento de “manter 

a ordem”?  Como tratar os quebra-quebras e os “vândalos”? 

Normalmente os movimentos criam forças de ordem para 

reprimir provocadores e dissidentes. Nas manifestações recentes 

ficou patente que por mais que as provocações e os vandalismos 

sejam até certo ponto inevitáveis, eles tendem a ser localizados e 

limitados, se mantendo em suas fronteiras. Se o movimento é 

forte, eles isolam estas ações e levam a que percam sua 

relevância. Somos otimistas quanto à possibilidade do 

movimento de pensar novas formas de tratar o assunto. 

5) A questão mais difícil de responder é como sincronizar a 

emergência com o Institucional? Como sincronizar a democracia 

direta e participativa com a democracia representativa? Ele deve 

negociar”? Como pode haver "negociação" se não há lideranças? 

O povo só pode protestar e pedir ou pode governar? Como 

articular a ação direta com a Democracia Representativa? No 

imediato isto tende a criar uma espécie de duplo poder onde a 

institucionalidade tradicional e os processos emergentes se 

manifestam em âmbitos e esferas diferentes. As instituições 

como estão organizadas hoje não respondem mais à dinâmica da 

sociedade - interativa, rápida, que não está subordinada às 

direções. A rede é o ambiente propício para a emergência de 

uma espécie de multiliderança: alguém ou um grupo lidera em 

uma circunstância particular, em algo que ela sabe fazer e em 

seguida outro e assim sucessivamente. Não é preciso um líder 

profissional ou eterno que queira liderar em todos os assuntos. 

Hoje temos também um conjunto de experiências e práticas 

comerciais novas; formas de produzir, de financiar 
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empreendimentos, produção peer to peer (P2P), pesquisa e 

distribuição compartilhadas (economia solidária), dinheiros 

alternativos, inclusive na esfera física. Não há confronto, mas 

perda de relevância das organizações centrais. O Movimento 

pode se defender quando promove o feedback negativo31 e a 

autoregulação: limpeza de patrimônios públicos alvo de ações 

vândalos; compra de novo carro para proprietário de um 

automóvel destruído nas manifestações 32 ; dentre outros 

exemplos. 

6) Surgimento de novas formas de debates públicos. O 

ressurgimento da Ágora grega? As ruas, as praças e as redes, são 

hoje um novo lugar de debates públicos, sem mediação, com 

participação de amplas parcelas da população. 

7) A mídia alternativa e o cidadão multimídia tem um papel 

decisivo ao expor o que estava acontecendo nas ruas e na vida. E 

a mídia tradicional não pode mais negar essas narrativas 

independentes contadas na rede. Por causa dessas novas 

imagens, dessas novas fontes de informação, existe uma crise de 

credibilidade das mídias.  

 

 

 

 

 

                                                           
31 Segundo Steven Johnson, o feedback negativo é um modo de alcançar um 

ponto de equilíbrio. considerando as variáveis e condições externas. (Johnson, 

2001) Neste caso, expressa uma tentativa de resolver os impasses criados por 

vândalos e reestabelecer a ordem.  
32 Bianchi, 2013. 
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Ainda seremos capazes?  

Reflexões sobre uma educação utópica  

para uma cidadania ativa  

Fátima Vieira 
(Centre for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies  

- Faculdade de Letras da Universidade do Porto) 

Segundo o filósofo francês Frédéric Lenoir, a crise que hoje 

vivemos é sistémica: tem uma natureza económica, social, 

política e ecológica, estando cada uma das vertentes ligada às 

outras por uma relação de interdependência. Para Lenoir, se a 

Modernidade colocou o indivíduo no centro do mundo, na fase 

de ultra-modernidade que atravessamos, 1 a resposta para os 

nossos problemas só poderá ser encontrada no próprio ser 

humano. Hoje, mais do que nunca, somos confrontados com um 

desafio à nossa humanidade, àquilo que nos distingue das outras 

espécies: a nossa capacidade de imaginarmos e criarmos as bases 

para uma vida diferente. Mas será que ainda somos capazes de o 

fazer? Somos diariamente confrontados com frases que 

                                                           
1 Lenoir recusa-se a aceitar o conceito de pós-modernidade, pois a sua aceitação 

implicaria que já teríamos conseguido ultrapassar e resolver os principais 

problemas da modernidade quando, na verdade, ainda vivemos segundo a 

lógica dos seus fundamentos.  
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traduzem frustração e resignação (“Não há outra saída...”). 

Como é que o ser humano, tão inventivo e criativo, chegou ao 

ponto de confessar a sua incapacidade para imaginar? Será que 

perdemos a aptidão para pensar utopicamente o futuro? E a que 

estratégias educativas poderemos recorrer de forma a ensinarmos 

a imaginar? 

Já em 1973, em Tools for Conviviality, o pedagogo Ivan Illich 

explicava que o problema parece estar no nosso cérebro: 

deformado pela sociedade em que vivemos, pelos nossos hábitos 

de pensamento, o nosso cérebro habitou-se a aceitar em vez de 

explorar e imaginar. A questão é que, como diz Illich, há sempre 

não uma, mas pelo menos duas formas de utilizarmos, por 

exemplo, uma descoberta científica – duas formas que são, na 

sua essência, contraditórias.2 Habituados a conhecer apenas uma 

das facetas da realidade, não ousamos explorar o outro lado; 

fomos assim perdendo a nossa capacidade para sonhar com um 

mundo diferente, um lugar onde todos tenham o direito de falar 

e de ser ouvidos, onde não sejam impostos limites à criatividade, 

onde todos exerçam efetivamente o direito de decidir sobre o 

rumo da sua própria vida.3   

Illich colocou, no centro do seu raciocínio sobre a 

incapacidade de sonharmos, dois argumentos que se relacionam 

com duas aptidões que o nosso cérebro parece ter perdido: por 

um lado, a capacidade para sonhar, imaginar, inventar e criar; 

por outro lado, a aptidão para relacionar informação 

                                                           
2 Illich, 1973: 12. 
3 Illich, 1973: 34. 
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contraditória. Estes dois argumentos têm sido reatualizados e 

revalidados para o nosso século por dois filósofos franceses que, 

embora não se refiram de forma explícita e sistemática à ideia de 

utopia, têm vindo a produzir uma obra de relevo sobre os 

caminhos que o ser humano poderá, no futuro, vir a trilhar: 

Frédéric Lenoir e Edgar Morin.  

Em La Guérrison du Monde, Lenoir faz, na verdade, uma 

exposição elucidativa sobre o desenvolvimento do nosso cérebro. 

Recorrendo aos estudos do neurocientista Pierre Changeux, 

Lenoir explica que está cientificamente provado que o nosso 

cérebro é afetado pela relação interativa que estabelece com a 

nossa vida social, criando uma estrutura neural complexa que é 

renovada a cada geração. O lado esquerdo do nosso cérebro tem 

uma natureza racional, lógica e verbal, e está vocacionado para a 

abstração; o lado direito tem uma natureza emocional, intuitiva e 

relacional, e está vocacionado para a visualização das coisas. Ao 

longo da história, o cérebro humano foi sofrendo mutações 

profundas. Na passagem do Paleolítico para o Neolítico, por 

exemplo, quando o ser humano se tornou sedentário, assistiu-se 

ao desenvolvimento de características culturais e comporta-

mentais, que se traduziram por uma alteração da estrutura 

neural. O ser humano viu-se então forçado a racionalizar a sua 

existência. Com vista a garantir a segurança da comunidade em 

que vivia, criou um sistema político, económico, militar, religioso 

e administrativo. A dimensão lógica e racional do seu cérebro – 

isto é, o lado esquerdo – sofreu então um desenvolvimento sem 

precedentes, ao passo que as características ligadas à intuição, 
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emoção e sensibilidade, sediadas no lado direito, não sendo tão 

necessárias à construção da sociedade, foram impedidas de se 

afirmar. Como a história da humanidade se tem praticamente 

subsumido, desde essa época, à redefinição das estruturas 

política, social, económica e religiosa, o lado direito do nosso 

cérebro teve muito poucas oportunidades para se desenvolver. 

No entanto – recorda Lenoir – o facto de o nosso cérebro ter 

mudado no passado legitima a esperança de que possa voltar a 

sofrer alterações no futuro. De facto, o nosso cérebro sofreu já 

algumas mutações nas últimas décadas, como prova a nossa 

capacidade para executarmos simultaneamente uma multi-

plicidade de tarefas – por exemplo, escrever um texto no 

computador, espreitar a caixa de correio, consultar publicações 

online, atender o telemóvel, anotar uma tarefa na agenda – sem 

perdermos o fio à meada. Lenoir considera de primordial 

importância a convicção de Changeux de que, se o nosso cérebro 

for imerso num ambiente propício, poderemos recuperar as 

características quase perdidas do lado direito, alcançando assim 

um equilíbrio de ambas as partes. 4  Tomo esta convicção de 

Lenoir, alicerçada em estudos científicos, como base da minha 

esperança de que a reconquista da nossa capacidade de 

imaginação utópica é ainda possível. Como o filósofo francês 

explica, será uma questão de treinarmos o nosso cérebro para 

este exercício; por outras palavras, será uma questão de o nosso 

cérebro ser educado para o efeito.  

                                                           
4 Lenoir, 2012: 292-295. 
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Para Edgar Morin, uma vez alcançado o equilíbrio entre 

ambas as partes do nosso cérebro, o ser humano será finalmente 

capaz de se afirmar plenamente como ser pensante. Num livro 

publicado em 2011 com o sugestivo título La Voie pour l’avenir de 

l’humanité, Morin defende a ideia de que a crise que vivemos – 

que é também uma crise da imaginação – tem uma natureza 

cognitiva. Segundo Morin, o conhecimento foi cortado em 

pequenas parcelas e é atualmente oferecido aos estudantes nas 

universidades através de disciplinas não-comunicantes. Em 

resultado desta segmentação do saber, não conseguimos 

compreender a informação que recebemos: desprovidos de uma 

visão mais ampla das coisas, não somos capazes de 

contextualizar, organizar e compreender os elementos que nos 

são fornecidos em separado. Como observa Morin, se olharmos 

isoladamente para os fios que compõem uma tapeçaria, não 

poderemos nunca fruir do encanto do seu padrão.  

Desde há décadas, na verdade, que Morin tem vindo a 

insistir nesta ideia. Já em Introduction à la Pensée Complexe (1990) 

Morin expusera com muita clareza a sua perspetiva: as ideias e 

os pensamentos são complexos; a tendência moderna para os 

clarificarmos, reduzindo-os a pequenas parcelas, impede-nos de 

compreendermos a sua complexidade, a forma como se 

relacionam uns com os outros (estabelecendo assim uma relação 

de complementaridade) e a forma como se contradizem 

(estabelecendo uma relação de antagonismo). Apenas quando 

formos capazes de compreender as ideias na sua complexidade, 

quando aceitarmos que são multidimensionais e que podem ser 
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simultaneamente complementares e contraditórias, teremos 

acesso ao conhecimento verdadeiro.5  

Vemos assim que tanto Lenoir como Morin, acreditando que 

as mudanças não se fazem por decreto, depositam as suas 

esperanças no ser humano e, por conseguinte, na sua educação. 

Esta pode ser com efeito a via para a instauração de uma 

sociedade mais justa, pois só um ser humano mais esclarecido e 

preparado para compreender, imaginar, organizar e agir será 

capaz de conduzir a humanidade em direção a um outro 

paradigma. Na atual conjuntura, refletimos demasiado sobre o 

presente; este é sem dúvida importante, mas deverá ser sempre 

perspetivado criticamente, e sobretudo enquanto caminho de 

construção para um futuro melhor. Neste sentido, o pensamento 

utópico apresenta enormes vantagens, pois coloca-nos o desafio 

de pensarmos criticamente o presente, de expormos os nossos 

desejos e esperanças, de sabermos impor objetivos a nós próprios 

e de termos consciência das consequências das nossas decisões, 

operando de forma holística, vendo os problemas como 

sistémicos e encarando o conhecimento como essencialmente 

relacional.  

A Escola é, sem dúvida, o lugar propício para a aquisição de 

estratégias capazes de desenvolver nos estudantes um espírito 

crítico, de ensinar a relacionar as informações com vista ao 

desenvolvimento de um conhecimento complexo e de promover 

atividades que conduzam a uma evolução do lado direito do 

cérebro, incitando à imaginação. Para o efeito, a Escola deverá 

                                                           
5 Morin, 2011: 52. 
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assumir-se, antes de mais, como promotora de uma atividade 

pedagógica assente na pedagogia da pergunta (como queria 

Paulo Freire), deverá habituar os estudantes a pensar não numa, 

mas pelo menos em duas formas diferentes de se perspetivar um 

mesmo problema (como defendia Ivan Illich), deverá afirmar-se 

como laboratório de uma verdadeira discussão e reflexão 

participada sobre os caminhos que a sociedade poderá seguir.  

Claro que estamos perante o velho problema do ovo e da 

galinha. Como Edgar Morin salienta, não podemos pensar em 

reformar as instituições sem antes termos reformado os espíritos, 

e não podemos reformar os espíritos sem antes termos 

reformado as instituições. Contudo, a boa notícia – que Morin 

faz questão de salientar – é que assistimos, um pouco por todo o 

mundo, a um número significativo de iniciativas que, embora de 

pequena dimensão, traduzem um avanço significativo em 

direção a uma regeneração económica, política, social, cognitiva, 

educativa, ética e existencial. Trata-se, sem dúvida, de micro-

mudanças que abrem caminho para uma mudança a nível 

global. 

Num artigo muito interessante publicado no Journal of the 

Society for Utopian Studies – no contexto de um volume votado a 

reflexões sobre utopia e educação – Dan Sabia descreve as 

características principais de uma escola utópica que queira 

afirmar-se como o berço de uma geração que pugne pela 

instauração de um novo paradigma. Segundo o autor, uma 

escola utópica, no contexto atual, é aquela que assenta no 

princípio da democracia participativa, na aquisição colaborativa 
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de saberes e no reconhecimento da necessidade de uma interação 

entre a instituição educativa e a comunidade; é, em suma, a que 

reconhece os estudantes como agentes de mudança, concedendo-

lhes um lugar, na estrutura governativa, que torne verdadeira-

mente consequente a sua participação no processo educativo. 

Para Sabia, é de primordial importância que a escola saiba 

transmitir aos estudantes informações sobre a história da própria 

instituição (para que eles possam compreender os seus 

fundamentos), que ela seja capaz de pôr em prática uma 

pedagogia crítica que fomente o pensamento reflexivo, que se 

empenhe numa abordagem transdisciplinar das matérias em 

estudo, que desenvolva nos estudantes uma ética de 

compromisso e responsabilidade, que adopte como referência os 

valores utópicos do pluralismo, diversidade, diferença, reflexi-

vidade, transformação e consciência da natureza transitória do 

saber.  

Uma mudança educativa desta dimensão implica contudo 

uma redefinição da missão das escolas, das universidades e do 

papel dos professores. Estes últimos, como explica Morin, 

deverão desempenhar principalmente o papel de facilitadores de 

informação, mas também de promotores de valores éticos e 

cívicos, dando deste modo aos estudantes instrumentos que lhes 

possibilitarão dar uma resposta adequada aos seus próprios 

problemas, aos desafios com que se deparem no contexto das 

suas vidas pessoais, enquanto cidadãos, agentes da 

transformação da sociedade, da civilização, da humanidade.6 

                                                           
6 Morin, 2011: 263. 
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No entanto, esta tarefa que é confiada aos professores tem 

vindo a ser dificultada, nas últimas décadas, pelo processo de 

marginalização a que a filosofia e a literatura se viram votadas. A 

promoção do pensamento utópico nas escolas implicará sem 

dúvida uma reflexão sobre a importância do estudo destas 

matérias. Como afirmou Gilles Demailly a este propósito, o 

contributo das humanidades e das ciências sociais poderá ser 

decisivo para a saída da crise em que nos encontramos.7 E se, 

como defende José Dias Sobrinho, a missão da educação – e 

sobretudo as instituições de ensino superior – é contribuir para 

robustecer a democracia e os valores cívicos8, essa missão só 

poderá ser cumprida se nas universidades for introduzida a 

dúvida filosófica e o questionamento utópico.  

Em resposta à pergunta que formulo no título deste texto, 

acredito que ainda vamos a tempo. O ser humano já deu provas, 

no passado, de uma surpreendente capacidade de adaptação a 

situações inesperadas. De todas a vezes – refiro-me a situações 

de crise, como guerras ou epidemias – conseguiu ultrapassar os 

obstáculos e inventar estratégias. É um lugar-comum dizer-se 

que os tempos de crise são propícios a utopias. E são-no, 

efetivamente, porque a superação de um paradigma exige 

imaginação, visão e capacidade de ação. Se o conseguimos no 

passado, por que razão não havíamos de o conseguir agora? 

 

 

                                                           
7 Demailly, 2012: 10. 
8 Sobrinho, 2008: 32. 
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Cidadania global e solidariedade 

- Orientações e percursos educativos  

Maria Helena da Guerra Pratas 
(Centro de Estudos e Investigação Aplicados  
- Instituto Superior de Educação e Ciências) 

Que educação para a cidadania global? 

A educação global é uma perspectiva educativa que decorre 

da constatação de que os povos contemporâneos vivem e 

interagem num mundo cada vez mais globalizado. Pretende 

proporcionar oportunidade e competências para reflectir e 

partilhar pontos de vista numa sociedade global, assim como 

compreender as relações complexas entre questões sociais, 

ecológicas, políticas e económicas que a todos dizem respeito. 

Não deverá ser apresentada como uma perspectiva a aceitar 

universalmente de forma acrítica, pois são bem conhecidos os 

dilemas, tensões, dúvidas e diferenças de percepção ao lidar com 

questões globais. São variadas as definições de educação global. 

Segundo a Declaração de Maastricht (2002):  

Educação global é uma educação capaz de abrir os olhos e as 

mentes das pessoas para as realidades do mundo, despertando-
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as para contribuírem para um mundo com mais justiça, 

equidade e direitos humanos para todos. 

Entende-se que a educação global abrange a Educação para 

o Desenvolvimento, a Educação para os Direitos Humanos, a 

Educação para a Sustentabilidade, a Educação para a Paz e 

Prevenção de Conflitos e a Educação Intercultural, dimensões 

globais da Educação para a Cidadania.1 

Nestes últimos anos, a Educação para a Cidadania tem sido 

objecto do interesse de diversas instituições internacionais: a 

UNESCO promoveu a educação para a cidadania à escala global 

por altura da Década das Nações Unidas para a Educação no 

domínio dos Direitos Humanos (1995 a 2004). A Associação 

Internacional para a Avaliação do Desempenho Escolar – IEA – 

tem realizado estudos internacionais sobre educação cívica e 

educação para a Cidadania (Civic Education Study, 2001-2002; IEA 

International Civic and Citizenship Education Study, 2010). Por sua 

vez, a Cimeira do Conselho da Europa de 1997 foi decisiva para 

uma política europeia de Educação para a Cidadania 

Democrática; nela foram definidos quatro grandes domínios de 

actuação: Democracia e Direitos do Homem, Coesão Social, 

Segurança dos Cidadãos, Valores Democráticos e Diversidade 

Cultural. E foi promovido o Projecto Educação para a Cidadania 

Democrática (ECD) para definir conceitos, desenvolver estratégias 

e reunir boas práticas.  

Este permitiu desenvolver um quadro conceptual e 

terminológico da cidadania; identificar as competências básicas 

                                                           
1 Silva, 2010: 10. 
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requeridas e as capacidades necessárias à prática de educação 

para a cidadania; e definir, entre os seus objectivos, a promoção 

de valores e atitudes de respeito pela lei e pelos direitos 

humanos, entre outros aspectos. Foram ainda estabelecidos 

padrões de qualidade no domínio da Educação para a Cidadania 

Democrática e recomendada a sua implementação. A sua 

abordagem destina-se a todos os que se encontram envolvidos 

no processo educativo. A inclusão social e a cidadania activa são 

ainda mais importantes face ao alargamento da União Europeia: 

tornaram-se prioridades na agenda política e na educação e na 

formação. 

O novo paradigma da cidadania, na visão do Conselho da 

Europa, tem uma dimensão social, política, económica, cultural, 

ambiental e espiritual. É também um processo de aprendizagem ao longo 

da vida. Concentra-se em torno dos seguintes objectivos: participação, 

parceria, coesão social, acesso, equidade, responsabilidade e solidariedade.2 

Segundo Audigier 3 , a Educação para a Cidadania não é um 

conteúdo escolar ou um conjunto de actividades: é considerada 

uma finalidade essencial das políticas educativas. Concretiza-se 

ao longo de todo o percurso educativo; é um processo de 

desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e afectivas, 

desenvolvidas em «situação», em estreita ligação com os valores 

das sociedades democráticas. Audigier 4  propõe três tipos de 

competências: cognitivas, éticas e de escolha de valores e de 

acção. As competências cognitivas incluem conhecimentos 

                                                           
2 Paixão, 2001: 29. 
3 Audigier, 2000. 
4 Audigier, 2000. 
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jurídicos, políticos e do mundo actual; competências de análise, 

de síntese e de argumentação, assim como o conhecimento dos 

princípios e dos valores dos Direitos do Homem e da Cidadania 

Democrática. As competências éticas abarcam a capacidade de 

escolher valores e de agir de acordo com eles; incluem, por 

exemplo, a reflexão sobre a liberdade, a igualdade e a 

solidariedade. As competências sociais concretizam-se em ser 

capaz de cooperar, de resolver conflitos, de intervir no debate 

público. São ainda competências de Cidadania: a construção da 

identidade, aprendendo a valorizar a própria cultura e a 

compreender as outras; o desenvolvimento de relações 

interpessoais e o estabelecimento de regras para a vida numa 

sociedade democrática. A Educação para a Cidadania tem ainda 

como objectivo o desenvolvimento de competências de 

comunicação e de expressão, de tomada de decisões, de 

formação de um pensamento crítico e reflexivo, de resolução de 

problemas, de consecução de projectos. Todas estas 

competências devem ser desenvolvidas em articulação com os 

contexto se comunidades em que as crianças e os jovens se 

inserem.5 A Educação para a Cidadania não se concretiza através 

de um discurso, de uma retórica em torno de valores e/ou 

virtudes, mas através de experiências de vida, sendo, por isso, 

mais uma prática do que um discurso, mais uma acção/reflexão 

do que conteúdo e/ou informação; e deve ser promovida por 

várias instituições – não só a escola – e ao longo de todo o 

percurso educativo.6  

                                                           
5 Audigier, 2000. 
6 Bîrzéa, 2000. 
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Depois deste impulso, a Educação para a Cidadania tem 

sido objecto de estudos e projectos variados em toda a Europa, e 

também em Portugal. No entanto, só recentemente passou a ser 

designada como Cidadania Global. 

Objectivos e recomendações 

Sem querer desenvolver aqui as várias políticas educativas e 

medidas tomadas no nosso país, no âmbito da Educação para a 

Cidadania, referirei apenas as recomendações elaboradas pelo 

Fórum de Educação para a Cidadania no documento intitulado 

Objectivos Estratégicos e Recomendações para um Plano de Acção de 

Educação e de Formação para a Cidadania.7 Quase logo no início, 

este documento afirma que em Portugal:  

[…] existe hoje um profundo afastamento dos cidadãos em 

relação à vida colectiva, e onde parece crescer, em particular 

junto dos mais jovens, um quase desprezo pela vida e pela 

actividade política.8  

Salienta que, com frequência, os cidadãos exigem os seus 

direitos, mas demonstram dificuldade em assumir deveres e 

obrigações9; afirma que a cidadania não se reduz a um mero 

exercício de direitos e deveres, mas é sobretudo um 

comportamento, uma atitude e uma certa forma de ser, de estar e 

de fazer, em que cada um encara os problemas da sociedade em 

que se insere com a mesma prioridade com que aborda as suas 

                                                           
7 FEC, 2008. 
8 FEC, 2008: 8. 
9 FEC, 2008: 8. 
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questões individuais, atendendo aos direitos dos outros e em 

particular no respeito pela diversidade e pelas diferenças que 

caracterizam as sociedades em que vivemos.10  

O documento sustenta que, na sociedade portuguesa, 

persistem ainda importantes défices de cidadania que passam 

pela fragilidade da cultura crítica, por várias formas de iliteracia 

e apatia cívica. E considera, como indicação terapêutica, a 

necessidade de educar para a cidadania. Para tal, apresentam 

sete grandes Objectivos/Recomendações:  

1) Promover uma cultura de responsabilidade individual e 

social;  

2) Articular a cultura da responsabilidade individual e social 

com o funcionamento em rede, designadamente através das 

novas tecnologias de informação;  

3) Incluir a Cidadania Global, como dimensão transversal e 

área específica, na oferta pública e privada de formação ao 

longo da vida;  

4) Oferecer a todas as alunas e a todos os alunos uma base 

comum de conhecimentos, atitudes e competências através de 

uma adequada educação para os direitos e as 

responsabilidades numa perspectiva de Educação para e na 

Cidadania Global;  

5) Criar condições para que a escola se assuma como um espaço 

privilegiado de exercício da cidadania e, assim, mais 

consequentemente, de Educação na e para a Cidadania Global;  

6) Garantir a formação inicial e contínua de docentes e outros 

grupos de profissionais e agentes educativos direccionada para 

a aquisição de competências para trabalhar a Educação para a 

Cidadania Global na escola, assegurando a criação e o 

desenvolvimento de recursos e materiais didácticos para o 

efeito;  

                                                           
10 FEC, 2008: 10. 
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7) Estabelecer parcerias entre várias entidades públicas e 

privadas envolvendo a sociedade civil, de modo a conferir 

maior diversidade, qualidade e relevância às actividades de 

Educação para a Cidadania Global.11  

O Fórum de Educação para a Cidadania aponta para um 

conceito de cidadania global que não se reduz ao cumprimento 

de direitos e deveres, mas apela à responsabilidade e à 

solidariedade perante o mundo planetário. Pressupõe o 

horizonte de uma cultura humanista. É global, mas 

inseparavelmente plural pois remete para múltiplas pertenças e 

identidades. E é pluridimensional em dois sentidos: o de 

implicar dimensões cognitivas, éticas e relacionais e o de 

considerar a cidadania como condição, como cultura e como 

competência que requer aprendizagem e que se aprende 

exercendo-se. Considera que o centro de qualquer processo 

educativo é:  

[…] o ser humano livre, responsável, autónomo, solidário, 

sujeito de direitos, respeitador das outras pessoas e das suas 

ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, com um 

espírito crítico, democrático, pluralista, criativo e interventivo 

face à sociedade.12  

Propõe uma educação transformadora e comprometida com 

os valores da igualdade, da democracia, da justiça social e 

económica, baseadas em processos activos, participativos, de 

diálogo, de construção de projectos comuns e de democracia 

como prática vivenciada.13 

                                                           
11 FEC, 2008: 7. 
12 FEC, 2008: 16. 
13 FEC, 2008: 17. 
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Preconizam-se, como objectivos da Educação para a 

Cidadania Global, entre outros: assumir a dignidade do ser 

humano como valor central; lidar com a complexidade; optar 

com coerência e hierarquizar princípios e valores que se opõem 

entre si; assumir a liberdade de ser; consciencializar as múltiplas 

pertenças individuais; assumir a responsabilidade individual 

pelo colectivo; facilitar a compreensão das relações entre a nossa 

vida e a vida noutras partes do mundo. A cidadania global 

implica o desenvolvimento de competências sociais e cívicas 

pressupondo a globalidade do ser humano, que correspondam a 

uma atitude, a uma forma de estar em todos os contextos da vida 

dos indivíduos, que resultem da consciência dos direitos, dos 

deveres e das responsabilidades, através de aprendizagens 

cognitivas e comportamentais. Agregam-se nos três seguintes 

eixos:  

1) Postura Cívica Individual;  

2) Relacionamento Interpessoal; e  

3) Relacionamento Social e Intercultural.  

São muitas as competências apontadas, das quais 

apresentarei apenas uma síntese. No âmbito da Postura Cívica 

Individual salientam-se, entre outros aspectos: exercer e 

compatibilizar os direitos humanos e reagir em caso de 

incumprimento; saber fazer uma leitura crítica da realidade e da 

informação, assente na capacidade de distinguir entre o real e o 

virtual, na consciência do papel dos media e sua influência na 

sociedade; aceitar a própria identidade, e valorizar a experiência 

pessoal; desenvolver a responsabilidade, o respeito por si e pelos 
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outros, a coragem, a persistência; valorizar positivamente a 

diversidade, a autonomia, a urbanidade, o rigor, o autodomínio; 

rejeitar a vitimização, a subserviência, a humilhação, a 

intimidação, a manipulação, o medo, a corrupção, a hipocrisia, 

os comportamentos violadores da dignidade humana, a 

arrogância e o abuso de autoridade; aprender a gerir realidades 

complexas e a eleger prioridades, clarificar valores, reconhecer e 

gerir sentimentos próprios e compreender os alheios; participar 

socialmente e assumir responsabilidades de liderança para a 

construção do bem comum.  

No domínio do Relacionamento Interpessoal, destacam-se: 

saber comunicar com respeito pela igual liberdade e dignidade 

de todas as pessoas; saber ouvir activamente; capacidade de 

diálogo, de cooperação, de resolução de problemas, de gestão de 

conflitos, de rejeição e prevenção de situações de violência; 

respeito pela diversidade, pelos direitos fundamentais e pelas 

opiniões e crenças de outras pessoas; sensibilidade face aos 

sentimentos, necessidades e propostas dos outros e capacidade 

de demonstrar solidariedade.  

Finalmente, relativamente ao Relacionamento Social e 

Intercultural, salientam-se: exercer os deveres inerentes ao 

Estado de Direito democrático, compreendendo os seus 

fundamentos; reconhecer a importância da participação na vida 

democrática e dos seus códigos de conduta; defender os direitos 

humanos, identificar e desenvolver práticas de responsabilidade 

social e comprometer-se com a justiça social, a igualdade e a 

solidariedade; respeitar a diversidade humana e exercer a 

liberdade cultural no quadro dos direitos humanos e de uma 
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concepção global do mundo; respeitar o património cultural e 

natural; ter sensibilidade para o impacto ambiental e social; 

rejeitar a violência e atitudes de intolerância e exclusão; 

reconhecer as injustiças e desigualdades e procurar activamente 

formas de vida mais justas; procurar, adquirir e analisar 

criticamente a informação; adquirir critérios de valor 

relacionados com a coerência, a solidariedade e o compromisso 

pessoal e social; aprender a reflectir sobre conflitos de valor, 

segundo critérios de justiça e dignidade pessoal a partir de 

princípios universais; e, por último, viver e promover a paz, a 

igualdade, a justiça e a solidariedade.  

Relativamente às Orientações Metodológicas, o Fórum 

Educação para a Cidadania acentua a necessidade de privilegiar 

pedagogias “baseadas em processos activos, participativos, de diálogo, 

de construção de projectos comuns e de democracia como prática 

vivenciada.” 14  Recomenda aprendizagens e práticas integradas, 

em ligação com o meio e articuladas com actividades de 

solidariedade ou de voluntariado.  

No entanto, estudos recentes sobre a Educação para a 

Cidadania na Europa, afirmam que existe uma distância 

considerável entre o que os princípios preconizam e o que se 

verifica na prática educativa.15   

 

 

                                                           
14 FEC, 2008: 17. 
15 Pratas, 2012; Losito, 2003. 
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Experiências de Cidadania Global, Direitos Humanos  

e Solidariedade 

A Educação para a Cidadania global não se concretiza 

através de um discurso, de uma retórica em torno de valores, 

mas através de experiências de vida, sendo, por isso, mais uma 

prática do que um discurso, mais uma acção/reflexão do que 

conteúdo e/ou informação. Gostaria, pois de relatar duas 

experiências de Cidadania Global: uma delas, a realização de 

dois cursos de formação on-line sobre Educação Global, 

proporcionados pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, 

situado em Lisboa, em colaboração com a Network University, 

de Amesterdão. 

Desde o seu início em 1990, o Centro Norte-Sul – Centro 

Europeu para a Interdependência e Solidariedade Global – tem-

se empenhado na Educação Global. As suas actividades 

envolvem duas linhas de acção: a consciencialização sobre a 

interdependência global e a solidariedade através da educação e 

o diálogo entre a Europa, os países do Sul do Mediterrâneo e a 

África. Participei num Curso on-line sobre Educação Global: a 

Dimensão dos Direitos Humanos, em 2011. Neste curso 

participaram 55 participantes de quase todo o mundo, que 

trabalharam em conjunto. Examinaram-se possíveis níveis de 

intervenção e desenvolveram-se estratégias de acção. 

Analisaram-se assuntos de todo o mundo e a nível local relativos 

a estas temáticas e fizeram-se experiências de negociação para a 

sua implementação. A metodologia adoptada foi a da 

aprendizagem colaborativa, em que os participantes trabalharam 
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nos mesmos módulos simultaneamente. A avaliação dos cursos 

feita pelos participantes foi muito positiva, que evidenciaram um 

alto grau de satisfação. Vários pediram que fosse criada uma 

plataforma para se manterem em contacto depois do curso. 

Algumas das apreciações feitas, foram por exemplo: “muito 

enriquecedor, tanto pelos conteúdos como pelas diferentes 

metodologias utilizadas, diversos documentos e contactos feitos 

em todo o mundo, o que tornou estes cursos realmente globais!”; 

outros evidenciaram o desenvolvimento de “capacidades para 

planear e levar à prática Programas de Educação para os Direitos 

Humanos”. Os comentários dos participantes sobre o que tinham 

aprendido realçaram três aspectos: o desafio de planear, 

projectar e implementar actividades na prática e no seu próprio 

contexto; as relações entre Direitos Humanos, globalização e 

justiça social, nas suas perspectivas globais e locais; o trabalho 

colaborativo, em diversos grupos e com diferentes 

intervenientes. Relativamente à metodologia, realçaram o facto 

de favorecer a reflexão, a análise e o pensamento crítico, os 

ambientes colaborativos e democráticos, o reconhecimento de 

grande variedade de pontos de vista, a promoção do 

enriquecimentopessoal, da auto-estima e do respeito pela pessoa 

e a aplicação prática do conhecimento. Salientaram que o curso 

tinha facilitado a troca de ideias e práticas de educação global, o 

trabalho em rede, o apoio pedagógico, a discussão de potenciais 

sinergias e a consciência de importância da educação global para 

a interdependência e a solidariedade. Esta solidariedade é 

especialmente importante e necessária, no actual contexto de 

crise financeira Internacional, com medidas de austeridade 
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crescente que podem ter um impacto social negativo e levar a 

atitudes de nacionalismo exacerbado e xenofobia. 

Por outro lado, a educação global não se centra apenas nos 

temas e nas soluções para os problemas mundiais, pois começa 

pelo local, a realidade em que cada qual se insere e actua. É uma 

abordagem que procura ajudar a compreender as questões 

globais e promove competências, valores e atitudes para as 

enfrentar, como cidadãos do mundo. É, simultaneamente, um 

processo de crescimento individual e colectivo gerador de 

transformação e uma preparação permanente para a vida.16   

Uma educação para a cidadania abrangente não se reduz a 

conhecimento e conceitos, mas leva à acção. Nesse sentido, 

gostaria também de referir uma experiência de Educação para a 

Cidadania realizada com os meus alunos da licenciatura em 

Educação Básica, num módulo de Ética e Educação, no Instituto 

Superior de Educação e Ciências, em Lisboa. Participaram 83 

estudantes, com idades entre os 19 e os 27 anos. O objetivo era 

estimular a refletir sobre as bases teóricas e em atividades e 

estratégias a utilizar em diversas áreas curriculares. Com recurso 

a metodologias ativas e participativas, leram documentos e 

debateram diversas questões: os direitos humanos, a construção 

da paz, a verdade, a justiça, o amor e a liberdade como pilares da 

paz e da ordem social, o desenvolvimento e a solidariedade, o 

diálogo e a educação intercultural, a tolerância, o respeito pela 

dignidade da pessoa, a rejeição da violência, a abertura ao 

perdão e à reconciliação. Procuraram, não só refletir, mas 

                                                           
16 Silva, 2010. 
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também viver experiências de cidadania e de solidariedade: 

muitos entusiasmaram-se ao realizar actividades de 

voluntariado em bairros carenciados da cidade, em hospitais, ou 

ao colaborar com associações de solidariedade social que apoiam 

a inclusão de crianças e jovens de bairros carenciados.  

Os resultados foram francamente positivos: ficaram mais 

sensibilizados, com maior respeito pelos direitos humanos e 

mais despertos para agir. Adquiriram uma consciência mais 

clara da dignidade de toda a pessoa humana e venceram a 

inércia para dedicar tempo a quem o necessita. Porque a 

solidariedade só se aprende, efectivamente, quando se vive! 
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A verdade tornar-vos-á livres:  
conhecimento e cidadania política 
 

José A. Colen 
(Centro de Estudos Humanísticos  

da Universidade do Minho) 

Introdução 

Gostava de começar por recordar que a viragem do milénio 

foi um momento de invulgar otimismo. Três ideias tinham 

conquistado o mundo: a paz, a democracia e os mercados livres.1 

A esperança depositada na paz foi abalada logo em 2001 com o 

ataque a Nova Iorque e as duas guerras americanas no médio 

oriente. A confiança nos mercados evaporou com a falência de 

bancos de investimento em 2008 e a crise financeira que ainda 

não terminou no ocidente. Mas agora ouve-se também, cada vez 

com mais frequência, dizer que a democracia está em causa, pois 

não resistirá a uma crise prolongada ou à austeridade imposta 

pelos governos. 

Com efeito os acontecimentos políticos recentes obrigaram a 

refletir sobre o problema da cidadania política, quer sugerindo 

                                                           
1 E.g. Mandelbaum, 2002. 
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que nenhum governo eleito resiste às medidas necessárias para 

sanear as contas do estado, quer porque passaram para a ribalta 

movimentos que não dependem, e até tendem a alhear-se, das 

instituições políticas democráticas tradicionais e aos conceitos 

que as definem: representação, partidos, direitos do homem, 

liberdades negativas, transparência e accountability, constituições 

liberais, parlamentos e equilíbrio dos poderes. A palavra 

“democracia” não perdeu ainda o seu brilho, mas deseja-se 

substituir o sucedâneo pelo produto genuíno: “democracia real, 

ya”, direta, dos cidadãos no poder, sem mediações. 

A “insuficiente” democracia  

O terreno estava preparado para esta nova cultura: desde os 

anos 80 que teorias como a da “democracia deliberativa”2, ou a 

“democracia radical” 3 , e práticas como o movimento dos 

“ocupas”, depois reconvertidos em “ocupa Wall Street”, ou dos 

“indignados”, procuravam que a democracia representativa 

cedesse o passo a uma nova democracia, mais participativa, onde 

a mera aquiescência passiva dos eleitores fosse substituída por 

diversas formas de participação política ativa. A tecnologia, os 

novos media, a comunicação sem fios, a manifestação directa, na 

“rua” ou no mundo virtual, e outras formas de intervenção 

“quentes” e “ricas”, permitiriam ultrapassar os obstáculos 

tradicionais à intervenção directa dos cidadãos na vida política, 

                                                           
2 Girard et al., 2010: 11-112. 
3 Laclau et al., 1985. 
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que recuperasse o governo “do povo, pelo povo, para o povo”, 

que deixaria deste modo de estar exclusivamente dependente do 

arcaico dispositivo do voto nas urnas.  

Gostaríamos de pensar que estes desafios e estas propostas 

são inteiramente novas e que o progresso do conhecimento e da 

técnica se encarregará de produzir o e-government, a 

administração transparente e a decisão participada e, no fim da 

linha, uma democracia direta do cidadão, ou pelo menos do 

“cidadão eletrónico”. Assim os problemas de agência entre 

governantes e governados, a miopia dos políticos, a captura 

pelas máquinas partidárias e interesses, e outros defeitos da 

democracia tradicional terminariam. Mais: estas novas 

realidades são inevitáveis e acabarão por impor-se com o 

progresso, ao qual a longo prazo nada pode obstar, mas que 

podemos acelerar. 

No entanto, pelo menos a confiança no progresso e o 

optimismo sobre a paz e a democracia caracterizaram 

igualmente outra mudança de século: a viragem do séc. XIX para 

o séc. XX. A primeira vaga democrática, o alargamento do 

âmbito censitário, a abolição do teste de literacia e a luta pelo 

voto feminino, a esperança na paz e o progresso técnico e 

económico pareciam, em 1900, conter promessas nunca vistas, 

mesmo se o lustre do telégrafo e da electricidade parecem hoje 

empoeirados se comparados com a internet e os novos media.  

Foi só quando a crise económica surgiu que os paralelismos 

deixaram de parecer sempre benevolentes, mas ainda assim as 

atenções concentraram-se nas analogias com a crise de 1929, a 

depressão e o desemprego, mesmo se alguns insistem em 
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lembrar também incidentes similares, incluindo disputas 

aparentemente risíveis entre a China e o Japão a propósito de 

ilhas remotas. Mas o prestígio das palavras “democracia”, 

“cidadania”, “liberdade”, “igualdade” não se desvaneceram, 

embora possa acontecer que passem a servir de bandeira para 

movimentos não menos variados que aqueles, nem sempre 

benignos, que delas se revestiram no séc. XX. 

Por isso não é despropositado chamar à colação um 

pensador, certamente idiossincrático e pouco sistemático, em que 

a “o envelope é uma parte importante da mensagem”4, mas que 

se esforçou por destrinçar conceitos e escrutinar valores, 

introduzindo luz nas águas turvas das palavras e das bandeiras 

hasteadas. Isaiah Berlin, um teórico político do séc. XX, é 

conhecido hoje principalmente pelas suas reflexões sobre a 

liberdade e o pluralismo, embora tivesse dedicado muito tempo 

aos estudos de história das ideias.5 

Ele sugeriu, com efeito, que a democracia é apenas um meio 

para a liberdade e que devíamos desconfiar da identificação 

entre racionalidade e liberdade, progresso no conhecimento e na 

capacidade de escolha política, e fez a defesa da liberdade 

individual contra a participação.6 

                                                           
4 Neal, 2006: 137. 
5 Crowder, 2004; Galipeau, 2004. 
6 Ignatieff, 1998 ;  Berlin, 1958. 
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Liberdade externa e interna 

Um dos seus textos menos estudados, que foi acrescentado 

como um devaneio ao seu volume de ensaios sobre a liberdade, 

intitula-se From hope and fear set free, mas que apesar de alguns 

elogios7, escassas linhas mereceu na literatura académica. Berlin 

estava consciente de que ao levantar dúvidas acerca da ideia de 

que o saber contribui sempre para aumentar a liberdade, na vida 

pessoal e na vida social, estava a pôr em causa uma crença 

firmemente estabelecida, senão inabalável, com séculos de idade.  

Esta é a visão clássica em que filosofia grega e teologia cristã, 

antigos estóicos e modernos racionalistas estão de acordo e que 

se traduz no famoso adágio evangélico “a verdade tornar-vos-á 

livres”. 8  O axioma é o de que “a liberdade é a realização 

desimpedida da minha verdadeira natureza”, liberdade de 

obstáculos internos e externos: tanto pecados ou falsas crenças 

como muros de prisão. Que decorre da confiança na 

racionalidade do homem, da qual se segue que o “conhecimento 

dos factos relevantes (...) remove os obstáculos que se devem à 

ignorância e à ilusão”.9 Estes axiomas conduzem, como ao seu 

corolário, à ideia de que o progresso no conhecimento conduz 

sempre e de forma linear ao aperfeiçoamento moral e social, uma 

velha ideia socrática. 

A filosofia e a teologia divergiram muito sobre a natureza 

humanas e os seus fins, ou as fronteiras entre mundo interno e 

                                                           
7 Gray, 1995. 
8 Jo, VIII, 32. 
9 Berlin, 1964: 253. 
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externo, a possibilidade de obter esse conhecimento neste 

mundo e o grau de controlo humano (Aristóteles, por exemplo, 

julgava necessário um mínimo de sorte que evitasse condições 

demasiado desfavoráveis, enquanto estóicos e epicuristas 

julgavam que o homem podia sempre escapar-se a ser uma 

marioneta do destino e subtrair se às forças inexoráveis que não 

controlam). 

Mas por maior que fosse a diversidade no interior desta 

“visão clássica” mantiveram-se ao longo da história três 

pressupostos comuns que Isaiah Berlin tentou, em diferentes 

estudos, identificar:  

i) as coisas possuem naturezas (i. e. são o que são), 

independentemente do modo como as conhecemos;  

ii) essas naturezas são governadas por leis universais;  

iii) tais leis ou estruturas podem ser conhecidas e o 

conhecimento permite distinguir o que é possível e o que está 

destinado ao fracasso.10  

Esta visão, segundo a qual todos os bens podem ser 

harmoniosamente compatibilizados é o que designa como 

otimismo metafísico.  

Se os homens são senhores do seu destino, são livres. Pelo 

contrário, se são apenas marionetas das emoções ou paixões, não 

são autenticamente livres. Exemplos desta libertação desejada é a 

libertação de medos relativos a entidades não existentes, ódios, 

preconceitos, fantasias ou feridas nacionais, que originam falsas 

explicações sob a forma de racionalizações e ideologias. Somos 

                                                           
10 Berlin, 1964: 253; Berlin, 2006. 
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livres quando nos dirigimos a nós próprios e quando a nossa 

acção é governada pelas nossas intenções e motivos conscientes e 

somos menos livres quando estamos aprisionados por drogas ou 

hipnotizados ou somos presas nas garras de forças que não 

controlamos. Pôr a questão nestes termos implica identificar 

racionalidade e liberdade e afirmar que a consciência de uma 

disposição é sinónimo de a poder manipular. 

Em certos casos, esta resposta é pouco mais que uma 

banalidade: se estamos conscientes de ser portadores uma 

doença (uma epilepsia), ou conscientes de certos sentimentos de 

classe (o ódio da sociedade burguesa), ou dos efeitos sobre nós 

de uma certa música (Wagner suscita-nos a vontade de invadir a 

Polónia), podemos planear a vida de acordo com esse 

conhecimento. Berlin, no entanto, julgava que esta era uma 

questão empírica, certa em determinadas circunstâncias, mas 

falsa noutras: 

Mas este conhecimento pode também diminuir o meu poder 

quanto a outros aspetos: se antecipo um ataque epilético ao 

entardecer, ou alguma emoção dolorosa, ou até agradável, posso 

ser inibido de alguma outra experiência – posso ser incapaz de 

continuar a escrever poesia, ou a compreender o texto grego que 

estou a ler, ou pensar sobre filosofia, ou levantar-me da minha 

cadeira: posso, por outras palavras, pagar pelo aumento de uma 

aumento de poder e liberdade numa área com uma perda 

noutra.11 

                                                           
11 Berlin, 1964: 255. 
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Este trade-off também se aplica na vida política. A 

publicidade das negociações internas de um partido, ou das 

dúvidas de um governante sobre uma política, pode aumentar o 

nosso conhecimento e até o nosso poder, mas também inibir-me 

de confiar no sistema partidário, de acreditar no líder político, e 

até desinteressar-me de participar na votação. Pago o preço deste 

aumento do conhecimento à custa de outras perdas de poder e 

liberdade.12  

Como liberta o conhecimento? 

Berlin julga que é normal que tenha que ser afirmado que a 

nossa personalidade resulta do padrão das nossas escolhas: olhar 

para o futuro como já estruturado é “conceptualmente 

falacioso”13 e vai muito para além dos factos. Há realmente uma 

diferença entre escolha e comportamento compulsivo. Mas, 

“como é que o conhecimento liberta?”14, pergunta-se ele. A ideia 

comum, de Aristóteles aos estóicos, de Espinosa aos idealistas 

alemães e aos modernos psicólogos é que a consciência das 

forças que nos arrastam, mal conhecidas e não controladas 

(mercados ou neuroses), permitiria a emancipação do seu poder 

despótico, pois uma vez descobertas podemos dirigi-las.  

Liberdade é auto-governo, na vida política e na vida 

individual.15 E, sobretudo, salienta que a presunção central do 

                                                           
12 Berlin, 1964: 256. 
13 Berlin, 1964: 257. 
14 Berlin, 1964: 259 
15 Berlin, 1964: 270. 



A verdade tornar-vos-á livres: conhecimento e cidadania política 

  83 
 

discurso e pensamento vulgares lhe parecem ser que aquilo que 

distingue o humano do não humano é a liberdade; e que há 

graus de liberdade, definidos pela ausência de obstáculos ao 

exercício da escolha. Pode suceder que o senso comum esteja 

iludido mas o ónus da prova é carregado pelos que o negam. É 

certo que o senso comum se pode equivocar ou desconhecer os 

verdadeiros obstáculos, mas a intuição central parece-lhe certa. 

Estes obstáculos podem ser uma força física (natural ou 

humana): condição geográfica ou muros de prisão, homens 

armados ou falta de alimento e abrigo, mas também uma força 

mental: medos ou complexos, ignorância, erros ou preconceitos, 

ilusões, etc. 

A liberdade moral (sinónimo de auto-controlo racional) e o 

conhecimento do que está em jogo (a influência dos outros, do 

passado, da cultura) e a destruição de esperanças e desejos ou 

ideias sem fundamento, quando racionalmente examinadas, 

podem trazer de facto a eliminação de alguns obstáculos. É 

absurdo negar a validade desta noção de liberdade, mas “esta é 

apenas uma categoria de tais obstáculos” e, na sua opinião, a 

ênfase exclusiva nos obstáculos interiores distorce, reduzindo 

tudo ao que os estóicos, Espinosa e seus sucessores designam 

como “auto-determinismo”. 

Ser livre é ser capaz de fazer escolhas não forçadas e a 

escolha implica possibilidades alternativas – pelo menos duas 

possibilidades abertas e não impedidas, o que depende por sua 

vez de circunstâncias externas que deixam apenas alguns 

caminhos bloqueados, mas não todos. Quando falamos de 

ampliação da liberdade falamos da largura e profundidade dos 
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caminhos abertos, do número de portas abertas.16 A metáfora é 

obviamente imperfeita, pois algumas portas são mais 

importantes que outras, i. e, os bens a que conduzem são mais 

centrais nas vidas dos indivíduos e na vida social; além disso 

algumas portas abertas levam a portas fechadas ou caminhos 

bloqueados e, inversamente, há por vezes potencial para abrir 

portas actualmente fechadas. Mas não deixa de ser uma metáfora 

expressiva. 

No entanto, como podemos medir uma situação face a 

outra? Por exemplo, cotejar segurança e necessidade de conforto 

material com liberdade de expressão e associação? É-se mais ou 

menos livre, nisto ou naquilo, de acordo com certas políticas do 

governo. Estas questões são familiares à literatura utilitária, mas 

não invalidam que a medida da liberdade dependa do leque de 

possibilidades de escolha.  

Se a área de escolha é estreita (mental ou fisicamente), o 

homem racional escolhe com mais clareza, mas não é essa clareza 

que o faz mais livre, muito menos torna faz as escolhas mais 

amplas. Remover os desejos do impossível pode dar sabedoria 

ou paz, mas não liberdade. Independência de espírito (harmonia 

interior, sanidade) pode ser condição de liberdade ou uma 

espécie de liberdade, mas apenas uma espécie entre outras.  

Alguém pode dizer que é pelo menos singular nisto: que 

esta espécie de liberdade é a condição necessária para todas as 

outras espécies de liberdade – pois se sou ignorante, obcecado, 

irracional, estou portanto cego aos factos, e um homem tão cego 

                                                           
16 Berlin, 1964: 271; Berlin, 1958. 
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é, com efeito, tão não-livre como um homem cujas possibilidades 

estão objetivamente bloqueadas. Mas tal não me parece ser 

verdade. Se sou ignorante dos meus direitos, ou demasiado 

neurótico, (ou demasiado pobre) para beneficiar deles, isso 

torna-os inúteis para mim; mas não os torna inexistentes.17 

Posso estar cego, mas a ausência ou a destruição de uma 

condição objectiva da liberdade (saber, dinheiro) não é 

equivalente, segundo Berlin, a destruir a liberdade em si mesma, 

pois a sua essência e talvez o seu valor não se confundem com a 

facilidade de acesso. Quanto mais amplas as avenidas, mais 

livres são. Portanto, ser livre sem o saber, como escrever prosa 

sem o saber, pode ser irónico, mas a reflexão amarga leva a 

lamentar a ignorância e não a falta de liberdade.  

Saber pode ser condição para aproveitar oportunidades de 

acção. “A ignorância bloqueia caminhos e o saber abre-os”, diz-

se18, mas este truísmo não implica que liberdade seja o mesmo 

que a sua consciência. São as portas realmente abertas que 

determinam a extensão da liberdade, senão extinguir os desejos 

seria uma forma de tornar os homens mais livres tão legítima 

como alterar as possibilidades reais de ação, como um senhor 

que faz amar ao escravo as suas cadeias. Homens pouco 

escrupulosos usaram a história ou a religião como pretexto para 

evitar aos homens o embaraço da escolha, mas esta não é uma 

forma de liberdade, ou os déspotas e os burocratas seriam 

criadores de liberdade e superiores à escolha individual ou 

democrática. Há, talvez, um certo sentido em que o escravo 

                                                           
17 Berlin, 1964: 272. 
18 Berlin, 1964: 272. 
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Epicteto é mais livre que o imperador que o forçou a morrer no 

exílio, e em que as pedras não são muros de uma prisão, mas 

mesmo estes casos retiram a sua força retórica da analogia com o 

caso simples do aumento do leque de escolhas. E esse caso 

simples não deve ser torturado à conformidade ou despedido 

como trivial ou superficial. Nem o auto controlo da mente é 

verdadeira liberdade, nem os sistemas políticos e legais liberais 

são sempre meios suficientes para assegurar oportunidades.19 É o 

sentido central, contudo, que importa. 

Berlin faz ainda outra consideração sobre o sentido que tem 

a relação entre liberdade e conhecimento: “É verdade que o 

conhecimento sempre, necessariamente, abre algumas portas 

mas nunca fecha portas?”20 A poesia e a religião podem perder-

se, mas o homem abre-se à razão, o que não destrói a liberdade, 

apenas destrói os ídolos que não sou capaz de justificar 

racionalmente. Mas, pergunta-se, certa ignorância não é por 

vezes necessária à liberdade? A “questão mais vasta é se o 

conhecimento nunca impede, sempre aumenta a soma total da 

liberdade humana?”21  

Não pode, pelo contrário, constatar-se que por vezes a auto-

consciência destrói a espontaneidade?  

Novamente, se sou um cantor, a auto-consciência – a filha do 

conhecimento – pode inibir a espontaneidade que pode ser a 

condição necessária do meu desempenho, como o aumento da 

cultura inibia, segundo Rousseau e outros, as alegrias da 

bárbara inocência […] [Há] certas formas de conhecimento que 

                                                           
19 Berlin, 1964: 274. 
20 Berlin, 1964: 275. 
21 Berlin, 1964: 275. 
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têm o efeito psicológico de impedir certas formas de auto-

expressão que, em qualquer apresentação, devem ser 

consideradas como formas de livre atividade. A reflexão pode 

arruinar a minha pintura, se esta depende de eu não pensar; o 

meu conhecimento de que uma doença, para a qual não foi 

descoberta cura, me está a destruir a mim ou ao meu amigo, 

pode muito bem minar a minha peculiar capacidade criativa, e 

inibir-me desta ou daquela maneira; e ser inibido – quaisquer 

que sejam as vantagens a longo prazo – não é ser tornado mais 

livre. […] Tal conhecimento não pode diminuir a minha 

liberdade como ser racional, mais pode pôr fim à minha 

atividade como artista. Uma porta se abre, mas como resultado 

disso outra se fecha.22 

O mesmo sucede na luta contra grandes improbabilidades. 

Se conhecemos as probabilidades não desistiremos de lutar? 

Teria David lutado contra Golias, ou a Inglaterra contra a 

Alemanha nazi em 1940, se estivessem na posse de todos os 

dados?  

A previsão do futuro não é o guia da acção justa. Se não 

podemos alterar a doença fatal, a poluição a descarga de uma 

arma nuclear, somos agora, apenas porque as conhecemos, mais 

livres? Podemos reconciliar-nos, fazer o nosso testamento ou 

indignar-nos e lamentar-nos, e isto é o que se chama 

vulgarmente tomar as coisas “filosoficamente”, i. e., estoica-

mente. Se acreditamos que há um todo racional e a possibilidade 

de realizar escolhas incompatíveis é apenas “um erro causado 

pela ignorância”23, mesmo assim a descoberta não aumenta por 

isso a liberdade, apenas me situa “para além de todo o medo e 

                                                           
22 Berlin, 1964: 276. 
23 Berlin, 1964: 276. 
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de toda a esperança”24, para além da fantasia e da ignorância, 

mas também para lá das escolhas.  

O conhecimento aumenta a autonomia no sentido de Kant 

ou de Espinosa. Impede de queimar bruxas, diz-nos o que é o 

homem, como levar uma conduta mais racional, talvez mais 

tolerante, mas não aumenta as escolhas individuais ou de grupo. 

Pode compensar? Como fazer o balanço? Não há equivalência 

lógica entre liberdade, autoconhecimento e auto-determinismo. 

Alguns sustentam que o saber nos leva, pelo menos, a distinguir 

os casos em que escolhemos agir ou preferimos deixar as coisas 

seguirem o seu curso, como bons cortesãos de Canuto. 

Diz-se que o saber estende as fronteiras da liberdade, como 

uma verdade a priori, mas não é ao menos teoricamente possível, 

pelo contrário, que o behaviorismo e o determinismo, se 

confirmados fossem pela ciência, tornariam ociosa a ideia de 

liberdade? Diz-se que há uma importante diferença entre saber 

algo e saber o que fazer, is e ought. É nisso que estão a pensar os 

que dizem: “a liberdade é o reconhecimento da necessidade”. 

Berlin não faz juízos de valor, sobre estes trade-offs ou estas 

teorias, “sugere só que uma coisa é afirmar que o saber é um 

bem”25, mas dizer que em todas as situações é compatível e 

implica mais liberdade”, só é possível no quadro do optimismo 

metafísico que afirma que todos os bens são compatíveis. Isaiah 

Berlin conclui o seu ensaio, de forma abrupta, afirmando que a 

identificação entre liberdade política e conhecimento, não só não 

é evidente, mais que não seja pelo confronto com a realidade 

                                                           
24 Berlin, 1964: 276. 
25 Berlin, 1964: 278. 
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empírica, como nas suas duras palavras, “é talvez uma das 

menos plausíveis crenças jamais fomentadas por profundos e 

influentes pensadores”.26 

Verdade e política, esquecimento e tragédia 

Não devíamos surpreender-nos com estas ideias. Com 

efeito, lembrou Hannah Arendt, “nunca ninguém duvidou de 

que verdade e política estão em más relações uma com a outra, e 

ninguém, tanto quanto sei, jamais enumerou a sinceridade entre 

as virtudes políticas.”27 Pode, além disso, objetar-se que o uso 

que fizermos hoje das provocadoras ideias de Berlin é 

questionável, mas pertinente, embora ele encarasse com 

naturalidade esse uso, senão abuso: “pegam em mim e aí vou de 

táxi”, dizia ele.28 

É pertinente, porque somos tentados a pensar que temos a 

vantagem da perspectiva, que já não somos hoje iludidos pela 

“ingenuidade” típica dos intelectuais da viragem do século XX 

que acreditavam que o progresso na ciência e no conhecimento 

se traduziria necessariamente em progresso moral na sociedade, 

“ingenuidade” que os tornou cegos às tempestades políticas que 

cresceram até dar origem a duas guerras mundiais e cegos a 

fenómenos políticos como a ascensão dos regimes totalitários. E 

                                                           
26 Berlin, 1964: 279. 
27 Arendt, 1998: 223. 
28 Berlin e Polanowska-Sygulska, 2006. 
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que a história recente não tem lugar “numa era de 

esquecimento”.29  

Sabemos que o futuro é complexo.30 Gostaríamos também de 

pensar que os novos media e a comunicação virtual acabarão por 

ultrapassar todos os obstáculos e desafios à participação política 

e que os cidadãos deixarão de estar exclusivamente dependentes 

de dispositivos “arcaicos” como a representação parlamentar.  

Se seguirmos as ideias de Isaiah Berlin, devemos reconhecer 

que a nova sociedade do conhecimento pode efectivamente 

trazer consigo grandes bens, mas dificilmente o fará senão à 

custa de trade-offs. A democracia electrónica e seus correlativos 

não é panaceia para todos os males da sociedade política. Não 

devemos ignorar alguns dados empíricos que contêm o potencial 

de transformar a natureza da relação entre sociedade do 

conhecimento e liberdade política. A democracia electrónica é, 

de momento, menos democrática que a eleitoral, pois os 

dispositivos informáticos e a literacia digital são mais desiguais.  

Por outro lado, e ainda mais importante uma vez que 

nenhuma difusão de equipamentos e saberes técnicos pode vir a 

modificar a situação, alguns dos defeitos da democracia 

representativa, como a miopia dos governantes, o imediatismo 

da opinião pública ou a dificuldade na protecção da privacidade 

e das liberdades dos cidadãos, não só não se desvanecem mas 

podem ser agravados pela tecnologia. E a assimetria de 

informação entre governantes e governados pode ser 

minimizada, mas é bom que não tenhamos a ilusão de que é 

                                                           
29 Judt, 2009: 1. 
30 Innerarity, 2009: 10. 
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anulada. Enfim, devemos também lembrar-nos que o populismo 

se deu tão bem com a rádio e o cinema nos anos trinta, como se 

dá hoje com a internet e uma televisão frenética. 

Gostaríamos, em consequência, de sugerir que apesar da 

voga de teorias como a democracia deliberativa, ou a democracia 

radical, que o equilíbrio dos poderes e as liberdades negativas, 

mesmo se deixaram de ter o apelo da novidade, continuam 

realmente a ser os dispositivos mais importantes nas sociedades 

políticas democráticas contemporâneas. As revoluções e utopias 

podem sempre fazer mais promessas que as realidades, pois não 

estão sujeitas às mesmas limitações, mas há alguns problemas 

políticos permanentes e não devemos levianamente esquecer a 

fundamentação normativa da democracia liberal, nem os 

conceitos que a definem: liberdade, transparência, representação. 

A tecnologia apenas carreia meios, que podem tanto facilitá-la 

como fazer-lhe dano. 

Não ignoramos que a “sociedade do conhecimento” pode 

ajudar a democracia liberal a vencer muitos obstáculos que se 

interpõem entre os parlamentares e os seus representados, 

obstáculos tanto geográficos como imaginários, mas sentidos e 

por isso, de certa maneira, reais. Mas, quando, por excesso de 

confiança, todo o peso de um navio se inclina para um dos 

bordos, parece prudente fazer deslocar cargas e passageiros para 

o outro lado, e esse lado sem lastro é, neste momento, o do papel 

dos estadistas e dos outros agentes políticos, que não podem 

evitar completamente as incertezas da decisão com recurso a 

nenhum saber científico, o que constitui a dimensão trágica da 

sua atividade, mas também o seu título de nobreza. 
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Formação continuada para quê? 

Elisabete Andrade 
(Universidade Regional do Noroeste,  

Rio Grande do Sul – Brasil) 

 

Helena Copetti Callai 
(Universidade Regional do Noroeste,  

Rio Grande do Sul – Brasil) 
 

Sérgio Nunes 
(Universidade de Lisboa) 

O tema que nos propomos pensar foi motivado pela 

pergunta “Formação continuada: para quê?” expressa, aliás, no 

título deste texto. Realcemos que tal pergunta surgiu dos 

próprios docentes, quando em pesquisa realizada no Brasil entre 

os anos de 2003 e 2007, ao falar sobre este processo formativo, os 

docentes perguntaram: “Para quê”? “Qual o sentido”? Os 

questionamentos dos/as docentes geraram ainda mais interesse 

em estudar esta temática, o que levou no ano de 2011 ao ingresso 

no curso de Doutorado em Educação nas Ciências na 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul – UNIJUÍ/Brasil, tendo pesquisado esta temática em Portugal 

desde Julho de 2012 em virtude da realização do doutorado 

sanduíche na Universidade de Lisboa. 
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As reflexões que propomos partem do princípio de que o 

processo formativo dos docentes influencia o processo formativo 

dos estudantes, sejam crianças, jovens ou adultos. 

Independentemente do nível ou ciclo de ensino em que o 

docente atua é preciso dar a devida atenção ao processo 

formativo pois, se por um lado, entendemos que é necessária a 

articulação do processo formativo com a produção de 

conhecimentos, por outro, na perspectiva de promoção da 

cidadania, é necessário que os docentes sejam desafiados a 

produzir conhecimentos pautados nesta lógica, inclusivamente 

desde a sua formação inicial. E mais importante ainda é que tal 

processo seja continuado.  

Freire nos ensina que “não nascemos professores de uma 

hora para outra, nos tornamos professores”.1 Este processo de 

constituição da docência implica uma formação inicial e 

continuada. No que se refere à formação inicial, a necessidade 

formativa é evidente. No que se refere à formação inicial pautada 

na promoção da cidadania temos avançado; mas ainda com 

práticas formativas pontuais, localizadas em espaços-tempos 

restritos, por vezes acentuadas em práticas individuais de 

docentes que já se deram conta desta necessidade.  

Considerando a relação entre conhecimento e cidadania, é 

preocupante que tal articulação não esteja ainda efetuada como 

prática coletiva. Não existem vínculos entre os programas 

curriculares, institucionais e políticas públicas abrangentes que 

normatizem e possam vir a garantir que o conhecimento seja 

                                                           
1 Freire, 1997. 
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produzido na perspectiva do cidadão, que garantam autonomia 

aos sujeitos envolvidos no processo de ensinar e de aprender. 

Ao falarmos em formação continuada a problemática 

agrava-se, pois nos deparamos constantemente com o 

questionamento: para quê? A pergunta existe e persiste, não 

ingenuamente, nem por acaso. É um processo que revela 

problemas das especificidades que envolvem o processo 

histórico de formação de professores, não apenas no Brasil. As 

análises preliminares do estudo em desenvolvimento mostram 

que o processo formativo desenvolvido em Portugal pode estar 

revelando problemáticas comuns àquelas apresentadas pelos 

estudos desenvolvidos no Brasil. A partir da análise do discurso 

dos docentes com quem temos realizado entrevistas e 

estabelecido diálogos, é perceptível o distanciamento entre teoria 

e prática, aspecto que pode ser considerado uma das raízes dos 

problemas que desafiam as várias instâncias, sejam, 

administrativas, pedagógicas ou normativas. 

Em Portugal a publicação do Decreto-Lei n.° 249/92 que 

aprovou o Regime Jurídico de Formação Contínua é percebido 

como um marco importante. De acordo com Santos: 

O Regime Jurídico de Formação Contínua (RJFC) instituído 

pelo Decreto n.° 249/92, de 9 de Novembro, estabeleceu a 

arquitetura organizativa do sistema da formação contínua em 

moldes que, em muitos aspectos essenciais, mantiveram a sua 

pertinência ao longo do tempo, continuando plasmados na 

actual formulação do quadro jurídico2.  

                                                           
2 Santos, 2009: 15. 
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O Regime Jurídico de Formação Contínua – RJFC – sofre 

algumas alterações no ano de 1994 e 1996, porém, as bases 

continuam assentadas nas proposições iniciais expressas na 

primeira versão do Decreto-Lei publicado em 1992. De acordo 

com Formosinho3, as bases nas quais o documento foi criado 

consideram a expansão da escola de massas, o desenvolvimento 

do exercício da docência e a consolidação da concepção da 

formação profissional como processo ao longo da vida, aspectos 

que continuam evidenciados no documento em vigor.   

As análises preliminares da investigação iniciada em Julho 

de 2012 mostram que o Ministério da educação/Portugal teve em 

1992 a preocupação de regulamentar o processo de formação 

continuada de professores. Percebeu também a necessidade de 

revisão do regramento jurídico e criação de um órgão 

denominado Conselho Científico-Pedagógico de Formação-

Contínua, este com a responsabilidade de normatizar, criar, 

avaliar, formalizar e legitimar o processo de formação 

continuada de professores.  

As iniciativas do Ministério da Educação/Portugal no que 

diz respeito à formação continuada foram e são relevantes para a 

organização e a sistematização do processo formativo dos/as 

professores/as. Por outro lado, as entrevistas realizadas com 

docentes em Portugal, e também os contatos com os Diretores 

dos Centros de Formação de Professores, mostram limitações e 

fragilidades, principalmente no que se refere aos sentidos de 

toda esta regulamentação. O que nos leva a constatar que o 

                                                           
3 Formosinho, 2011. 
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questionamento “para quê?” pode não ser privilégio dos 

docentes brasileiros.  

Em recentes entrevistas realizadas no período de Setembro a 

Novembro de 2012 com professores e com Diretores dos Centros 

de Formação de Professores em Portugal temos percebido, de 

um lado, a crença no processo formativo regulamentado pelo 

Ministério da Educação, a defesa da proposta, inclusive 

salientando a abertura sugerida pelo documento legal quando 

possibilita a realização do processo de formação continuada em 

diversas modalidades, tais como: cursos, seminários, oficinas, 

círculos de estudos. 

Por outro lado, ouvimos também o descrédito da proposta, 

sendo salientado pelos professores/as entrevistados/as que “o 

processo de progressão na carreira está congelado” ou, ainda, 

“as formações oferecidas não são subsidiadas pelo Ministério da 

Educação, temos que pagá-las”. É relevante a análise de um 

professor quando afirma que o processo formativo apresenta 

“bases falsas”; segundo o docente, a formação que tem sido dada 

nem sempre corresponde de fato às necessidades que as escolas e 

os professores possuem. Então, tendo em conta esta percepção, o 

processo atual pode não estar a contribuir para a melhoria da 

qualidade do trabalho docente. 

As contradições apresentadas pelos docentes põem em 

causa o aspecto normativo que fundamenta o processo de 

formação continuada em curso. A redação do Regulamento 

Jurídico de Formação Contínua deixa claro o caráter de 

“regulação” e de “avaliação”. Esta regulamentação, entendida 

como necessária, pode estar qualificando o processo, 
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considerando que inicialmente as propostas são avaliadas e 

autorizadas ou não. Caso seja autorizada, após a realização 

também é avaliada. Se este processo for realizado de forma 

comprometida, parece ser uma oportunidade formativa 

interessante.  

No que diz respeito ao procedimento avaliativo, nos 

perguntamos se permitem análises, problematizações sobre o 

processo de formação contínua, se possibilitam avanços no 

sentido de qualificar os processos formativos ou são 

simplesmente instâncias de controle e regulamentação do 

sistema? A questão que apresentamos para análise vai ao 

encontro da questão apresentada pelos docentes que participam 

do estudo: “Para quê?” Quando tomamos este tema como parte 

das problematizações que nos envolve profissionalmente 

também perguntamos qual o sentido e a questão apresentada 

pelos docentes passa a ser nossa própria pergunta.  

No Brasil a legislação que regulamenta a formação 

continuada de professores é expressa pela Lei n.° 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. O título VI – “Dos profissionais da 

educação” no Artigo 62 define: 

§ 1º A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 

continuada e a capacitação dos profissionais de magistério; 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação 

a distância.  

O Artigo 63 do referido capítulo da Lei 9394/96 estabelece 

que os institutos superiores de educação manterão programas de 
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educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. E ainda de acordo com o Artigo 67, os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e 

dos planos de carreira do magistério público, o aperfeiçoamento 

profissional continuado, contando com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim. 

A regulamentação do processo de formação continuada 

expressada pela legislação do Brasil demonstra fragilidades em 

diversos aspectos. Um dos principais, segundo a nossa análise, 

consiste no pouco esclarecimento sobre constitui legalmente a 

formação continuada. Há uma abertura para diversas 

possibilidades formativas, estas consideradas e amparadas pelo 

Ministério da Educação. Porém, também leva a pensar que “tudo 

pode” e ao mesmo tempo “nada” está esclarecido e efetivamente 

legitimado. 

Na escrita do artigo “Análise das políticas públicas para 

formação continuada no Brasil, na última década”, publicado na 

Revista Brasileira de Educação, Gatti afirma que no Brasil há 

dificuldade de precisar o conceito de formação continuada, pois: 

Ora se restringe o significado da expressão aos limites de 

cursos estruturados e formalizados oferecidos após a 

graduação, ou após ingresso no exercício do magistério, ora ele 

é tomado de modo amplo e genérico, como compreendendo 

qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o 

desempenho profissional.4  

                                                           
4 Gatti, 2008: 57. 
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O estudo sobre o processo de formação continuada que 

vimos realizando no Brasil desde 2003 corrobora a problemática 

acentuada por Gatti. 5  Em termos de análises preliminares, 

entendemos que, no Brasil, ela é uma questão fundamental que 

carece de aprofundamento, mas talvez a experiência de Portugal, 

em termos de regulamentação, possa ajudar a pensar outros 

caminhos que possibilitem esclarecer e fortalecer o sistema que 

regulamenta a formação continuada no Brasil.  

Por outro lado, compreendemos que o foco dado pelo 

Regulamento Jurídico de Formação Continua em Portugal 

apresenta um excesso de procedimentos burocráticos que acaba 

por tornar o sistema rígido, limita a possibilidade de abertura a 

outras modalidades formativas, para além daquelas que são 

claramente evidenciadas pela legislação vigente.  

Com isto queremos afirmar que podem ser possíveis outros 

caminhos, que não sejam tão abertos quanto os apresentados 

pela legislação brasileira e nem tão fechados como os 

apresentados pela regulamentação portuguesa. Um caminho que 

podemos inicialmente denominar de “caminho do meio”. Um 

caminho que supere a relação dicotômica entre teoria e prática, 

ou seja, entre aqueles a quem é dado o direito de pensar e por 

isso, detêm o conhecimento, e por outro lado, aqueles que são 

vistos como meros executores de tarefas. Freire afirma que, além 

do saber técnico, a cidadania envolve também, a luta política: 

É reacionária a afirmação segundo a qual o que interessa aos 

operários é alcançar o máximo de sua eficácia técnica e não 

perder tempo com debates "ideológicos” que a nada levam. O 

                                                           
5 Gatti, 2008. 
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operário precisa inventar, a partir do próprio trabalho, a sua 

cidadania que não se constrói apenas com sua eficácia técnica, 

mas também com sua luta política em favor da recriação da 

sociedade injusta, a ceder seu lugar a outra menos injusta e 

mais humana.6  

Historicamente o conhecimento tem sido visto como 

privilégio de uma minoria de pessoas, consideradas 

“iluminadas”. Este conceito de conhecimento tem raízes 

centradas numa concepção metafísica, em que a produção de 

conhecimento é válida quando passível de comprovação, quando 

revela uma verdade. O processo de formação continuada 

vivenciado ao longo dos tempos tem sido pautado por esta visão 

de conhecimento. As formações têm estado mais preocupadas 

com aspectos pragmáticos do que teóricos e conceituais. O que 

mostra dificuldade de superar as bases de uma racionalidade 

instrumental que deu origem as práticas educativas, que 

originalmente estiveram mais preocupadas com a rápida 

qualificação de mão-de-obra para ingresso no mercado de 

trabalho, do que efetivamente com o processo formativo numa 

perspectiva de promoção da cidadania.  

Porém, de acordo com Mizukami7, os desafios de uma escola 

de massas obrigam a superar a concepção de que o saber escolar 

é um conjunto de conhecimentos eruditos, aderindo a uma 

perspectiva mais complexa, de que a formação do cidadão se 

materializa nas instâncias democrática, social, solidária, 

igualitária, intercultural e sócio-ambiental. No livro Política e 

educação, Freire nos lembra o que é cidadania: 
                                                           
6 Freire, 1997: 114. 
7 Mizukami, 2002. 
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[...] Se faz necessário, neste exercício, relembrar que cidadão 

significa indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um 

Estado e que cidadania tem que ver com a condição de cidadão, 

quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de 

cidadão.8  

Para Freire é possível que o processo formativo esteja 

alicerçado em valores que contemplem a autoria e a autonomia, 

para tanto, é necessário o envolvimento político dos docentes. O 

desenvolvimento da capacidade de discernimento sobre os 

direitos e deveres tanto como pessoa, quanto como profissional é 

aspecto importante para o processo de tomada de consciência da 

própria condição de cidadão e de exercício da cidadania na/para 

formação.  

A preocupação com a pessoa do/a professor/a é central na 

reflexão educacional e pedagógica, pois a formação continuada 

depende também, do trabalho de cada um. Não basta que haja 

“regulamentos” e “normatizações” que digam o que deve ser 

feito, é antes, necessário o envolvimento pessoal e coletivo dos 

docentes para que no exercício da profissão possam vir a 

legitimar e qualificar os preceitos legais. De acordo com 

Marques: 

Enquanto sujeito que aprende, constituído pelo que aprende, o 

homem não pode desvincular o que faz no mundo daquilo que 

faz de si mesmo, por sua capacidade de reflexão. Na 

articulação dessas duas instâncias – o eu e o mundo – consiste a 

capacidade de reflexão, isto é, a posse de seu saber sobre si 

mesmo e seu mundo.9  

 

                                                           
8 Freire, 2001: 45. 
9 Marques, 2000: 41. 
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Nessa perspectiva, mais importante do que formar, é 

formar-se; todo conhecimento é autoconhecimento e toda 

formação é autoformação. Por isso, o processo formativo inclui o 

indivíduo, com suas singularidades e afetos. A educação é algo 

que pertence ao próprio sujeito e se inscreve num processo de ser 

(nossas vidas e experiências, nosso passado) e num processo de 

ir sendo (nossos projetos, nossa ideia de futuro). É uma 

conquista feita com a ajuda de outros componentes 

indissociáveis do processo formador: os mestres, os livros, as 

aulas etc. Mas, acima de tudo, pressupõe trabalho e dedicação 

pessoal.10 

A formação para o exercício da docência pode ser vista como 

um ciclo que abrange a experiência do docente, tanto na 

condição de aluno (educação de base), como aluno-mestre 

(graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como 

iniciante (nos primeiros anos da profissão), ou ainda, como 

titular (formação continuada). Esse processo somente culminará 

com a constituição de um professor (a) capacitado a exercer seu 

poder em benefício do saber e do sujeito “aprendente”, se estiver 

aliado a um esforço de reflexão permanente, haja vista que só 

uma reflexão sistemática e continuada é capaz de promover a 

dimensão formadora da prática.  

Muito embora reconhecemos que tenha havido uma 

verdadeira revolução nesse campo nos últimos vinte anos, a 

educação que se almeja ainda precisa de aperfeiçoamento. Fato é 

que existe uma certa incapacidade, ou até mesmo uma certa 

                                                           
10 Marques, 2000. 
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aversão em colocar em prática concepções inovadoras. As 

instituições ficam fechadas em si mesmas, ora por um 

academicismo excessivo, ora por um empirismo tradicional. O 

equilíbrio entre inovação e tradição é difícil, em razão de que a 

mudança na maneira de ensinar tem de ser feita com 

consistência e baseada em práticas de várias gerações, 

consubstanciadas no resgate das experiências pessoais e coletivas 

como forma de evitar a tentação das “modas” pedagógicas.  

Ao mesmo tempo, a mera reprodução de práticas de ensino 

sem espírito crítico ou esforço de mudança carece de uma maior 

reflexão crítica. É importante estar aberto às novidades e 

procurar diferentes formas de trabalho, mas sempre partindo de 

uma análise de crescimento individual e coletiva das práticas. 

Existem muitas dificuldades (resistências) em fazer as mudanças 

necessárias para emergir uma possível transformação pessoal e 

coletiva das práticas. O que acontece em geral são experiências, 

muitas vezes passageiras, assentadas em movimentos periódicos 

que, passados ou realizados, não valem mais e não são 

reincorporadas às dinâmicas escolares. 

Novas práticas de ensino só nascem com a recusa ao 

individualismo. Historicamente, os docentes desenvolveram 

identidades isoladas, avessas a uma dimensão de grupo, de 

modo a rejeitar o corporativismo (associativismo) e afirmar a 

existência de um coletivo profissional. Por outro lado, 

acreditamos que a capacitação adequada do profissional passa 

pela participação nos planos de regulação do trabalho escolar, de 

pesquisa, de avaliação conjunta e de formação continuada, a fim 

de permitir a partilha de tarefas e de responsabilidades. As 
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equipes de trabalho, por sua vez, são fundamentais para 

estimular o debate e a reflexão.  

Diante disso, a escola precisa mudar institucionalmente. O 

desenvolvimento pessoal e profissional depende muito do 

contexto em que se exerce a atividade. É requisito para essa 

mudança que todo professor veja a escola não somente como o 

lugar onde ele ensina, mas onde também aprende. A atualização 

e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma 

reflexão compartilhada entre os/as colegas. Essa reflexão tem 

lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para 

problemas educativos, tudo sem cair em meras afirmações 

retóricas. E nada disso acontecerá se as condições materiais, 

salariais e de infra-estrutura não estiverem devidamente 

asseguradas.  

O debate sobre a formação continuada de professores é 

indissociável das políticas de melhoria das escolas e de 

definições de uma carreira digna e prestigiada. Experiências 

passageiras não são suficientes para garantir a qualidade do 

ensino. O comprometimento com a educação como sendo uma 

prática social e humana pode ser o ponto de partida para 

possíveis mudanças, normativas e profissionais, na maneira de 

conceber as instituições educativas e os sujeitos que a 

constituem. 

Diante destas preliminares e breves considerações acerca da 

investigação das características atuais dos sistemas de formação 

continuada tanto no Brasil, quanto em Portugal, torna-se 

possível perceber que a normatização ou o regramento 

relacionado à formação continuada de professores é uma medida 



Elisabete Andrade, Helena Copetti Callai & Sérgio Nunes 

108 

 

necessária para que o processo formativo seja melhor 

desenvolvido na prática da professoralidade, entretanto, tal 

mecanismo não se sustenta por si só, sendo necessário o efetivo 

envolvimento dos/as docentes na produção do conhecimento, 

disponibilizando suas contribuições pessoais e profissionais para 

êxito do processo educativo. Para isso, é necessário uma 

estrutura democrática que possibilite e demande as atividades 

fundadas nas experiências pessoais, cidadãs, políticas dos 

sujeitos que fazem parte deste sistema. 

Outro sim, o processo de formação continuada não pode ser 

visto do ponto de vista mercadológico, na espera e amarrado a 

políticas governamentais, mas desenvolvido com a finalidade de 

promover a melhoria do sistema de ensino e aprendizagem 

docente e discente.  
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Redes e redefinição do espaço público 

José Caselas 
(Universidade de Évora) 

Democracia e Transindividuação 

Nas suas obras, o filósofo Bernard Stiegler, alude ao declínio 

do espírito do capitalismo e da Europa, com a proletarização dos 

comportamentos, o que produz uma desafecção e uma 

desafectação. O indivíduo desafectado é o que perdeu a 

individuação em dois sentidos: não é capaz de sentir afectos, 

tornando-se indiferente e pulsional e, por outro lado, deixa de ter 

um lugar ou um ethos, não sabendo como viver. Ele torna-se, por 

conseguinte, incontrolável. Em primeiro lugar, importa afirmar 

que a farmacologia de Stiegler ocupa-se da questão técnica que 

supostamente afecta o sistema nervoso do indivíduo e a sua 

relação com o desejo. Diz Stiegler:  

A sociedade hiperindustrial está intoxicada, e a primeira 

questão política é a da sua desintoxicação. A intoxicação é 

produzida por fenómenos de saturação, que afectam em 

particular as funções superiores do sistema nervoso: a 

concepção (o entendimento), a sensibilidade e a imaginação, 
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isto é, a vida intelectual, estética e afectiva – o espírito em todas as 

suas dimensões.1  

Uma das teses principais de Stiegler é que o capitalismo 

hiperindustrial desvia a libido infantil para os objectos de 

consumo prejudicando a identificação primária. No primeiro 

volume de Mécréance et Discrédit, Stiegler declara que reina uma 

miséria espiritual (como resíduo de um espírito do capitalismo 

no sentido weberiano) que se encontra mascarada de 

psicopatologia quando na verdade é de uma sociopatologia que se 

trata. As tecnologias hipomnésicas ou mnemotécnicas lesam a 

memória e os saberes por meio da indústria dos serviços e 

aparelhos, conduzindo a um processo de proletarização 

farmacológica. O trabalhador é desindividuado através da 

captação da sua atenção para o consumo, destruindo a sua 

energia libidinal (o que Marcuse chamou a dessublimação). É a 

este processo que Stiegler designa a farmacologia (evocando o 

phármakon platónico enquanto remédio e cura) o que deve 

suscitar uma nova crítica da economia política. Na obra Pour une 

nouvelle critique de l'économie politique, o que está em causa é 

precisamente a denúncia dessa farmacologia2 A proletarização 

do sistema nervoso deve-se à intervenção cada vez maior dos 

hypomnémata que automatizam a memória e conduzem a uma 

estupidez sistémica e também a uma cretinização das elites 

financeiras. Os hypomnémata promovem a artificialização e a 

                                                           
1 Stiegler, 2006: 124. 
2 «Une nouvelle critique de l'économie politique est nécessaire, et elle doit 

constituer aussi une critique pharmacologique de l'économie libidinale.» 

(Stiegler, 2009: 57.) 
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exteriorização técnica da memória. Tudo o que é calculável é 

dirigido ao mercado, numa época de capitalismo cognitivo que 

destrói a crença. A uma economia da incúria, Stiegler propõe uma 

economia da contribuição como reversibilidade do processo de 

desindividuação e proletarização do sistema nervoso no que 

designa uma externalidade positiva farmacológica. Assim, trata-

se de lutar contra a farmacologia capitalista por meio do mesmo 

pharmakon no sentido de uma terapêutica psicossocial3, visto que 

a nossa época vive uma revolução das mnemotecnologias 

hypomnésicas: telemóveis, redes numéricas, GPS, medias, a 

biónica, etc.4 As mnemotecnologias de base são a fotografia, a 

fonografia, o cinema, a rádio e a televisão. 

O consumidor da época hiperindustrial labora, assim, numa 

«des-economia» característica das sociedades de controlo:  

Mas, com as sociedades de controlo, já não se trata apenas de 

fazer da população uma máquina para produzir: trata-se, isso 

sim, de fazer dela um mercado para consumir e o adestramento 

torna-se o dos comportamentos de consumo – e é nessa medida 

que se trata de uma dessubjectivação, isto é, de uma destruição 

programada da singularidade do saber-viver (savoir-vivre). Ora, 

neste processo, a própria «burguesia» é progressivamente 

                                                           
3 Stiegler, 2009, 72. 
4 Em Réenchanter le monde, Stiegler designa-as como tecnologias R (relacionais). 

«toutes sortes de dispositifs techniques et de réseaux de télécommunication et 

de radiotélédiffusion, dont les lecteurs de codes-barres et de cartes à puces, les 

capteurs de puces RFID (Radio Frequency Identification), les objets communicants 

et les liaisons wi-fi ou bluetooth sont devenus les périphériques ou les sous-

réseaux, et à quoi s’ajouteront demain les microtechnologies, qui sont aussi les 

supports de la biométrie, puis les nanotechnologies dans leur ensemble.» 

(2006b: 39) 
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absorvida: ela própria é dessubjectivada pelas tecnologias 

biopolíticas que pôs em movimento.5  

É preciso que a constituição de si permitida pelos 

hypomnémata recoloque a individuação psíquica num nós sem a 

liquidação do si político, restabelecendo a crença e a confiança. 

Nos termos do autor, esta constituição de si é simultaneamente 

europeia.6 

O que está em causa é uma crítica do neurocentrismo, da 

captação da atenção pelo marketing e do consumismo aditivo. A 

falta de atenção resulta numa lobotomização química das 

singularidades sofredoras. A excessiva captação da atenção para 

o consumo destrói a atenção e produz a desafectação.  

Trata-se não apenas de ecologia (do espírito e 

consequentemente dos ambientes naturais onde vivem e que 

transformam os seres farmacológicos que somos), mas de 

higiene, isto é, de cuidado no sentido clássico. E nisto, trata-se 

de uma questão que Foucault chamou a biopolítica – mas 

também que a prolonga, introduzindo aí uma dimensão mais 

próxima das questões iniciais da filosofia como as técnicas de si 

e o papel dos hypomnémata na existência individual e na 

existência colectiva, isto é, no «governo de si e dos outros», e 

pelo estudo das quais Foucault realizou a primeira genealogia 

das psicotécnicas, que nos serviram de base para a construção 

de um novo aparelho crítico com vista a pensar a evolução das 

                                                           
5 Stiegler, 2004: 116. 
6 «Il est ici question de constitution. Et là où l'on doit passer de l'individuation 

psychique à l'individuation psychique et collective, il doit alors être question 

d'une politique des hypomnémata telle qu'elle rend possible une constitution de 

soi appuyée sur une constitution du nous en tant que constitution proprement 

politique, en tant que fondation d'un stade nouveau d'une individuation 

psychique et collective correspondant à l'âge mnémotechnologique de son 

époque. C'est sur un tel registre qu'aujourd'hui doit être posée la question 

d'une constitution européenne.» (Stiegler, 2004 : 118) 
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epistemes que Foucault chamou depois as arqueologias – quer 

dizer o que são para nós dispositivos retencionais terciários.7  

Se por um lado, a crítica de Stiegler à toxicomania como 

modelo social é pertinente, por outro, ela mesma está refém de 

um modelo medicalizado, visto que psicanalisa a sociedade e o 

processo de desindividuação assim operado. A perda simbólica 

de si e a perda do superego é uma visão analítica do fenómeno 

social que mimetiza esses modelos que pretende criticar. Stiegler 

chega mesmo a diagnosticar «novas» doenças do que chama 

uma sociopatologia, como seja a «epilepsia social»8 e a síndrome 

da hiper-solicitação da atenção que reduz a existência a uma 

subsistência e onde o biopoder se torna psicopoder por meio da 

intervenção do marketing. 9   Por isso, é preciso pensar uma 

revolução deste sistema económico para uma nova forma de 

atenção noética. 

Apresentado o panorama político-terapêutico da sociedade 

industrial consumista, Stiegler, propõe uma mudança na 

organização do trabalho e do mercado com vista a uma 

sociedade de participação, ou, noutros termos, uma democracia 

participativa. Neste caso, a participação democrática não se cinge 

à campanha eleitoral ou à vida política pós-eleitoral; trata-se, isso 

sim, de uma:  

                                                           
7 Stiegler, 2008: 170. 
8 Stiegler, 2008: 123. 
9 Stiegler, 2008a: 172. 
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[...] participação numa nova forma de organização económica e 

social em todos os aspectos da existência humana: como novo 

modo de vida [...]10  

Esse esforço democrático passa pelo que o autor designa 

como transindividuação11, que não é nem o Eu (individual) nem 

o Nós (interindividual); é a co-individuação do Eu e do Nós no 

meio (milieu).  

Os processos de transindividuação são circuitos de trocas no 

decurso dos quais se formam normas e modos de vida 

partilhados e desejados pelo facto mesmo da sua partilha, que 

designo como troca simbólica.12  

A dissociação da pobreza simbólica impede os circuitos de 

participação, provocando a dessimbolização e a dessublimação, 

destruindo o desejo. Ao invés, a transindividuação permite uma 

individuação colectiva e social (a oposição entre produtores e 

consumidores faz com que estes últimos, como consumidores de 

símbolos, não participem na criação dos mesmos). 

Importa retomar as tecnologias industriais do espírito com a 

finalidade de um novo processo de individuação. Essas mesmas 

tecnologias serão utilizadas na constituição da Europa e como 

individuação cooperativa. Para Stiegler, a Internet como 

tecnologia hipomnésica permite desenvolver novas formas de 

                                                           
10 Stiegler, Crépon, 2007: 74. 
11 «La transindividuation, c'est la trans-formation des je par le nous et du nous 

par les je [qui] est d'emblée et d'un même et d'un même mouvement la trans-

formation du milieu symbolique à l'intérieur duquel seulement les je peuvent 

se rencontrer comme un nous. Les milieux sociaux ne sont des milieux 

d'individuation que dans la mesure où ils sont participatifs: l'individuation du 

milieu s'accomplit à travers l'individuation de ceux qui vivent dans ce milieu, 

et réciproquement.» (Stiegler, Crépon, 2007: 74.) 
12 Stiegler, Crépon, 2007: 78. 
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transindividuação, mas, como pharmakon, tanto pode produzir 

externalizações positivas como negativas. Essa individuação 

colectiva de uma sociedade europeia a inventar não coincide 

com o espaço europeu atual, onde ocorre o mero policiamento 

dos circuitos comerciais dos produtores e consumidores: deve 

ser uma potência pública.13 Porém, Stiegler não fornece indicações 

relevantes sobre esta nova organização da economia 

libidinal/industrial. A Internet seria o meio técnico-simbólico 

para o desenvolvimento da transindividuação e para resistir à 

democracia oligárquica, cujos dispositivos de representação 

desinvestiram a individuação numa comunicação de massa 

telecrática (telecracia). A democracia participativa é 

representativa; todavia a perda de participação induziu uma 

miséria económica e uma fractura estética. O autor indica a 

Internet como reinvenção de uma linguagem simbólica ao 

serviço dos novos dispositivos de transindividuação e 

possibilidade de invenção política e social.  

A transindividuação implica um processo de individuação de 

referência, que consiste numa identificação psicossocial, uma 

relação de philia. A perda de participação é uma falha narcísica 

(do narcisismo primordial) que não se projecta num narcisismo 

do nós. Essa perda de individuação (devido ao processo de 

mundialização) pode ser reconvertida através de um otium do 

povo. Como reconstituir essa nova configuração política? 

Stiegler invoca os blogs, o horizonte de um modo de vida 

europeu, um esforço da cultura moral e espiritual e uma 

                                                           
13 Stiegler, 2006a: 86. 
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inteligência das multidões capaz de se opor às oligarquias da 

política industrial.  

A política, como democracia, consiste em fazer com que todos 

tenham o direito e o dever de cuidar de tudo, de ter 

responsabilidade de tudo, e de poder falar a propósito de tudo, de 

dizer tudo o que quiserem. Esta liberalidade política da 

participação é uma versão do cuidado, é uma assunção do 

cuidado, e supõe que seja cultivado um saber político, e que se 

cuide de um tal saber pelos representantes políticos, o que 

chamei em La Télécratie contre la démocratie, um saber-viver 

politicamente.14 

A audiência é uma sincronização dos comportamentos por 

via dos meios de comunicação de massas que bombardeiam as 

consciências. Esse dispositivo de sincronização adoptado pelas 

indústrias culturais para os produtos de consumo, produz uma 

des-diacronização, um sofrimento do narcisismo primordial e 

perda do amor de si.  

Poderá o processo de individuação democrática recorrer aos 

blogs como alternativa à indústria de programas? De facto, para 

Stiegler, o blog cria um novo circuito de transindividuação.  

Os blogs são a base técnica de uma nova forma de amatorat, 

isto é, de philia, na medida em que permitem formar um novo 

tipo de transindividuação que assenta na participação de cada 

um na transformação do novo tipo de meio associado.15  

Como suplemento dessa transindividuação é referido o uso 

do software livre como base de uma economia da contribuição, 

visto que seria um modelo des-proletarizado da economia, capaz 

de reconstituir a individuação (desenvolver um saber). O que se 
                                                           
14 Stiegler, 2007: 115. 
15 Stiegler, 2006b: 196. 
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impõe é uma democracia que produza a recomposição reticular 

dos circuitos da philia. Seria uma espécie de democraphilia? 

Embora Stiegler não empregue o termo, parece-nos que a miséria 

política denunciada na perda da participação pública induzida 

pela telecracia se evidencia na diferença entre a opinião e a 

audiência. A telecracia radicaliza a hipersincronização da 

televisão pulsional.16 

Como reconfigurar digitalmente o espaço público? 

O sociólogo Dominique Cardon apresenta a forma política 

da Internet como uma possibilidade de alargamento do espaço 

público para além da política representativa tradicional. A 

hipótese teórica é que a webdemocracia preenche os requisitos 

de uma sociedade verdadeiramente cosmopolítica e 

transparente, fora dos cânones dos gatekeepers. Que tipo de 

comunidade podem os internautas construir? Que formas de 

organização e coordenação dos fluxos de informação se podem 

reter nesta «cooperação fraca»? Poderá a Internet edificar uma 

política do comum, fora do quadro da representação tradicional 

                                                           
16 «L'opinion n'est pas l'audience: elle en est le contraire. L'opinion a un avis et 

croit quelque chose: opiner, qui vient de opinari, «croire que», signifie se 

prononcer, énoncer son avis, être avisé, et, en cela donc, croire quelque chose. 

L'audience, manipulée et désindividuée, ne croit plus à rien: elle est désabusée, 

démotivée et même désespérée, et elle n'exerce aucunement sa capacité à 

énoncer des avis, et en cela à juger ou à faire des suppositions - les émissions 

«interactives» où la parole est donnée aux spectateurs ou aux auditeurs, qu'il 

est souvent très intéressant d'écouter, qui témoignent souvent d'un immense 

désir de se faire une opinion, ne répondent en rien à cette attente, et ne sont la 

plupart du temps qu'une parodie.» (Stiegler, 2006/2008 : 204, sublinhado nosso) 
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e do mercado? A exposição de si permite um trabalho de auto-

descoberta e auto-organização?  

O autor saúda a chegada ao espaço público de novas formas 

de tomar a palavra antes restringidas. Para Cardon, as virtudes 

políticas da Internet residem na capacidade de quem toma a 

palavra, apesar das aporias comunicacionais de uma burocracia 

procedimental. Os novos sujeitos, livres dos constrangimentos 

dos gatekeepers, contornam essa filtragem dos media 

convencionais e permitem uma redefinição dos públicos (a 

pressuposição de igualdade), uma diversidade de expressões (a 

liberação das subjectividades) e a porosidade entre a conversação 

ordinária e a discussão pública (o público em geral). 

A pressuposição de igualdade, da qual a Wikipédia seria um 

bom exemplo, reside no facto de os sujeitos não serem 

hierarquizados senão pelo que fazem; a sua posição ou 

qualidade não é considerada de antemão. Porém, esta 

pressuposição, embora alargue o âmbito da ficção política dos 

actos eleitorais, desqualifica os imóveis, os menos activos na web. 

Ela aproxima o horizonte democrático dos sempre-

participativos. Esta primeira virtude, tal como as outras, é 

ambivalente. Trata-se de uma «universalidade» desigual que 

beneficia os mais empenhados. 

Como segunda categoria, Cardon alude à liberação das 

subjectividades: no espaço público tradicional (imprensa, livro, 

rádio e televisão) não existe verdadeiramente pluralidade 

democrática. Argumenta Cardon:  

A Internet ensinou-nos que, para alargar o círculo da expressão 

pública, é necessário tolerar os enunciados na primeira pessoa, os 
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pontos de vista assumidos, as vozes irrisórias, os pontos de vista, 

as afirmações peremptórias, os comentários ousados, poéticos, 

maníacos, engraçados e vibrantes.17  

Contudo, como o próprio acrescenta: «A web não é, assim, 

um espaço público unívoco, transparente e liso».18 Na verdade, a 

web está longe de realizar o sonho rousseauniano de uma 

sociedade totalmente participativa. Felizmente, mantém as zonas 

de claro-escuro que acolhem eventualmente as experimentações 

estilísticas e as narrativas mais inventivas. Se as subjectividades 

se podem exprimir livremente na web, elas não estão isentas dos 

escolhos que provêem de um culto narcísico demasiado 

acentuado, por um lado, onde a exposição de si, no fundo é 

despolitizada, e por outro, nesse lugar onde a massificação da 

expressividade popular contribui para a mercadorização de um 

capitalismo informacional. Mas ainda aqui, os cânones da 

política convencional cedem espaço a uma participação mais 

cidadã que se multiplica num universo do tipo «multidão». 

A terceira categoria dá-nos conta de profusão identitária em 

que a comunicação interpessoal (Facebook, Twitter, etc.) 

parecem enriquecer a discussão pública. No entanto, nesta 

porosidade entre o espaço público e o espaço de sociabilidade, a 

vigilância institucional transforma-se num panoptismo 

generalizado, horizontal, que operacionaliza uma sociedade de 

controle. A curiosidade insaciável que deriva do fim da vida 

privada, a excessiva circulação de informações, mais do que 

                                                           
17 Cardon, 2009: 5. 
18 Cardon, 2009: 5. 
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revelar um alargamento ingénuo do espaço público, pode ocultar 

uma opção estratégica. 

Que tipo de construção do comum está aqui anunciado? 

Será a Internet uma instância de profanação da política 

tradicional? Cardon refere que a Internet pode propiciar um 

modelo de «cooperações fracas», isto é, uma produção de 

colectivos auto-organizados onde a vontade de parceria e o 

estabelecimento de partilhas é um momento prévio a qualquer 

coordenação. Exemplo disso seria a Wikipédia, os Creative 

Commons e o software de uso livre. Teríamos assim uma regulação 

meramente procedimental de valores partilhados com uma 

margem para a variabilidade e o imprevisto, formando 

consensos e compromissos a-centrados. Porém, há aqui o risco 

de uma burocracia normativa nos espaços colectivos que afasta 

os inexperientes. Se por um lado, se mitiga o papel dos 

gatekeepers o seu controlo a priori, por outro, os profanos nunca 

teriam a mesma visibilidade apesar dos enunciados serem 

acessíveis a todos; ocorre neste domínio uma hierarquização ex-

post: o valor e a participação dos internautas guiar-se-ia pelo 

grau e intensidade de intervenção neste novo espaço público, 

factor ruinoso para a diversidade. As formas de legitimação 

«pela massa» fundam-se na velocidade e na circularidade da 

informação e os formatos standards de legibilidade acabam por 

ser impostos: quem não se enquadra nesses formatos é vítima de 

invisibilização. Os blogs e as Redes Sociais generalizam modos 

de cooperação que são permeáveis a todo o tipo de intervenção. 

Mas será esta uma nova ordem «republicana» de uma 

democracia mais participativa, a democracia digital? Não estará 
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a blogosfera cidadã entregue, no fundo, a uma duplicação dos 

profissionais dos media convencionais que desenvolvem aí uma 

maior liberdade de actuação, fora das restrições dos gatekeepers? 

Esse processo de alargamento do espaço público permite 

acrescentar mais três virtudes no sentido de uma pretensa 

descoberta do comum, onde a individualidade expressiva teria 

condições para produzir colectividades e ganhar intervenção no 

contexto político. Essas virtudes seriam a força das cooperações 

fracas, a auto-organização e a legitimidade ex-post. Para Cardon as 

comunidades da Internet, sendo eletivas, surgem de forma 

espontânea, sem uma intenção inicial muito vincada, e com 

pouca regulação. A ação colectiva não vem acompanhada de 

qualquer projeto comunitário inicial o que pode enriquecer o 

espaço público devido à ausência dessa racionalidade 

instrumental. O outro é reconhecido num projecto que se 

constitui temporalmente sem intenção. «No modelo das 

«cooperações fracas» a sequência é inversa: os indivíduos 

partilham sistematicamente os seus recursos, a fim de descobrir 

pessoas com as quais se possam relacionar para produzirem 

juntos valores comuns?»19  Mas nessa fragilidade de empenho 

como pensar o comum, a produção dos colectivos? 

As Redes Sociais e a legitimidade ex-post não propiciam uma 

ecologia do espírito no sentido de Stiegler porque não 

incentivam formas de Super-Eu, mas de efervescência narcísica 

descentrada relativamente às instâncias de poder. Contudo, um 

novo panóptico espreita: o de uma sociedade de controle em 

                                                           
19 Stiegler, 2009: 11-12. 
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rede com as suas instâncias de hierarquização e individualização 

expressiva devidamente enquadradas num projeto standard 

mercantilizado: a Internet não está fora do circuito mercantil, das 

empresas comerciais. Os mesmos notáveis dos media tradicionais 

utilizam os blogs e as Redes Sociais para se expressarem de 

forma mais livre. O universo da webdemocracia, e-democracia 

ou democracia digital inaugura uma porosidade eventualmente 

maior; no entanto, os interstícios podem albergar outras 

possibilidades de des-subjectivação e de intervenção ativista. A 

blogosfera, a web participativa são novas formas de tomar a 

palavra, permitidas pelo alargamento do espaço público. Como 

se a ficção política da Internet pudesse concretizar o sonho da 

democracia deliberativa de Habermas. Se a Internet dos 

pioneiros predispunha para os ideais de abertura e criatividade, 

a partilha do software livre, a sua atualidade política diversificou-

se numa massificação crescente de blogs e Redes Sociais, um uso 

mercantil, lúdico, de disfarce identitário a par da informação 

alternativa e de um espírito militante. No entanto, a Internet não 

pode ser um espaço público alternativo ao espaço tradicional, de 

onde brotam instituições (estatais ou não); ela é sobretudo um 

espaço público de circulação de informação, pautado por um 

claro-escuro de subjetividades politicamente descomprometidas. 

Naturalmente que Wikileaks pode influenciar a opinião pública 

de certa maneira, mas a Internet mantém o seu carácter oculto e 

não transparente. A comunidade interpretativa desta resistência 

contra o poder assume uma batalha contra-hegemónica e uma 

partilha expressivista. O ideal comunitário a partir da Web –  

modo de reinventar regras de vida colectiva – pode parecer 
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ingénuo porque não considera o fracasso comunicacional da 

tecnociência A pretensão da comunicação à universalidade 

(comunicar com todos sem barreiras) é um pressuposto 

ideológico que confunde a massificação com a sua 

institucionalização sob a aparência de um modelo contributivo. 

A necessidade de regulação interpretativa torna intangível esse 

trabalho de hibridação dos diálogos entre os internautas: não 

basta a exposição estatística das informações, visto que é 

necessária uma interpretação dos dados. 

Em Médiactivistes, Dominique Cardon e Fabien Granjon, 

reflectem sobre uma Internet mais militante, uma subversão a 

partir da técnicopolítica capaz de constituir uma alternativa aos 

media convencionais que operam no espaço público. São duas as 

perspectivas que desencadeiam essa intervenção: a crítica contra-

hegemónica e a orientação expressivista. A primeira intenta 

evidenciar o carácter propagandístico dos media tradicionais e a 

segunda reivindica um alargamento do espaço público para 

além dos constrangimentos desses media. O papel de uma crítica 

contra-hegemónica destaca assim os media dominantes como 

vectores de propaganda dos poderes económicos; a 

desigualdade da repartição dos fluxos informacionais em 

benefício do sensacionalismo releva do que Stiegler classifica 

como o lado pulsional dos media. Por seu turno, uma crítica 

expressivista insiste sobre o empowerment, a reflexividade, a 

autodidaxia, a experimentação e a reapropriação da palavra20, 

produzindo representações inéditas de um agir colectivo, da 

                                                           
20 Cardon, 2010: 16. 
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possível construção do comum dos media alternativos: os 

indivíduos tornam-se os instrumentos da sua auto-representação 

fora dos cânones do jornalismo autorizado. Essa reapropriação 

colectiva, denunciando as assimetrias dos media dominantes, 

põem à disposição de vastas massas uma outra forma de 

mobilização comunicacional. A intervenção dos watchdogs na 

crítica contra-hegemónica ironiza a suposta autonomia 

profissional que mais não é do que uma ideologia de auto-

legitimação. De outra parte, o ativismo mediático e o video-

ativismo descentralizam os media elegendo uma polifonia de 

subjetividades, lutando contra o mainstream e multiplicando os 

pontos de vista a favor de uma contra-cultura. O princípio da 

publicação aberta (open publishing) de colectivos como a 

Indymedia e os movimentos altermundialistas parecem contornar 

as formas de totalização e dominação. Um deslocamento das 

subjetividades cultiva uma cultura expressiva, na primeira 

pessoa, investimento de afectos, desvios irónicos, uma 

mobilização a partir das bases, permitindo a expressão pública 

de práticas informacionais originais.21 

Que tipo de governamentalidade deriva da Internet: um 

liberalismo radical e desordenado ou uma democracia 

participativa capaz de cumprir o sonho alargado de um 

republicanismo utópico? Apesar de Cardon aludir a uma 

pressuposição de igualdade, a uma «parte dos sem parte» e a 

uma ausência de hierarquia onde não atua uma autoridade 

centralizada, a rede das redes apresenta um panorama difuso 

                                                           
21 «L'espace public numérique s'ouvre ainsi à de nouvelles formes d'échange 

qui «déformalisent» le débat public traditionnel.» (Cardon, 2010:  122.) 



Redes e redefinição do espaço público 

  127 
 

entre o militantismo mais empenhado e as vozes quotidianas 

irrisórias, onde é visível uma despolitização e uma finalidade 

exibicionista. A ficção política da Internet é uma causa por 

cumprir ou poderá levar à construção de um comum que deva, 

apesar de tudo superar a ambivalência de uma exposição 

individual-narcísica e produzir uma verdadeira associação 

deliberativa inserida numa esfera pública. 
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The (social) construction of nothing  
less than a ‘global public’: on designing 
and organizing transnational 

Nina Amelung 
(Technische Universität, Berlin) 

Since mid-2000 a recent trend of transnational public 

participation can be observed when the first pan-European 

consensus conference “Meeting of Minds” on brain science, the 

European citizen panel and the European Citizen Consultation 

processes were conducted. 1  In a transnational context public 

participation ready-made designs are confronted with multiple 

localities and contexts that so far often have been homogenized 

functionally to one aggregated solution. That is the case also in 

the first global public deliberation design which has been 

conducted for the first time in 2009 with the World Wide views 

on global warming and for a second time with the World Wide 

Views on biodiversity 2012. This article will focus on the latter 

one as its empirical material. Empirically the case of the World 

Wide Views on biodiversity offers insights into the 

implementation of a transnational standardized meta-design for 

                                                           
1 Rask & Worthington, 2012: 3; Edward & Shahrokh, 2012. 
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public participation that foresees synchronized and centralized 

local designs with identical techniques to recruit citizens, to 

provide information and to let them vote. Additionally it 

operates with a complex transnational internal coordination 

structure including a central organizer and partners in 25 

countries, with their various different expertise and traditions in 

deliberation, participation and democracy. 

This paper contributes with a critical view on inscriptions of 

standardization in transnational citizen public participation 

design and coordination and makes three main arguments. First, 

the claim of doing the ‘same’ design produces diversity since 

local diverse contexts are ignored and rather functionally treated 

the same. Second, in the coordination process itself 

standardization is performed as a category representing an 

operative and comparable implementation process, but enacts its 

power as a coordination principle structuring the hierarchies and 

interactions within the group of involved partners as well. Third, 

standardization in design and process unfolds its effective 

constraints because it is linked with the credibility and 

legitimacy construction for the project in arenas of biodiversity 

policy making. 

Analytically I will work with two approaches, 

‘appropriation’ and ‘alignment’, distinguished by Leonardi and 

Barley2 who assembled under these categories different concepts 

to study social action, materiality and power in constructivist 

studies of technology and organizing. Methodologically the 

                                                           
2 Leonardi & Barley, 2010. 
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analysis is based on interview material with the organizers and 

external observers and the analysis of the internal e-mail archive. 

To study the implementation of a ready-made design for 

public participation both approaches highlight different aspects 

of performances. While ‘appropriation’ looks at patterns of 

deviation and conformity with the perception of the designers in 

the use of a design, ‘alignment’ looks into the roles and 

relationships in the interaction of actors while work systems 

become organized around a technology when patterns of use 

begin to shape.3 

Appropriation, e.g. adaptation, modification and resistance 

of the local design users will be studied for the design element of 

citizen recruitment. A ‘global public’ is conceptually constructed 

and assembled by the standard of a random selection following 

defined criteria. At local level this design standard becomes 

actually conceptually translated in diverse forms and again 

differently de facto realized. The tension between following the 

logic of a standardized approach or following local context 

conditions produces diversity of local solutions, ambiguous 

results in terms of the claim of comparability and produces a 

situational improvised global public. 

With ‘alignment’ the involved organizational partners and 

their interaction with the coordination organization are 

addressed. Mapping the course of coordinating events of 

interaction, one can see that from the very beginning a work 

system in the internal coordination process is established that 

                                                           
3 Leonardi & Barley, 2010: 7. 
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frames centralized standardization as a requirement for a 

successful implementation (e.g. invitation to participate, training 

seminar). The central coordinating organization frames itself as 

the designer, expert and resourceful coordinator and controller 

while the local partners are framed as receiver of instructions 

and task fulfillers (reporting and controlling mechanisms). To be 

participant in a successful working arrangement, local partners 

mostly accept these roles and partly criticize them. Over time 

most of the criticism is transformed in some divergence in the 

implementation (additional integration of a local diverse 5th 

session). 

I will discuss, that the ‘standardization’ in the design is only 

realized in a “quasi-scientific” manner4, but its performance is 

reasoned by the pressure to standardize and to centralize the 

process within the bigger picture of ambitions to gain credibility 

and policy impact in policy making arenas of biodiversity. There 

policy makers are concerned about the legitimacy of selective 

citizen views and stakeholders, but also articulate demands for 

professional citizen awareness campaigns for biodiversity. This 

easily inscribes hidden power hierarchies from the contextual 

policy arena into the internal process of designing and 

coordination. 

The case study will be reflected and contextualized in a 

discussion on the literature on technologies of participation with 

several views on the inscriptions of designs for public 

participation and how they unfold unintended effects in practice. 

                                                           
4 Brown, 2006. 
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It will be shown how public participation designs work as 

‘machineries’ that socially construct a certain type of public5 and 

a certain type of citizen6. This article is in line with this literature 

but will contribute to two more aspects: one is the social 

construction of a ‘global public’ and the other one is the social 

construction of an organizational infrastructure for technologies 

of public participation. 

This critical discussion on standardization and centralization 

opens the view for improvements in the designing and 

organizing public deliberation processes. I will suggest that 

standardization should not negate the diversity of involved 

cultural traditions of deliberation, participation and democracy 

and it should not hide the complexity of constructing a global 

public. Instead, future global participation processes might be 

open to experiment with decentralized forms of coordination, to 

recognize the diverse local forms of expertise for citizen 

participation and to represent the diverse forms of 

communicative and cultural expressions to construct a global 

public. Finally, even openness during the process to adapt the 

design to dynamic requirements should be considered and 

standardization should be reflected and implemented in terms of 

its necessities within this widened framework. 

 

 

 

 

                                                           
5 Felt & Fochler, 2010; Braun & Schultz, 2010. 
6 Irwin, 2001. 
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Cidadania digital e redes sociais 

Bruno Rego 
(Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Introdução: a cidadania face aos desafios do século XXI 

O nosso século confronta-se com cenários presentes e 

futuros sob o prisma do risco e da incerteza, susceptíveis de 

poderem conduzir a nossa civilização a um colapso do seu 

modelo civilizacional e, na sua probabilidade mais radical, de 

alterar as condições da biosfera do planeta Terra.  

Os paradigmas que fecundaram a Modernidade – 

crescimento económico ilimitado, ideia de progresso, crença 

absoluta na ciência e na tecnologia, visão utilitarista e predatória 

dos recursos naturais – conduziram-nos progressivamente a uma 

condição de vulnerabilidade ecológica e social sem precedentes e 

as soluções para os desafios civilizacionais que enfrentamos têm 

que ser equacionadas à escala global de acordo com o alcance 

dos mesmos.  

Evoquemos sinteticamente alguns dos desafios a que nos 

referimos: a adaptação/mitigação das alterações climáticas que 

constituem a face mais visível e urgente da crise ambiental e 
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social que vivemos; o aumento da população mundial nas 

próximas décadas: até 2050 seremos cerca de 9,1 mil milhões; a 

transição de um modelo civilizacional baseado na utilização 

intensiva de combustíveis fósseis para uma era de predominante 

aposta (esperemos) em energias renováveis; um modelo 

económico global que tem agravado as disparidades entre países 

industrializados e países subdesenvolvidos, colocando um terço 

da população mundial numa situação de pobreza extrema. 

Um outro marco relevante da contemporaneidade: dado que 

os problemas que enfrentamos apenas encontram resolução num 

quadro de cooperação política no plano internacional, torna-se 

necessário repensar o funcionamento de alguns dos mecanismos 

das instituições democráticas, algumas delas caracterizadas pela 

inoperância conceptual, por exemplo, da noção de Estado-nação, 

bem como o próprio conceito de cidadania no sentido de ser 

possível uma participação mais activa, comprometida e 

esclarecida por parte da sociedade civil nos desafios globais que 

enfrentamos.  

Com a emergência das tecnologias de informação e 

comunicação – TIC – nas últimas duas décadas, possibilitando 

estas a criação de plataformas de interacção em tempo real entre 

utilizadores a nível planetário começam a esboçar-se novos 

matizes que conferem novas dimensões ao exercício da 

participação cívica. Antes de entrarmos propriamente nelas, 

revisitemos as teses fundamentais de dois autores que 

preconizam a relação entre as TIC e a necessidade de 

incrementação da participação da sociedade civil no espaço 

público: Ulrich Beck e Manuel Castells. 
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Tópicos de um “Admirável Mundo Novo” I: Ulrich Beck e a 

criação de uma nova cultura política perante os riscos 

tecnológicos e ambientais contemporâneos 

Para Ulrich Beck, o conceito que melhor descreve a 

volatilidade do século XXI é o conceito de risco.1 Segundo ele, 

vivemos numa sociedade dominada pela incerteza e insegurança 

criadas por uma série de ameaças ambientais e tecnológicas 

provenientes das actividades da ciência e da tecnologia que, 

devido à imprevisibilidade dos seus efeitos, colocam-nos, entre 

outras consequências que aqui não abordaremos pela limitação 

do espaço que dispomos, perante a inadequação das instituições 

políticas, sugerindo a necessidade de revisão e questionamento 

dos seus modelos de funcionamento.2 

Na óptica de Beck, a incapacidade das instituições políticas 

em gerirem de forma eficaz os efeitos das ameaças ambientais e 

tecnológicas contemporâneas propiciou a criação de uma nova 

cultura política em que os processos de tomada de decisão foram 

ampliados a actores institucionais que anteriormente ficavam de 

fora do mesmo: é o que Beck denomina como subpolítica e que 

representa um primeiro passo na efectiva democratização do 

próprio sistema democrático que se encontra longe de estar 

completo. 

                                                           
1 Beck, 1992: 21. 
2 A este respeito, para além de Risk Society, consultem-se as seguintes obras de 

Beck: Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social 

Order (1994), Ecological Enlightment: Essays on the Politics of the Risk Society 

(1995), Ecological Politics in an Age of Risk (1995) e The Reinvention of Politics. 

Rethinking Modernity in the Global Social Order (1996). 
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Esta abertura do espaço público a outros actores preconiza a 

reforma das instituições políticas no contexto dos problemas que 

afectam a sociedade contemporânea, criando assim a 

possibilidade de novas oportunidades de acção de forma a 

tornar não só o sistema político mais justo e equilibrado, mas 

apelando também, para a consecução desse objectivo, a um 

incremento da participação cívica, caracterizada pelo 

envolvimento de indivíduos civicamente comprometidos através 

dos mecanismos próprios da cidadania numa sociedade 

democrática, no debate em espaço público, de uma opinião 

pública informada e esclarecida relativamente a questões de 

natureza ambiental e tecnológica.  

Tópicos de um “Admirável Mundo Novo” II: Manuel Castells 

e A Era da Informação 

A evolução das TIC produziu alterações em todas as esferas 

da sociedade contemporânea, sendo praticamente impossível 

conceber a existência humana sem escapar à sua influência.  

Um dos conceitos que melhor retrata uma sociedade 

profundamente marcada pela tecnologia é o conceito de sociedade 

em rede, formulado pelo sociólogo Manuel Castells em A Era da 

Informação 3 , em que analisa as alterações provocadas na 

sociedade contemporânea pela recente emergência das TIC. 

Assim, segundo Castells, “Uma revolução tecnológica, centrada 

                                                           
3 Seguimos a tradução portuguesa da obra, publicada em três volumes pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, a partir de 2005. 
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nas tecnologias de informação, começou a remodelar, de forma 

acelerada, a base material da nossa sociedade”.4 

Esta revolução que, de acordo com Castells, se difundiu 

num período de reestruturação global do capitalismo 5 , 

transformou o sistema económico, provocando a sua 

interdependência global e alterou também a natureza da relação 

entre Estado e sociedade6, bem como dos próprios actores do 

sistema político, dependentes do nível de exposição que têm nos 

meios de comunicação de massas. 

A emergência de redes interactivas de computadores ligados 

à internet, além de terem implicações significativas na estrutura 

da identidade pessoal do ser humano, que se está a tornar a 

principal referência e fonte de sentido na nossa época histórica7, 

produziu um impacte mais amplo. A internet veio alterar por 

completo a base da esfera comunicacional do indivíduo, “[…] 

criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida 

e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela.”8 

A existência humana, nos seus mais variados âmbitos, está 

singular e crescentemente dependente da adaptação da nossa 

adaptação às regras ditadas pelos novos meios tecnológicos de 

informação e comunicação.  

O acesso ou não às TIC pode influenciar largamente a 

existência do indivíduo, uma vez que estas têm o poder de 

                                                           
4 Castells, 2005: 1. 
5 Castells, 2005: 15. 
6 Castells, 2005: 1. 
7 Castells, 2005: 3. 
8 Castells, 2005: 3. 
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determinar a sua sobrevivência ou o seu anonimato, mediante a 

sua exclusão da sociedade de informação.  

A sua influência é tal que possuir conhecimentos e 

competências de domínio das TIC chegar mesmo a representar 

um novo modo de iliteracia, a iliteracia digital. Como refere 

Castells, estar em rede, isto é, ter acesso e competências para 

utilizar as tecnologias de informação, pode significar um factor 

crítico de mudança ou domínio dentro do contexto social em que 

estamos inseridos.9  

A possibilidade de acesso ou não à rede configura de forma 

determinante a ampliação do conceito tradicional de cidadania 

que emergiu nos últimos anos: a cidadania digital. 

Cidadania digital e Globalização: um só mundo 

Sendo um fenómeno ainda recente, que só na última década 

cresceu de forma exponencial e só em anos recentes começou a 

merecer a atenção por parte da comunidade académica, a melhor 

definição que encontramos de cidadania digital é a que inicia um 

dos ainda poucos estudos consagrados ao tema até à data, Digital 

Citizenship – The Internet, Society and Participation, de Karen 

Mossberger, Caroline J. Tolbert e Ramona S. McNeal.  

Segundo as autoras «a “cidadania digital” é a capacidade 

para participar na sociedade online». 10  Considerando que a 

                                                           
9 Castells, 2005: 605. 
10 Mossberger et al., 2008: 1. «”Digital citizenship” is the ability to participate in 

society online». A tradução é nossa. 
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cidadania digital detém um elevado capital de potencial 

participação política na sociedade da era da informação11 , as 

autoras afirmam que, socorrendo-nos da terminologia de 

Manuel Castells, numa época em que as redes informáticas são o 

sustentáculo da comunicação contemporânea, a utilização da 

internet trouxe benefícios significativos para a participação 

democrática.12  

Nesse sentido, os cidadãos digitais são aqueles que “[…] 

usam a tecnologia frequentemente, que usam a tecnologia em 

busca de informação política para cumprir os seus deveres 

cívicos […]”13 

Outro factor que contribuiu de forma preponderante para a 

emergência do conceito de cidadania digital, ao qual já aludimos 

sumariamente no ponto anterior mas que pretendemos clarificar 

melhor agora, é o processo de globalização económica que o 

mundo sofreu nas duas últimas décadas, alicerçado na expansão 

das tecnologias de informação. Estas foram, aliás, fundamentais 

para a propulsão da tendência globalizante a que assistimos hoje 

em dia.  

Como defende José Tomás do Patrocínio em Tornar-se Pessoa 

e Cidadão Digital:  

De facto, a globalização, como processo complexo e multicausal, 

com o sentido que lhe é dado nos mais diversos tipos de 

discurso (económico, político, social, cultural, educativo) surge 

                                                           
11Mossberger et al., 2008: 2. 
12 Mossberger et al., 2008: 2. 
13 Mossberger et al., 2008: 2. «Digital citizens are those who use technology 

frequently, who use technology for political information to fulfil their civic 

duty». A tradução é nossa. 



Bruno Rego 

142 

 

quando as novas tecnologias de informação e comunicação 

começam a expandir-se e a popularizar-se por todo o mundo (e 

ainda mais com o advento da internet) tornando-se a sua 

estrutura de sustentação. 14 

Mas a globalização não nos remete apenas para isso. Sugere 

uma ruptura com a representação tradicional de três séculos de 

Modernidade a diversos níveis. Pauta-se por uma 

desfragmentação paulatina dos seus pilares da qual somos 

actores nem sempre de forma consciente.  

A sua relação com a emergência da cidadania digital centra-

se nisto: no descrédito das instituições políticas e na 

desconfiança dos cidadãos face à forma como estas actuam; no 

divórcio profundo entre agentes políticos e cidadãos que se 

traduz num défice de participação política e cívica.  

Mas, mais do que isso, a aceleração do tempo dos 

acontecimentos na rede digital e a aproximação geográfica que 

ela suscita, possibilita, como afirma Patrocínio,  

[…] o desenvolvimento da consciência da vivência num planeta 

de grandes interdependências […] ou seja, a consciência de que, 

contemporaneamente, quase nenhum assunto se pode resolver 

exclusivamente por conta própria nos tradicionais contextos 

local, regional ou nacional, apelando a contextos, mais do que 

internacionais, globais […]15  

Perante esta teia de interdependências globais, tendo como 

base a expansão das TIC, subscrevemos por inteiro a tese de 

Peter Singer de que habitamos um só mundo.16 Ou, de acordo 

                                                           
14 Patrocínio, 2004: 37-38. 
15 Patrocínio, 2004: 38. 
16 Singer, 2004: 33. 
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com Beck, ser cidadão digital na actualidade significa, acima de 

tudo, fazer parte de uma sociedade de risco global.17 

Cidadania Digital e Redes Sociais: participação 2.0 

Afirmar que a emergência das tecnologias de informação e 

comunicação desencadearam por si só a possibilidade da 

ampliação do exercício cívico à vertente digital seria enfocar a 

questão de uma forma redutora.  

A constituição de comunidades virtuais e o aparecimento 

das redes sociais contribuíram, estão e continuarão a contribuir, 

em larga medida para redesenhar o quadro da participação 

cívica na sociedade contemporânea, na nossa óptica, não no 

sentido de fazer renascer das cinzas um novo conceito de 

cidadania, mas sim de lhe ampliar a sua base geográfica e o seu 

horizonte de actuação.  

Explicitemos melhor o que acabámos de afirmar. Se até ao 

aparecimento da Internet a noção de comunidade, além de 

restrita a um determinado espaço geográfico, vinculava apenas 

indivíduos do mesmo, condicionando assim a manifestação do 

exercício cívico a uma escala local, regional ou nacional, de 

acordo com Patrocínio “na sociedade tecnológica globalizada 

que percepcionamos, a cidadania não tem uma dimensão ligada 

exclusivamente ao espaço residencial ou nacional, mas apresenta 

um sentido mais global, mais universal.”18  

                                                           
17 Beck, 1992: 49. 
18 Patrocínio, 2004: 138. 
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É nesta dialéctica constante, e nem sempre coerente e 

harmoniosa, entre a esfera local e a esfera global que se articula a 

dimensão de participação digital. Mas não só. A condição social 

e ideológica que muitas vezes vinculava indivíduos a uma 

mesma causa surge fragmentada por uma certa despolitização 

do fenómeno cívico: o exercício cívico deixou de estar ligado 

fundamentalmente a questões políticas e económicas, mercê do 

descrédito actual da política e da economia, para passar a girar 

em torno de causas sociais como a luta contra a pobreza, a 

preservação do ambiente ou a paz.  

Numa contemporaneidade marcada pelo primado da 

desvinculação política por parte dos indivíduos, as TIC tem a 

capacidade de potenciar a participação cívica. É o que sustenta 

Manuel Castells num artigo escrito para a conferência 

promovida pela Presidência da República Portuguesa em 2005 e 

organizada pelo próprio e por Gustavo Cardoso, subordinada ao 

tema “A Sociedade em Rede – Do conhecimento à acção 

política”:  

Sabemos, pelos estudos em diferentes sociedades, que a maior 

parte das vezes os utilizadores de Internet são mais sociáveis, 

têm mais amigos e contactos e são social e politicamente mais 

activos do que os não utilizadores.19  

A isso não é alheio o fenómeno a que nos últimos anos se 

tem dado a conhecer como Web 2.020, da qual fazem parte as 

                                                           
19 Castells e Cardoso, 2005: 23. 
20 Termo criado em 2004 pela empresa O’Reilly Media e que pretende designar 

uma segunda geração de ferramentas de interacção e partilha que vão desde 

sites como a WikiPedia e YouTube, redes sociais como o Facebook, aplicativos 

como o Twitter, entre outros. Mais do que uma segunda geração, o termo 
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redes sociais. Assentes numa lógica de participação e de 

interacção, distinguem-se dos meios de comunicação tradicionais 

pela forma de comunicação. Televisão, rádio ou jornais são 

meios unidireccionais, ao passo que redes sociais como, por 

exemplo o Facebook ou o Twitter, para nomearmos apenas as 

mais importantes, são bidireccionais, isto é, de acordo com Sara 

Cardoso, autora de As redes sociais online, os jovens e a cidadania21, 

permitem “[…] ao receptor ser também emissor, com um alcance 

global e instantâneo […]” 22 , dotando-o igualmente de maior 

autonomia porque “[…] conferem ao utilizador da Internet um 

maior controlo sobre a informação.”23  

Segundo Gustavo Cardoso, autor da obra O que é a Internet, 

com esta e, acrescentamos nós em consonância com o que 

afirmámos no início deste parágrafo, através do potencial trazido 

pelas redes sociais, “os indivíduos ou grupos têm ao seu dispor 

um meio mais fácil e menos dispendioso para trocarem 

informações numa base local, nacional ou global.”24 

Neste sentido, a importância das redes sociais para a 

cidadania traduzem-se essencialmente no seu carácter agregador 

e mobilizador em torno de uma determinada causa ou movimento 

com um potencial de difusão mediática e a uma temporalidade 

                                                                                                                               
pretende designar a possibilidade de participação e interacção que ferramentas 

como as que acabámos de enunciar permitem a diversos níveis.  
21 Sara Cardoso, 2011. Dissertação de Mestrado apresentada no ISCTE-IUL no 

ano de 2011.  
22 Sara Cardoso, 2011: 19. 
23 Sara Cardoso, 2011: 19. 
24 Cardoso, 2003: 160. 
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vertiginosa inigualável por qualquer outro meio de comunicação 

na nossa era.  

Expressão do seu carácter mobilizador em larga escala são 

acontecimentos como os que ocorreram na Tunísia e no Egipto 

no início de 2011, em que as redes sociais foram utilizadas como 

instrumento de consciencialização política da população, 

ajudando à queda dos chefes de Estado de ambos os países.  

Devido à escassa distância histórica que nos separa dos 

acontecimentos em questão, subscrevemos com algum 

cepticismo a tese difundida quase de imediato de que foram as 

redes sociais as principais responsáveis pela queda de Ben Ali na 

Tunísia e de Hosni Mubarak no Egipto e de que Primavera 

Árabe foi a primeira revolução feita através das redes sociais, 

salientando, no entanto, a capital importância que estas tiveram 

no desenrolar dos acontecimentos25, precisamente através das 

características que já antes enunciamos e que, em nosso 

entender, constituem os marcos de referência principais do que 

se pode entender por cidadania digital: a capacidade de mobilização 

para a participação cívica e política através da interacção entre os seus 

utilizadores.  

                                                           
25 Sobre este assunto remetemos para o estudo de Philip N. Howard et al., Open 

Closed Regimes – What Was the Role of Social Media During the Arab Spring? do 

Project on Information Technology & Political Islam citado na bibliografia.  
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Cidadania digital e o futuro – uma conclusão inconclusiva 

Para além da Primavera Árabe, outros testemunhos dão 

conta do potencial mobilizador que as redes sociais detêm como 

motor de participação cívica: internacionalmente, o Movimento 

15M – Democracia Real Ya, ocorrido em 2011, em Espanha ou 

Occupy Wall Street, nos EUA, também no mesmo ano, apenas 

enumerando os principais.  

Carecemos ainda de distanciamento crítico para confirmar 

ou infirmar a consistência temporal destas manifestações de 

cidadania que, pela primeira vez na história, tiveram a sua 

origem na Internet. Constituirão elas uma nova era na história 

ou sucumbirão à lei do olvido ditado pela velocidade do 

mediatismo vertiginoso que é a palavra de ordem consagrada no 

nosso século?  

Para já, é lícito e prudente apenas afirmar o seguinte: as 

redes sociais, tendo a Internet como suporte físico, possuem um 

reservatório de potencialidades ainda por explorar na senda da 

participação cívica. Para além das redes sociais propriamente 

ditas, fóruns digitais, blogues, petições, entre outros são 

ferramentas online que permitem a criação de um espaço de 

debate público capaz de promover cidadãos melhor informados 

e com maior consciência cívica. Local e globalmente.  

Tal como a própria cidadania, a criação desse espaço público 

digital é uma tarefa em construção permanente. Os desafios 

globais que enfrentamos, cuja repercussão local também se faz 

sentir, assim o exigem. Precisamos, igualmente, de cidadãos cada 
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vez mais conscientes e esclarecidos face à complexidade do 

nosso mundo, que possam erguer a sua voz e que tenham uma 

palavra a dizer nas questões que norteiam o nosso tempo. Têm a 

palavra o presente e o futuro. 
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Comunicação e literacia em Saúde 

Cristina Vaz de Almeida 
(Instituto Superior de Psicologia Aplicada) 

Civitas, no étimo da palavra cidadania, traz uma reflexão 

sobre direitos e deveres daquele que vive num determinado 

espaço geográfico e tem, responsabilidades perante esse estatuto. 

Hoje falamos de cidadã -cidadão nacional, europeu e até do 

mundo. A globalização e a aproximação das pessoas através das 

redes tecnológicas vieram permitir ao indivíduo uma visão 

transversal do mundo que os rodeia. 

Actualmente é possível duas pessoas estarem presentes face-

a-face estando uma na China e outra em Portugal porque, no 

mundo virtual, o tempo e espaço entram numa conjugação 

uniforme, deitando abaixo barreiras físicas. 

A sociedade tem necessitado, de forma quase impositiva, 

viver com esta evolução astronómica. 

Assim como nos campos da saúde, a sociedade tem recebido 

inúmeros impulsos da rede digital, onde a informação circula 

imparável de nano em nano segundo, através de contributos 

diversos, também a evolução da demografia, apresentando uma 

inversão da pirâmide etária, particularmente numa Europa 

envelhecida, (onde se prevê que em 2050 cerca de 40% da 
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população tenha mais de 65 anos) anuncia um crescimento do 

número de pessoas com mais de 65 anos, cada vez mais ativas 

nas redes digitais e na sociedade do conhecimento. 

Acresce a este enquadramento as questões relacionadas com 

a literacia em saúde. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define literacia em 

saúde como o conjunto de “competências cognitivas e sociais e a 

capacidade dos indivíduos para acederem, compreenderem e 

usarem informação, de forma a que promovam e mantenham 

uma boa saúde». 

Os termos-chave de literacia assentam nas palavras: aceder, 

compreender e saber usar a informação para conseguir viver 

melhor em sociedade. 

A Web veio contribuir para o aumento dos níveis de eficácia 

e eficiência na saúde nos idosos, assim como promover um 

maior conhecimento dos seus utilizadores. A melhor 

compreensão deste sistema gera abertura ao entendimento e, 

este, implica uma noção mais clara dos deveres e direitos de 

cidadania. 

Para Vicki Hanson, professora da Universidade de Dundee, 

Escócia, «As pessoas de mais idade são o grupo demográfico que 

mais rápido cresce na internet».1  

Em 2005, nos Estados Unidos 26% das pessoas de 70-75 anos 

acediam à internet. Em 2011 passou para 45%.2 

Segundo a Organização Mundial da Saúde OMS: «a eHealth 

consiste no uso de tecnologias de comunicação e informação 

                                                           
1 Congresso 20 anos da World Wide Web, India, 2011. 
2 Fonte: Pew Internet & American Life Project. 
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para a saúde». E para a Health care Information and 

Management Systems Society (HIMSS) a eHealth «contribui para 

a melhoria do acesso, eficiência, efectividade e qualidade dos 

processos clínicos e assistenciais». Dentro do modelo encontram-

se ferramentas e serviços. Entre eles podemos referir alguns 

como a Gestão Hospitalar, o Registo Nacional de Saúde, o 

Controlo Nacional de Medicamentos, o Suporte na Tomada de 

Decisão, a Gestão da Comunidades de Saúde, a Telesaúde, a 

Tele-Assistência, entre outros. 

Alavancar o empoderamento das pessoas 

O capital humano dos cidadãos é um activo crítico para o 

desenvolvimento dos sistemas de saúde. Fazê-los participar 

desse processo é alavancar o processo de maior empoderamento 

das pessoas.  

Esse empowerment passa por dar-lhes a capacidade de serem 

mais interventivas nos processos de transmissão das 

informações, conhecimentos e valores da saúde contribuindo 

para uma melhor qualidade de vida e para a construção de 

sociedades mais activas e conscientes. 

Como referem Gonçalves e Ramos em Cidadania e Saúde. Um 

caminho a percorrer: 

o desafio essencial é o de criar uma dinâmica em 

desenvolvimento contínuo que vise a evolução de inter-

relações de produção e partilha constante de informação e de 

conhecimento (literacia em saúde), de pro-actividade, de 

autocontrolo (capacitação) e da máxima autonomia possível no 
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que respeita à saúde individual e colectiva (empoderamento) – 

a que corresponde também uma quota-parte de 

responsabilidade de cada um pela sua saúde e, por extensão, 

pelo estado de saúde da sua comunidade, assumindo assim 

uma atitude de cidadania em saúde.3 

Também a Comissão Europeia vem reafirmar que:  

[…] a e.saude necessita de ter um alinhamento com a política 

social. Em tempos de austeridade fiscal a tecnologia na saúde 

pode ajudar a controlar custos, ao mesmo tempo que aumenta 

a qualidade no cuidar.4 

Podemos salientar que os contributos das Tecnologias de 

informação para a saúde (e.saude) envolvem uma maior 

capacidade para se tomarem melhores decisões em saúde, o 

contributo para um combate mais efectivo à info-exclusão, o 

favorecimento das acessibilidades das TIC, de onde resulta uma 

melhor saúde da população, uma melhor intervenção e 

cidadania ativa, de uma forma transversal e exponencial. 

Tendo em conta a população crescente de idosos, com acesso 

as novas tecnologias, é preciso diferenciar o envelhecimento 

biológico fisiológico (senescência) ou patológico (senilidade) 

onde os seus principais determinantes são: a hereditariedade, o 

estilo de vida (fatores ambientais). O envelhecimento resulta em 

alterações normais no processo cognitivo. Há 3 modificações 

gerais: diminui a velocidade de processamento; há uma maior 

tendência a distraírem-se; diminui a capacidade de processar 

novas informações. 

                                                           
3 Gonçalves e Ramos, 2010. 
4  European Commission Information Society & Media DG |information 

technology (IT) | 05/10/2012 ) 

http://www.healthtechwire.com/european-commission-information-society-media-dg/ehealth-needs-alignment-with-health-policy-3155/members/details/overview/company/european-commission-information-society-media-dg/
http://www.healthtechwire.com/european-commission-information-society-media-dg/ehealth-needs-alignment-with-health-policy-3155/the-industrys-news/category/information_technology_it/
http://www.healthtechwire.com/european-commission-information-society-media-dg/ehealth-needs-alignment-with-health-policy-3155/the-industrys-news/category/information_technology_it/
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Sabemos, pelos dados apresentados, que cresce a pesquisa 

de informação pelos idosos na web: a internet é cada vez mais 

uma fonte de pesquisa e de recurso para a prevenção da doença 

e promoção da saúde das pessoas idosas. Mas precisa de regras... 

Uma melhor saúde da população e a prevenção das suas 

doenças passa também por uma melhor compreensão da 

informação circulante, através dos vários meios disponíveis, seja 

ela através de suporte físico, verbal, auditivo ou digital. É 

necessária, assim, a adaptação dos suportes digitais num 

processo de melhor entendimento e consequentemente maior 

cidadania ativa. 

A capacidade das pessoas de compreenderem informações 

de saúde está também relacionada com a clareza da 

comunicação. 

Uma melhor comunicação permite uma melhor literacia em 

saúde. 

Por ser tão transversal, cada vez mais acessível e sobretudo 

as populações mais fragilizadas e vulneráveis, como os idosos, 

populações imigrantes ou com pessoas deficits de educação, ou 

com baixo nível socioeconómico, poderão, através das 

tecnologias de informação e comunicação melhorar a sua 

compreensão, e por conseguinte ampliar a sua literacia em saúde 

possibilitando desta forma o aumento do controlo sobre a sua 

saúde. 
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Adaptar suportes digitais – contribuir para uma maior literacia 

em Saúde e Cidadania  

A adaptação dos suportes digitais com este contributo 

decisivo dos intervenientes nos processos vem trazer uma mais-

valia inexcedível, que passa por alguns passos e que consistem, 

entre outras acções na adequação da linguagem aos seus 

destinatários, na utilização de um tamanho das fontes usadas 

nos textos, aos arejamentos dos espaços nos textos, na utilização 

das cores nos suportes digitais, na utilização de desenhos 

explicativos, em blocos de textos, na separação de ideias, nas 

indicações de saúde em línguas diferenciadas respeitando 

diferenças culturais; pressupondo sempre uma avaliação prévia 

das questões de conteúdo e linguagem através de estudos 

qualitativos juntos dos destinatários/público-alvo, onde haja 

contributos também dos profissionais de saúde. 

Em particular para a população idosa, que necessita de ter 

maior conhecimento dos seus direitos e deveres, a maior 

compreensão dos conteúdos digitais em saúde permitir-lhes-á 

uma maior literacia e como causalidade, uma maior cidadania. 
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Intervenções nos suportes digitais, em particular para idosos 

DESIGN Design simples, com forte contraste entre 

texto e fundo; 

TAMANHO DA FONTE Tamanho de letra grande, de preferência, 

14, 16 ou 18 pts; 

AREJAMENTOS Margens grandes e com espaços em branco 

e arejamento entre as linhas de texto; 

TABELAS SIMPLES Ao usar uma tabela, faça-a o mais simples 

possível 

 

SISTEMA DE ÁUDIO 

PARA SITE 

O áudio é necessário para adultos com 

baixa visão ou cegueira.  

USAR UMA LINGUAGEM 

SIMPLES, COM ESPAÇOS 

Escrever em linguagem simples; 

Organizar informações com os pontos mais 

importantes primeiro; 

Usar títulos e subtítulos para parar a leitura 

e ajudar na compreensão; 

Fazer blocos de textos para separação de 

ideias; 

ASPECTOS CULTURAIS 

GRAFISMO 

Indicações de saúde em línguas 

diferenciadas respeitando diferenças 

culturais; 

Utilização de desenhos explicativos - usar 

imagens para representar a informação. 

 

LINKS Boa colocação de links nas páginas 

TESTES (PRÉVIOS 

OU POSTERIORES) 

Importante testar as paginas e informação 

com os segmentos a quem a informação se 

dirige. 

 

VÍDEOS Vídeos com legendas auditivas 
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Telemedicina e Telesaúde – abrangência e transversalidade 

O termo telemedicina tem sido sempre associado à Medicina e 

às actividades dos médicos. O conceito de Telesaúde é mais 

abrangente, pois inclui todos os profissionais e as actividades 

relacionadas com a saúde: enfermagem, odontologia, saúde 

pública, etc.5  

Com mais saberes e práticas profissionais, a telesaúde, 

amplia seu âmbito e envolve acções de promoção da saúde, 

prevenção de doenças, vigilância e regulação em saúde. 

Mas os benefíciostanto da telemedicina como da telesaúde 

envolvem a redução dos custos com transportes e comunicações, 

a possibilidade de levar a medicina especializada a regiões 

remotas do país e incrementar a promoção da saúde e a 

prevenção da doença. A tecnologia permite também às 

instituições de saúde o acesso instantâneo a dados médicos 

completos do utente, incluindo as suas queixas, diagnósticos, etc, 

a comunicações seguras entre cuidadores através das partilha de 

informação, ao envolvimento ativo do utente no processo de 

tratamento, à maior conectividade entre a comunidade de 

profissionais de saúde, etc. 

                                                           
5 Fonte: Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde  

http://www.cbtms.com.br/departamento/telemedicina/default.aspx 

http://www.cbtms.com.br/departamento/telemedicina/default.aspx
http://www.cbtms.com.br/departamento/telemedicina/default.aspx


Comunicação e literacia em Saúde 

  159 
 

Literacia: contributo ao combate à Info-exclusão e à 

consolidação da compreensão sobre a Cidadania  

Neste processo de se estimular a compreensão e o uso da 

informação em e.Saude, os portais, sites, blogs, fóruns de debate, 

comunicação por email entre profissionais e utentes, sistemas de 

tele-assistência, ou mais recentemente a telemedicina, telesaúde, 

tecnologia para saúde do consumidor, tecnologia para saúde 

pública vêm estimular, por um lado, a capacidade para se 

tomarem melhores decisões em saúde e, por outro, permitem 

contribuir para um combate mais efectivo à info-exclusão e para 

o favorecimento da acessibilidades das TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação). Deste processo resulta uma melhor 

saúde da população de uma forma transversal e exponencial. 

As estratégias de e.Saude envolvem também: informação 

sobre saúde na internet, aprendizagem assistida por 

computador, suporte online de grupos, comunidades 

colaborativas online, informação à medida por tecnologias 

computorizadas, aconselhamento telefónico, medição de dados 

biométricos, contacto por email com pacientes, etc. 

Os benefícios da melhoria da literacia em e.Saude trazem 

assim uma melhor comunicação e uma maior cidadania 

participativa onde o destinatário final participa activamente no 

seu processo de saúde, obtendo-se uma maior aderência ao 

tratamento, uma maior capacidade de desenvolver o auto-

cuidado, uma maior eficiência e também uma redução de custos 

nos sistemas de saúde. 
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Para Santos, Dias, Gonçalves, e Sakellaride: 

Dois dos principais pilares da Carta de Ottawa, referem-se 

exatamente à necessidade de «reforçar as ações na 

comunidade» e de «capacitar as pessoas» para poderem tomar 

decisões inteligentes sobre a sua saúde. 

O caminho da literacia para uma maior cidadania realça 

ainda a necessária existência de um compromisso, que deve ser 

reflectido em toda a cadeia de interacções onde as novas 

tecnologias só têm o máximo potencial quando existe um 

envolvimento do cidadão em todo o processo, mesmo que 

muitas vezes não tenha essa plena consciência de ser interventor 

e de estar a ter um contributo decisivo para a mudança.  
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Social capital & citizenship 

Maria Alfreda Cruz 
(Centro de Filosofia das Ciências  

da Universidade de Lisboa) 

1. Purpose  

Assure the uprising of a culture of citizenship – extensive, 

active and inclusive – appealing to the Portuguese State’s 

initiative and creativity for the equation of non-formal settings of 

promotion of Human Rights and of a Culture of Peace.  

 

1.1. Creating public policies aimed at supporting the 

subjects in all life’s stages: 

● Leading them to knowing how to choose among the 

alternatives of daily life.  

● Based on the comprehension of issues related to them.  

 

1.2. To found a public service that guarantees the adequate 

resources to trivialize:  

● The control over the agendas that decide the collective 

destinies. 

● The access modes to the justifying sources of the alternatives 

for in presence decision making.  
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2. Objectives for those who access the network 

2.1. Relational: 

● To learn to choose between democracy and violence when 

interacting with others. 

● To learn to monitor the adhesion of individuals to the site and 

network project. 

 

2.2. Promotion of self-development: 

● Broaden the cognitive skills throughout life. 

● To learn to circulate in the circuits of captation, production and 

disclosure of information referent to the matters in process. 

3. Strategy of Project’s Conception 

Creation of a site prototype, which constitutes itself as 

“laboratory” of research-action, while strategy of articulation of 

epistemological, political and methodological axes of the Project, 

in the situation which will come to be specified as case study.  

 

3.1. Mobilization of training strategies:  

● Adequate to the providing of information and communication 

systems’ architecture.  

● Implicit to the controlled observation of processes that will 

come to be territorialized in the citizenship sites.  
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3.2. Core human resources:  

● R&D researchers.  

● Cultural Mediators and Animators.  

● Public Administration Officials qualified and re-qualified in 

the context of the grounds of the Learning Society.  

4. Citizen’s Observatory  

The omega point of such strategy consists in the 

autonomous development of a citizen’s observatory in each of 

the sites where the referred practices are developed, being its 

management placed in the hands of the collective of citizens and 

in the mediation and animation of the human resources invested 

in the creation and framing of the data bases bearing it.  

 

4.1. Nature:  

● Integrated system of Information based on the interests’ agenda 

portrayed by the site.  

● Investment in the dimensions of integrated development and in 

the studies of impact and of follow-up.  

 

4.2. Missions:  

● Provide the controlled observation of situations, practices and 

processes over which the shown interests are placed. 

● provide individuals with the abilities for the free participation 

in decision making, in the context of exercising objective 

knowledge and of controlling the political agenda.  



Maria Alfreda Cruz 

168 
 

5. Function of the prototype   

The prototype therefore renders the approach between the 

problematic of territory and the problematic of administration, in 

the sense of public service network distributed, which requires 

the need to create tools appropriate to the goals of adhesion and to 

the adopted missions.  

 

5.1. Development of research-action practices:  

● Based on cultural animation processes and on in presence 

inter-subjectivity networks.  

● Construction of knowledge’s implicated in the 

problematization of situations, needs’ equation and alternative 

solutions. 

● Construction of the mediation role.  

 

5.2. Construction of technical tools:  

● Architecture of information and communication systems 

adequate to the creation of an observatory.  

● Bearers of the methodological strategy.  

6. Learning Community   

The communitarian practice aims at short, medium and long 

term goals, the last depending on the interaction with the 

political context in which the referred Society is produced and 

developed. Among others, there is in this case the goal to oppose 
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democracy to violence, in the poliarchic dimension and in the 

dimension of the country’s domestic policy.  

 

6.1. Profile:  

● Interactive training mode centred in the initiative of the 

learning pole.  

● Contextualization in an environment of ludic democracy and 

fomentation of access to the resources of the Learning Society.  

 

6.2. Investment:  

● Identification of short, medium and long term goals of the 

community.  

● Self construction of citizenship implicated in the progressive 

transformation of the individual into citizen, centred in the 

objectives of the community  

7. Partnerships  

The construction of the referred tools will resort to the 

operationalization of effective partnerships which will work 

connected for the concretion of the mentioned goals and of the 

aimed purpose.  

 

7.1. Profile: 

● Social networks involving in each location of the network the 

set of players implicated in the identified issues. Cooperative 

Associations, Mutualities, NGOs, Public services, Institutions and 

teaching agents, Municipalities... 
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7.2. Function: 

● Provide the circuits of communication and of information 

implicit to the controlled observation of situations, practices and 

processes over which the shown interests over the Site are 

placed. 

● Participation in the discussion of goals.  

8. Citizenship’s Observatory 

To elect a neutral political ground that, assuring access to all 

the political forces of the formal spectrum of representative 

democracy – is of the direct responsibility of the Parliament, 

where general and ideological questions are debated, confronted 

and where they interact, producing the systemic environment of 

the country’s governance.  

 

8.1. Function:  

● Integrate into DB the results made available by the initiative of 

the citizens’ observatories.  

● Allow parliamentary groups free access to information, 

assessment and communication on return.  

 

8.2. Opening:  

● To the governance and public administration poles in the sense 

of online administration (e-government).  

● Potentiate in that context the open method delineated in the 

“Lisbon Strategy”.  
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9. For an international plan of Human Rights 

Connect, in practical terms, the dimension of civic and 

political rights to the one of economical, social and cultural 

rights, inherent to international agreements defended by the United 

Nations.  
 

9.1. An internal cohesion dynamic:  

● Ponder, through the observation of communitarian practices, 

the way Society is produced and developed.  

● Identify goals of cohesion in the articulation of the poliarchic 

dimension to the one of the country. 

 

9.2. Globalization of significant measures:  

● To respond, in this context, to the availability announced by 

the High Commission for HR in this domain.  
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Habitação social e cidadania:  
a experiência do programa Morar Feliz  
em Campos/RJ  

Ana Paula Serpa Nogueira de Arruda1  

(Bolsista da CAPES)  

O Brasil completou 100 anos de políticas públicas no setor 

da habitação, dentre elas a de Interesse Social.  
 

Por sua vez, a política pública de habitação social passou por 

várias transformações ao longo dos anos, e hoje podemos 

observá-la sendo implementada em cidades de porte médio. 
 

Retorno do discurso da remoção de favelas como solução: 

iniciativas locais e mega eventos.  

Políticas habitacionais no Brasil: do BNH ao MCMV  

● O déficit habitacional brasileiro -5,8 milhões de unidades, 

sendo em torno de 1,5 milhões nas regiões metropolitanas.  

● Desses totais, 90% correspondem a famílias em situação de 

pobreza, com renda familiar na faixa de 0 a 3 salários mínimos.  

                                                           
1  Processo 10394125, Brasil. Doutoramento em Sociologia Política, UENF 

Estágio de Doutoramento IGOT/Universidade de Lisboa. 
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● Favelas: remoção ou urbanização?  

● O Banco Nacional de Habitação (BNH): criado em 1964 – 

Críticas às Políticas de Remoção.  

● Redemocratização e descentralização das políticas 

habitacionais: Estados e Municípios.  

● Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV): Articulação do 

Governo Federal, Estadual e Municipal.  

● Iniciativas municipais: habitação como competição entre as 

esferas de governo.  

Conjuntos do BNH  
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Conjuntos MCMV 0 a 3 salários  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitação social e cidadania: em busca do direito à cidade  

● O direito à moradia significa acesso ao solo, a uma habitação 

adequada, ou seja, que dispõe dos serviços públicos (água, 

esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, 

pavimentação e transporte coletivo) e equipamentos sociais 

essenciais.  

● Mas é preciso ir além: pensar não somente o direito a ocupar 

um lugar na cidade, mas o direito à mesma, como espaço de 

participação, opinião e decisão.  
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● Neste sentido, muitos programas de habitação social têm 

falhado em não refletir sobre estes aspectos, deixando à margem 

das decisões as populações beneficiadas pelos seus projetos.  

● Em verdade, muitos programas de habitação social pouco 

incorporam as opiniões dos moradores assistidos, chegando aos 

mesmos com decisões prontas, soluções homogeneizantes e 

impessoais.  

● Segregação espacial – cidades fragmentadas onde as diferenças 

não se encontram.  

 

Destruição da Urbanidade (Lefébvre, 1969): a existência de 

mecanismos que impedem determinados atores sociais de 

participar da vida urbana em sua plenitude, representando 

sérios danos ao exercício da cidadania. 

Neste sentido, poderíamos pensar:  

● O direito à cidade, assim como Lefébvre (2001), entendendo-o 

como direito à vida urbana.  

● Direito a seus equipamentos, serviços, espaço e principalmente 

à convivência e decisão.  

● O direito à moradia estaria incluído neste direito à cidade.  

● Este último, mais amplo, representa a produção, o consumo, o 

acesso na cidade e a determinação sobre a mesma.  

● Desta forma, o objetivo deste artigo é analisar a política pública 

de habitação social em Campos, mais especificamente o 

programa municipal “Morar Feliz”, buscando identificar os 

principais obstáculos para o sucesso do processo de construção 

social da moradia e se, de fato, visa incorporar estes moradores à 

cidade, propiciando a sua participação, sendo este um objetivo 

mais geral e de real cidadania.  
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Campos dos Goytacazes 

● A economia campista estava ligada à produção da cana-de-

açúcar, com pontual declínio a partir da década de 50.  

● Entretanto, em 1974 foi oficialmente descoberto petróleo na 

região, o que reativou sua economia.  

● Campos se tornou a “capital” do petróleo, e na última década, 

entre 2000 e 2010, recebeu 9,7 bilhões de reais em royalties e 

participações especiais.  

● Somente em 2012, até o momento, o município recebeu quase 

847 milhões de reais em royalties e participações especiais.  

● Censo 2010: 463.545 habitantes.  
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● Programa “Morar Feliz”: 10 mil casas para população em 

favelas, áreas de risco e aluguel social; 

● Os censos de 1991 e 1996 identificaram 32 favelas na cidade. O 

censo 2010 apresentou uma diminuição do número de favelas, 

agora são 27; 

● Até a metade de 2012 o programa entregou mais de 5,400 

unidades habitacionais, distribuídas em 13 conjuntos; 

● Este programa ainda propõe a construção de mais 4.900 

unidades até o ano 2016.  
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“Vamos continuar construindo casas populares, criando uma política 

habitacional com planejamento e infra-estrutura; as pessoas não podem 

viver em condições precárias, elas precisam de dignidade”. (Prefeita de 

Campos, Jornal O Diário, Nov./2009) 
 

“Construímos casas de concreto com carinho e cuidamos de construir 

em locais agradáveis, casas que não são do tipo popular, mas são de 

qualidade, com toda a infra-estrutura, incluindo tomadas para telefone. 

Eu mesma fiz questão de fazer as casas coloridas, para o ambiente ficar 

mais agradável e aconchegante”. (Prefeita de Campos, durante entrega 

do conjunto Tapera I em 07/02/11)  

 

● As casas possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área 

de serviço na parte externa. As residências são do tipo padrão, 

cada uma com área edificada de 43,08 m² em um lote de 140,00 

m². 

● Foram alocadas em 13 conjuntos habitacionais.  
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Fotos: Site PMCG  
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Principais dificuldades apontadas pelos moradores  

● Crescimento dos bairros sem infra-estrutura.  

● Necessidade de equipamentos e infra-estrutura: posto de 

saúde, creche, escola, transporte precário. 

● Falta de áreas de lazer, praças, comércio.  

● Programa setorizado: necessidade de políticas complementares 

de renda e emprego.  

● Aumento da insegurança e medo: tráfico de drogas e violência 

urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Jornal Campos 24 horas  
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Cumpre ressaltar a questão que norteia este artigo: teriam 

estes moradores participado do projeto de forma que suas opiniões 

fossem incorporadas ao mesmo? Estariam eles decidindo e participando 

sobre este novo espaço?  

● Segundo o coordenador do Morar Feliz (em entrevista 

concedida em Dezembro de 2012) o programa consiste em três 

fases: “... de acordo com a nova política habitacional, é essencial 

o diálogo com as famílias e então a gente trabalha o antes, o 

durante, que é o processo de reassentamento, e o depois, que é o 

acompanhamento destas famílias”.  

● Contudo, segundo os relatos, nenhuma reunião foi realizada 

com os moradores antes dos mesmos irem para o conjunto 

habitacional.  

● Eles não puderam opinar e nem tampouco participar sobre o 

projeto. Apenas foram comunicados sobre o dia da mudança.  

● Definição de “síndicos” dos conjuntos: agentes públicos que 

fizessem a ponte entre os moradores e o poder público.  

● Não se observou nenhum fomento por parte do poder público 

aos moradores para que eles possam gerir o conjunto, participar 

das decisões e formar equipamentos coletivos.  

● Ao contrário, a conjuntura se assemelha ao de uma “cidadania 

tutelada”, tendo em vista a sua tomada de decisões sem consulta 

popular, tornando os moradores mais dependentes.  

● Não foi observada, em nenhum conjunto visitado, uma 

associação ou reunião de moradores, evidenciando a falta de 

disposição para a participação e ação comunitária.  
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Considerações Finais:  

● Podemos perceber que os problemas apontados demonstram 

efeitos não esperados do programa Morar Feliz, que se propunha 

a doar dignidade e cidadania aos seus beneficiários através da 

casa, de equipamentos e serviços urbanos.  

● A necessidade de planejamento intersetorial e de participação 

dos moradores no programa, parece comprometer o projeto e a 

apropriação social destes espaços.  

● Fomentar a formação de um tecido associativo, em que os 

habitantes do conjunto habitacional possam opinar, intervir 

sobre este espaço, tomar decisões em coletivas, deveria também 

ser um dos pressupostos dos projetos de habitação social.  

● Para isto, é importante incorporar os moradores desde a 

elaboração dos projetos, para que eles conheçam todo o processo 

do programa.  

● Uma política que deseja fomentar a cidadania tem que 

aprender a partilhar as decisões.  

● Principalmente sobre uma parte essencial de nossas vidas: o 

morar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Paula Serpa Nogueira de Arruda 

184 
 

Referências Bibliográficas 

AAVV (Ministério das Cidades), Política Nacional de Habitação, Brasília, 

Secretaria nacional de habitação, 2004.  
 

S. Azevedo, “Desafios da Habitação Popular noBrasil: políticas recentes 

e tendências” in Adauto Lucio Cardoso (Org.), Habitação social nas 

metrópoles brasileiras: uma avaliação das políticas habitacionais em Belém, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo no final do 

século XX, Porto Alegre, ANTAC, 2007.  
 

S. Azevedo & L. A. G. Andrade, Habitação e poder: da Fundação da Casa 

Popular ao Banco Nacional de Habitação, Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 1982.  
 

A. Cardoso, Desigualdades urbanas e políticas habitacionais, Rio de Janeiro, 

Observatório IPPUR/UFRJ-FASE, 2006.  
 

H. Lefébvre, A cidade do capital, tradução de Maria Helena Rauta Ramos 

e Marilene Jamur, Rio de Janeiro, DP&A, 2002.  

-- O direito à cidade, São Paulo, Centauro, 2001. 
 

L. C. Q. Ribeiro (Org.), A crise da moradia nas grandes cidades: da questão 

da habitação à reforma urbana, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1996.  
 

R. Rolnik, O que é a cidade, São Paulo, Editora Brasiliense, 1998.  
 

A. Zaluar & M. Aluito, (Orgs), Um século de Favelas, Rio de Janeiro, 

Editora FGV, 1999.  
 

L. Valladares (Org), Repensando o espaço Urbano,Rio de Janeiro, Editora 

ZAHAR, 1982.  

 

 

 

 

 

 



 

185 
 

Itinerários da literacia e inclusão digital 

Luísa Aires 
(Universidade Aberta/CEMR) 

1. O contexto de partida 

A rede de Centros Locais da Aprendizagem da 

Universidade Aberta: 

● Núcleos vocacionados para a promoção de atividades 

orientadas pelos princípios da ALV. 

● Resultam da criação de parcerias entre a Universidade Aberta e 

a sociedade civil. 

● Vocacionados para a intervenção cultural, científica, 

enquadrada nas dinâmicas locais e de acordo com as 

especificidades da respetiva área de influência. 

● Pretendem facilitar o acesso de amplos setores populacionais à 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, através do 

desenvolvimento de competências no uso das Tecnologias Digitais. 

● Proporcionam suporte logístico e instrumental aos estudantes 

da Uab residentes na respetiva área de intervenção.  

 

http://www.uab.pt/web/guest/organizacao/servicos/servicos-

desconcentrados/cla  
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2. Da sofisticação de argumentos à carnavalização das práticas 

sociais com as tecnologias 

Múltiplas narrativas sobre a disseminação e os usos sociais 

das tecnologias digitais:  

● Diversidade de narrativas (políticas, tecnológicas, tecnofílicas) 

sobre as tecnologias digitais – acesso aos artefactos digitais prepara 

os cidadãos para os desafios do séc. XXI. 

● Carnavalização da disseminação de artefactos digitais – segunda 

via de vivenciar o fenómeno – cultura do riso, do cómico, a visão 

carnavalesca como oposição ao tom sério (religioso e feudal) da 

cultura oficial (Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento, 1993). 

 

 

 
 

http://web.media.mit.edu/~nicholas/ 
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http://web.media.mit.edu/~nicholas/ 
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● Forte investimento na disseminação de instrumentos digitais 

(informáticos), nomeadamente em âmbito escolar, a partir de 

2005. 

● Aumento da acessibilidade à Internet. 

● Transformação das práticas quotidianas com novos acessos à 

informação e à comunicação. 

● Literacia para a era digital – Literacia multicultural e 

consciência global. 

2.1. Agenda 2020  
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2.2. Da sofisticação de argumentos à carnavalização das 

práticas sociais com as tecnologias: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=9QOtoUeJyRk  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZMQ2QBNYd-w  

 

http://www.youtube.com/watch?v=N1RLhXUshj0  

3. Rede ObLID - Cetac.Media, UAb  

● Monitorizar os usos sociais e educativos das tecnologias 

digitais nos municípios que constituem a rede. 

● Conhecer os factores que beneficiam e limitam a literacia e 

inclusão digital, em âmbito local. 

● Contribuir para o desenvolvimento da formação de agentes 

sociais, em particular, autarcas, empresas de media, professores e 

pais, para a literacia e inclusão digital.  

● Contribuir para o aprofundamento teórico e empírico sobre 

tipologias de usos dos media, em Portugal e em Espanha. 

3.1. Questões 

● Como se caracterizam as práticas sociais e educativas, 

mediadas pelas tecnologias digitais e pela Internet, em diferentes 

grupos sociais?  

● Que tipos de mapeamento digital existem nos municípios 

rurais da rede ObLID? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9QOtoUeJyRk
http://www.youtube.com/watch?v=ZMQ2QBNYd-w
http://www.youtube.com/watch?v=N1RLhXUshj0
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3.2. Objetivos  

● Compreender as narrativas de diferentes grupos sociais sobre 

as tecnologias digitais (Escola, Família, Trabalho, Ócio). 

● Construir mapas de acesso às tecnologias digitais, nos 

municípios rurais da rede ObLID. 

4. Referenciais teóricos 

4.1. Literacia 

● Competência transversal - ultrapassa o âmbito da leitura e 

escrita e emerge como competência-base para a aquisição de 

outras competências (de natureza instrumental ou conceptual). 

● Relevância de contextos e práticas quotidianas. 

● Amplo espectro: literacia visual, informacional, computacional, 

cultural, científica, ambiental, digital - Literacias Múltiplas. 

● Transliteracias: comunicação crítica em diferentes plataformas.  

4.2. Inclusão digital 

● Conceito a interpretar no quadro de sistemas de práticas 

culturais localmente situadas (Cole, 1986; Warschawer, 2002). 

● Vínculo da inclusão digital aos processos de construção 

identitária de indivíduos e grupos sociais.  
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5. Linhas de investigação 

● Exploração das acessibilidades e usos das tecnologias digitais, 

junto de indivíduos a partir dos 18 anos, em contextos 

diversificados.  

● Exploração de culturas digitais em diferentes grupos –

professores, pais. 

● Identificar competências digitais em mulheres rurais 

empreendedoras (a iniciar). 

6. Investigação realizada 

● Usos das tecnologias digitais, na escola (1.º ciclo) e na família, 

estudos de caso, a partir de entrevistas semi-estruturadas. 

● Mapeamento de acessibilidades digitais de um município 

rural, a partir da aplicação de questionário. 

● Usos das tecnologias digitais, na escola (1º ciclo) e na família, em 2 

municípios rurais, a partir de entrevistas semi-estruturadas a Pais e 

Professores: Estudos de caso (2010). 
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7. Cronótopos do fosso digital 

 

7.1. Era uma vez a Tv, o Telemóvel, o Computador e a Internet 

em espaço doméstico e na escola 

 

Experiências e Emoções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologias Digitais 

•  

• Televisão: Artefacto 

doméstico, de afectos, de 

infâncias. 

•  

• Telemóvel: Artefacto útil, de 

uso diário, de comunicação. 

•  

• Computador e Internet: 

Artefactos importantes, de 

uso esporádico.  

 

Tecnologias Digitais 

•  

• Televisão: Artefacto 

doméstico, de presença 

diária, de infâncias. 

•  

• Telemóvel: Artefacto útil, de 

uso diário, de comunicação. 

•  

• Computador e Internet: 

Artefactos importantes, de 

uso frequente na família.  

 

Pais Professores 
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7.2. A chegada de um novo artefacto: a reorganização do espaço 

lúdico e informativo na família 
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7.3. Do “dizer” ao “fazer” na escola  
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7.4. O olhar dos Professores sobre o computador na Família  

“Eu sei que… devem utilizar bastante, pelo menos os pais.” (P02) 

“Eu acho que, os meninos com o Magalhães em casa, é para 

brincar.” (P03) 

“Essencialmente para jogar.” (P04) 

“Olhe, os meus, acho que… que farão muito pouco, porque se 

eles tivessem alguém que os orientasse, acho muito bem. Como 

eles, a maior parte não terá, não sei se será muito bom eles irem 

para o computador (P12). 

“Às vezes eu peço para fazerem pesquisas em casa e eles fazem; 

jogos, isso todos fazem, todos jogam em casa; alguns conversam 

no Messenger também… (risos) (P11) 

7.5. O olhar dos Pais sobre o uso do computador na Escola 

“Tem o computador mas para quê? É assim, se eu perguntar 

‘Para que é que tem o computador?’ – até agora não foi nada útil, 

o computador para ela. (A0486) 

“Levava à sextas-feiras para a escola [o “Magalhães”]. (…) [Os 

alunos] foram fazer uma cópia ([na escola]… acho que era assim 

qualquer coisa.” (A0483) 

“Não sei. Não sei que tipo de trabalhos fazem lá. Aliás, eu digo 

isto, porque eles é muito raro levarem o Magalhães para a 

escola.” (A0482) 

“Traz para a escola... diz pouco ou nada faz na escola” (A0486) 
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8. Investigação realizada 

Mapeamento de acessibilidades digitais - um município 

 (Aplicação de questionário, 2010-2011)  
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9. Cronótopos da Inclusão Digital  

● A “domesticação” do computador (em espaços familiares) e a 

reorganização de espaços lúdicos. 

● A formação de Professores (web 2.0).  

● Inclusão Digital - cruza-se com a estratificação social pelas 

desigualdades de acesso, adaptação e criação de conhecimento, 

por via do uso das Tecnologias da informação (Warshauer, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domesticação é um conceito utilizado por autores da área dos 

estudos dos media como metáfora para pensar a 

incorporação das tecnologias no quotidiano. Colocar em casa 

máquinas, ideias ou informação, num processo de consumo activo. 

Roger Silverstone foi o precursor da utilização do conceito 

como base para analisar o consumo das tecnologias da 

informação e da comunicação. Consuming Technologies – 

Media and Information in Domestic Spaces, obra co-editada com 

Eric Hirsch, firma a linha de investigação nesta área. Outros 

autores, como David Morley, Leslie Haddon, Maria 

Bakardjieva, têm trabalhado o conceito, direccionando-o 

para o estudo de diferentes meios de comunicação no 

quotidiano.  
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10. Disseminação (2012-2015) 

● eBook sobre "Inclusão Digital em Municípios rurais”. 

● Seminário online sobre "Inclusão Digital em espaços 

Educativos Rurais”, em parceria com os municípios da rede 

ObLID.  

● Publicações em revistas da especialidade. 

● Desenho de perfis de formação: Professores, Mediadores 

culturais e outros agentes. 

● Consolidação e ampliação da rede de parceiros. 

 

Rede de Observ. Municip. para a Literacia e a Inclusão Digital  

http://www.oblid-malaga.net76.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contemcom.org/
http://www.contemcom.org/
http://www.contemcom.org/
http://www.contemcom.org/
http://www.contemcom.org/
http://www.oblid-malaga.net76.net/
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A prática da consciência cidadã nos cursos 
de formação de professores de geografia no 
Brasil e em Portugal: primeiras análises 

Flávia Spinelli Braga 

(Instituto de Geografia e Ordenamento do Território  

da Universidade de Lisboa - 

Faculdade de Educação da UERN) 

A hipótese é de que o discurso sobre a cidadania numa 

perspectiva mais participativa e de responsabilidade está 

distante da prática escolar e dos cursos de formação inicial de 

professores tanto no Brasil como em Portugal.  

 

Questão de partida. Que formação inicial têm os professores 

de geografia na teoria e/ou na prática em relação a cidadania 

territorial?  

 

a) Investigação empírica: 

● Observação das aulas; inquéritos aos alunado dos cursos; 

análises dos planos de trabalho das disciplinas dos cursos de 

formação de professores de geografia.  

● Entrevistas com professores; entrevistas com representantes 

dos Ministérios de Educação do PT/BR. 
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b) Investigação teórica:  

● A cidadania na Escola, a formação docente, a função social do 

geógrafo e a consciência da cidadania espacial.  

● Análise de documentos oficiais de Brasil e Portugal.  

1. Cidadania na Escola e na Universidade 

● Momento de transição da Educação Cívica: 

 

PRÉ-REVOLUÇÃO BURGUESA 

 

PÓS-REVOLUÇÃO BURGUESA 

FAMÍLIA E IGREJA ESCOLA (DIREITO DO CIDADÃO) 

 

 

● Brasil ou Portugal a formação voltada para cidadania é pontual 

e ausente. 

● Os documentos oficiais que regem e promovem as 

competências destas formações não sustentam o discurso de uma 

formação voltada para a consciência cidadã. 

● Tipos de cidadania: cidadania representativa de ética de 

convicção ou cidadania participativa de ética de responsabilidade. 
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2. Consciência Espacial Cidadã na educação geográfica 

● A aprendizagem de geografia, possibilita um processo de 

construção de espacialidade como dinâmica de organização e 

mudanças pela ação de cidadãos em seus espaços de vida. 

● A consciência espacial cidadã é processo de formação ativa 

para um cidadão ativo, não o resultado de processo natural, e 

sim por práticas sociais engajadas e eticamente referenciadas.  

 

Freire focalizava a importância de uma consciência 

transformadora da realidade: 

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao 

homem transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. 

Na medida em que os homens, dentro de sua sociedade, vão 

respondendo aos desafios do mundo, vão temporalizando os 

espaços geográficos e vão fazendo história pela sua própria 

atividade criadora. (Freire, 2005: 33) 

E Lima: 

[…] é através da prática da participação que se aprende a 

participar e que se adquirem os saberes indispensáveis, a 

confiança necessária à expressão e a luta política. (Lima, 2005: 

04) 

 

Prática de Participação remete para Competências do processo 

de consciência dos saberes. 

 

A ação no território remete para uma consciência espacial 

cidadã. 
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3. Modelos formativos 

● Brasil: licenciaturas plenas (distância ou presencial) sistema 3+1 

(4 a 4,5 anos). 

● Portugal: Mestrado em Ensino de História e Geografia - 

Licenciatura (3 anos) 1º ciclo e Mestrado – (2 anos) 2º ciclo 

habilitação profissional.  

 

06/11/2012 - 03:02:10 Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

Relatório da Consulta Avançada Resultado da Consulta Por: 

CURSO Total de Registro(s) : 5 
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4. RN e seus Municípios 
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“Viver o espaço ou território social com participação política 

eticamente responsável é reconhecer-se nele como cidadão.” 
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CLA – Centros Locais de Aprendizagem 

 
Domingos Caeiro 

(Universidade Aberta) 

1. Centros de Apoio – Reestruturação  

● Estrutura e funcionamento do Centro de Apoio. 

● Estruturas a substituir os Centros de Apoio: Desenvolvimento 

tecnológico, logístico e pedagógico. 

● Financiamento e gestão das estruturas. 

2. Inadequação 

A rede de Centros de Apoio, bem como o seu 

funcionamento, eram inadequados aos princípios e aos objetivos 

do Plano Estratégico da Universidade Aberta. 

3. Necessidade 

Incrementar alternativas aos Centros de Apoio, 

desenvolvendo um conceito de centro de aprendizagem, 

materializado em novas estruturas que integrem o ensino 
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superior a distância, e estejam vocacionadas para os ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

4. Com QUEM?    

Organizações locais --- Municípios: 

● Que possuam notáveis massas populacionais. 

● Que ainda não tenham sido “atendidos” pela UAb.  

 

Efeitos positivos localmente: 

● Formação académica e cultural dos habitantes. 

● A favor do desenvolvimento sustentável. 

5. Centro Local de Aprendizagem    

● Noção de um espaço onde o estudante desenvolve as suas 

responsabilidades de aprendizagem mediada tecnologicamente e 

promovida no campus virtual. 

● Valoriza-se a especificidade do “sítio”, com iniciativas de 

âmbito cultural e outras. 

● Pequeno núcleo vocacionado para atividades e princípios da 

Educação ao Longo da Vida. 

● Ações educativas de âmbito: 

- Formal. 

- Não-formal. 

- Informal. 
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● Desenvolvimento de competências: académicas, profissionais, 

culturais e cívicas, nas áreas: técnica, artística, cultural, científica 

ou económica. 

● Parcerias entre: Universidade Aberta e Sociedade Civil e Local. 

● Organizam-se em rede. 

● São Coordenados pela Universidade Aberta. 

6. Nova estrutura CLA. Pressupostos 

● Esforços de diferentes grupos sociais conducentes à 

identificação de novas vias de aprendizagem. 

● Fomentar profundas mudanças na Educação de Pessoas 

Adultas:   

- Intervenção enquadrada nas dinâmicas locais. 

- Competências no uso das Tecnologias Digitais. 

● Diversificar vias de comunicação entre os estudantes, os 

potenciais estudantes e a UAb com ênfase no: 

- Uso das TIC. 

 - Uso da Internet na comunicação e aprendizagem. 

● Os CLA devem contribuir para a divulgação e concretização do 

projeto educativo da UAb, otimizando sinergias educativas e 

culturais. 

7. Vocação dos CLA – Intervir em: 

● Suporte logístico e instrumental aos estudantes da UAb.   

● Coordenação e organização logísticas e avaliação presencial 

dos estudantes da UAb. 
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● Divulgação da oferta educativa da UAb e captação de novos 

públicos. 

● Conceção e dinamização de projetos-piloto de âmbito sócio-

cultural, em parceria com as comunidades de acolhimento dos 

Centros. 

● Promoção de competências no domínio das TIC e da Internet. 

8. Um OBJECTIVO particular 

“Favorecer o acesso de amplos sectores populacionais à 

sociedade da informação e do conhecimento”. Como? 

● Constituindo equipas que garantam o funcionamento dos 

CLA. 

● Viabilizando parcerias que assegurem o financiamento dos 

CLA. 

● Dinamizando atividades culturais em estreita articulação com 

as especificidades locais. 

● Divulgando ações promovidas pela UAb e pelos próprios CLA, 

no sentido da captação de novos públicos. 

9.1. O ENSINO SUPERIOR deve-se abrir para novos 

públicos… 

O aumento da competitividade assente no conhecimento e 

nas preocupações com a empregabilidade leva à necessidade de 

Aprendizagem ao Longo da Vida e à procura de formação.  
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9.2. ... Recorrendo a: 

● Promoção de cursos para acesso de novos públicos. 

● Criação de serviços de orientação. 

● Diversificação das ofertas formativas: 

- Abertura e flexibilização (organização modular) ao nível 

dos primeiros ciclos, prevendo a  

- Possibilidade de frequência em tempo parcial ou em 

horário pós-laboral. 

● Adoção de novas estratégias pedagógicas (ex: apoio tutorial). 

● Desenvolvimento do ensino a distância. 

● Novos modos de avaliação e de validação de competências.     

10.  

O dever de acesso à aprendizagem inscreve-se no âmbito da 

responsabilidade social e cívica e integra o princípio da co-

responsabilização perante a qualidade e a valorização da vida 

em sociedade. 

Falar de educação e Universidade é falar de 

responsabilidade social. 
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Os Centros Locais de Aprendizagem. 
Serviços desconcentrados da UAb 

Domingos Caeiro 
(Universidade Aberta) 

1. Centros Locais de Aprendizagem – CLAs  

Mudanças sociais, culturais e educativas 

 

Novo Paradigma Educativo 

2. Novo paradigma do Ensino Superior 

● Reconfiguração, flexibilidade e mobilidade de currículos e de 

percursos educativos, formativos e científicos, instituídos pelo 

processo de Bolonha. 

● Reforço da função social das Universidades. 

● Apropriação dos princípios orientadores da Educação de 

Pessoas Adultas e da Aprendizagem ao Longo da Vida. 
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3. Universidade Aberta – universidade pública de Educação a 

Distância 

Refundou os seus princípios pedagógicos, culturais e 

organizativos: 

● Visão global do arquétipo de universidade a distância de 

qualidade, moderna e eficaz. 

● Reforço dos vínculos da Universidade aos seus atuais e 

potenciais estudantes. 

● Abertura às dinâmicas sociais e culturais de âmbitos local e 

regional: Rede de Centros Locais de Aprendizagem. 

4. Centros Locais de Aprendizagem: princípios, organização, 

coordenação e recursos 

● Núcleos vocacionados para a promoção de atividades 

orientadas pelos princípios da Educação ao Longo da Vida. 

● Dinamização de ações educativas de âmbito formal, não-formal 

e informal. 

● Valorização da particularidade e da especificidade dos “sítios”, 

dos locais: criação de parcerias entre a Universidade Aberta e a 

sociedade civil e local. 

5. Missão dos CLAs 

● Integração de esforços de diferentes grupos sociais: 

identificação de novas vias de aprendizagem e de formações ao 

longo da vida. 
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● Fomentar mudanças na Educação de Pessoas Adultas: 

intervenção enquadrada nas dinâmicas locais e orientada para a 

aquisição de competências no uso das Tecnologias Digitais. 

● Diversificar as vias de comunicação entre os estudantes, os 

potenciais estudantes e a UAb: ênfase no uso das TIC e da 

Internet. 

● Conceção de projetos-piloto de âmbito sócio-cultural: parceria 

com as comunidades de acolhimento dos Centros. 

● Divulgação e concretização do projeto educativo da UAb no 

âmbito do ALV. 

6. Coordenação  

Coordenador – Delegações-Sede  

● Seleccionado por consulta pública promovida pela 

Universidade UAb.  

● Remunerado pela UAb. 

● Detentor de uma formação específica pela UAb. 

7. Novas metodologias e tecnologias nos CLAs 

● Organização em rede: processos de aprendizagem e contextos 

online ampliados com experiências culturais e educativas de 

âmbito local. 

 

● Reforço de compromissos entre comunidade local, instituições 

públicas e privadas, empresas e a universidade. 
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8. CLAs atuais 

● Abrantes, Cantanhede, Coruche, Grândola, Mêda, Peso da 

Régua, Ponte de Lima, Praia da Vitória, Reguengos de Monsaraz, 

Ribeira Grande, Sabugal, São João da Madeira, Silves: 

● Trabalho em rede: 

- Delegações da UAb. 

 - Redes internacionais. 

9. Rede 
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10. CLAs – Recursos 

● Infra-estruturas de comunicações. 

● Intranet – conexão entre os CLA, as Delegações e a Sede. 

● Centro de documentação – materiais dos cursos editados pela 

Universidade, impressora, fotocopiadora e scanner. 

● Sala de recursos tecnológicos – formação; acesso à Internet; 

acesso a videoconferência. 

● Biblioteca. 

● Sala de exames. 

11. CLAs – Gestão e Financiamento 

● Gestão: UAb e Delegações de Coimbra e Porto. 

● Financiamento:  

- Universidade Aberta e Autarquias. 

- Eventos culturais e educativos e cursos de curta 

duração. 

 - Entidades envolvidas na sua organização. 

12. CLAs – Considerações finais 

● 13 CLAs em funcionamento. 

● 3 CLAs com protocolo assinado: Mangualde, Rianxo (Galiza) e 

Vila Real de Santo António. 

● 1 CLA em negociação: Porto de Mós. 
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13. CLAs – Contribuições 

● Aceitação do “e-learning”: ferramenta vital para o crescimento 

da aprendizagem ao longo da vida. 

● Promoção de parcerias a nível regional e local, e com a 

associações locais. 

● Disseminação de oportunidades de aprendizagem. 

● Dinamização cultural. 

● Aproximação dos aprendentes das ofertas de educação e de 

formação. 

14. Rede de CLAs da UAb 

● Mudança da função social da Universidade Aberta. 

● Descentralidade e diferença. 

● Projeto co-construído por agentes sociais, económicos e 

culturais. 

● http://www.uab.pt/web/guest/organizacao/servicos/servicos-

desconcentrados/cla  
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A construção do conhecimento  
com os cidadãos para o progresso  
da sociedade na co-responsabilidade  
para o bem-estar de todos 

 
Samuel Thirion 

(Administrador da Divisão I&A Coesão Social  
do Conselho da Europa) 

1. O quadro conceptual e político 

 

1.1. Origem: o conceito de coesão social 

 

● O conceito de coesão social foi introduzido por Durkheim no 

século XIX. Referia-se aos laços sociais e ao sentimento de 

pertença a uma mesma comunidade (conceito sociológico). 

 

● O Conceito é retomado nos anos 80 com um sentido político, 

primeiro pela Comissão Europeia (coesão económica e social 

para os fundos estruturais) e depois, a partir de 1997, pelo 

Conselho da Europa. Desde então entrou em muitas políticas 

governamentais. 
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1.2. Porque o CoE introduziu este conceito  

 

● 1949: Criação do Conselho da Europa sobre a base de 3 valores 

fundamentais: direitos do homem, democracia e Estado de 

Direito.  

● Progressos realizados em termos políticos mas dificuldades em 

assegurar os direitos sociais a partir dos anos 1970.  

● Não é possível atingir os direitos do homem somente com os 

governos, é um problema da sociedade. 

● 1997: Segunda Cimeira do Conselho da Europa: introdução do 

objectivo de coesão social. 

● 2000: Estratégia de Coesão social primeira versão, revista em 

2004, depois em 2007 e 2010.  

 

1.3. A definição proposta pelo Conselho da Europa 

 

A coesão social é a capacidade da sociedade assegurar o 

bem-estar de todos os seus membros:  

● Capacidade partilhada (co-responsabilidade ou RSP). 

● Assegurar no sentido de evitar as tendências de disparidades 

na sociedade. 

● Incluindo o acesso equitativo aos recursos disponíveis, o 

respeito da dignidade na diversidade, a autonomia pessoal e 

colectiva e a participação responsável. 

● Incluindo as gerações futuras. 
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1.4. Componentes da coesão: a árvore da coesão social 
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1.5. A coesão social como objectivo  

 

Primeiro objectivo: o bem-estar de todos (gerações futuras 

incluídas).  

 

Segundo objectivo: a capacidade dos actores para assegurar o bem-

estar de todos sem lesar o bem-estar das gerações futuras.  

 

Condição para os atingir: a co-responsabilidade / RSP.  
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1.6. Convergência com os debates sobre o progresso 

 

Convergência com os debates sobre o progresso da 

sociedade face aos limites do PIB: 

● 1970: o problema é posto pelo Club de Rome e outras ONG. 

● 2004: A OCDE lança o projecto global «medir o progresso da 

sociedade».  

● No final de 2007, a Comissão Europeia lança um programa 

específico « para além do PIB » 

● Em 2008, o governo francês constitui uma comissão com 2 

prémios Nobel (Stiglitz e Sen). A seguir, outros países lançam 

processos similares: Reino Unido, Alemanha, Itália, etc. 

 

As conclusões são as mesmas:  

● O PIB não é suficiente e o progresso tem que ser repensado em 

relação ao bem-estar dos humanos e da terra em geral. 

● O bem-estar tem que ser definido pelos cidadãos. 

 

1.7. Mudar a visão do progresso 

 

● Da visão de um mundo com recursos ilimitados à visão de um 

mundo com recursos limitados. Consequência: o crescimento dos 

mais ricos torna impossível o dos mais pobres (inverso do 

paradigma de Rostow). 

● Necessidade de repensar o progresso da sociedade:  

- em termos de redução das desigualdades; 

- em termos de crescimento, não das riquezas produzidas 

(medidas pelo PIB) mas de crescimento da capacidade em 
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assegurar o bem-estar de todos com um mínimo de pressão sobre 

os recursos naturais e, em todos os casos, sem lesar o bem-

estar das gerações futuras.  

● Objectivo 1 do progresso : o bem-estar de todos.  

● Objectivo 2 do progresso: a capacidade em assegurar o bem-

estar sem lesar as gerações futuras. (Os objectivos 1 e 2 são 

estreitamente ligados.) 

● Conceito chave de co-responsabilidade para o bem-estar de 

todos e de procura da melhor eficiência global para o bem-estar 

de todos. 

 

1.8. O bem-estar de todos 

 

● O bem-estar, por oposição ao mal-estar /sofrimento, é a expressão 

universal das aspirações de todo ser humano. O bem-estar de todos é 

portanto o objectivo último da sociedade.  

● A definição do bem-estar de todos, na sua diversidade e multi-

dimensionalidade, é dos cidadãos. Questão chave de democracia: o bem-

estar de todos entende-se sem exclusão, incluindo as gerações futuras. 

Uma parte da humanidade não pode viver no bem-estar se outra 

está no mal-estar ou se lesar as gerações futuras. Bem-estar 

individual e colectivo são indissociáveis. 

● O objectivo de bem-estar de todos, gerações futuras incluídas, 

implica dar prioridade: a) a situações de mal-estar (exclusão, 

pobreza, vulnerabilidade); b) à melhor utilização dos recursos 

existentes. 

● CONVERGÊNCIA COM OS OBJECTIVOS 2020 da UE, 

NOMEADAMENTE DE LUTA CONTRA A POBREZA.  
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1.9. Multidimensionalidade do bem-estar, expresso pelos 

cidadãos (resultado de uma base de dados de mais de 100.000 

critérios expressos em 17 países) 
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1.10. A co-responsabilidade 

 

Entende-se por co-responsabilidade (ou responsabilidade 

social partilhada) o facto, para cidadãos e instituições públicas e 

privadas de acordar-se sobre objectivos, nomeadamente o do 

bem-estar de todos, gerações futuras incluídas e de actuar 

conjuntamente para os atingir, no quadro de compromissos 

mutuais tomados por consenso, no respeito da diversidade.  

 

1.11. A mais-valia da co-responsabilidade 

 

Partindo do esquema geral :  

     recursos  actividadesbem-estar de todos  

A co-responsabilidade para o bem-estar de todos permite:  
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1.12. O que implica a co-responsabilidade 

 

A co-responsabilidade implica a partilha: 

● Dos objectivos: bem-estar de todos assegurando a transmissão 

dos recursos e riquezas as gerações futuras. 

● Dos conhecimentos sobre a situação presente em relação a estes 

objectivos. 

● Dos conhecimentos sobre o impacto das actividades. 

● Das reflexões sobre as escolhas.  

● Dos recursos (direito ao acesso equitativo aos  recursos).  

● Revisão dos modos de produção dos conhecimentos e das acções. 

 

2. O Plano de Acção para a coesão social do Conselho da 

Europa 

 

2.1. O processo desde 2005  

 

● 2005: Início do primeiro processo piloto em Mulhouse (França) 

 bases metodológicas para o processo de coesão social a nível 

local. 

● 2006: Primeiras aplicações em estruturas e instituições 

(empresas, escolas, serviços públicos). 

● A partir de 2007: Extensão em outras regiões da Europa 

(Timisoara – Roménia, Rovereto – Itália, Paris – França) e África.  

● Sistematização da abordagem (dimensões universais do bem 

estar, software para construir indicadores a partir dos critérios 

de mal ou bem-estar.  
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● A partir de 2009: Parceria com a região Wallonia na Bélgica 

para a construção de indicadores a nível regional. 

● A partir de 2008: Intercâmbios com experiências similares a 

nível mundial. 

● 2010: Publicação do segundo guia metodológico e lançamento 

do Plano de Acção para a Coesão Social 

 

2.2. O Plano de acção para a coesão social 

 

O Plano de Acção para a coesão social do Conselho da 

Europa baseia-se sobre o cruzamento entre dois tipos de 

abordagens:  

a) Uma ascendente partindo dos processos de construção 

da co-responsabilidade para o bem-estar de todos com os 

cidadãos a nível local para elaborar objectivos e 

indicadores de bem-estar aos níveis regional, nacional e 

europeu. 

b) Uma descendente consistindo em reanalisar as políticas 

e os instrumentos jurídicos a nível nacional e europeu a 

partir destes objectivos e indicadores para os tornar mais 

adequados às expectativas dos cidadãos e permitir a sua 

apropriação a nível local. 

 

2.3. Evolução do plano de acção CS 

 

● O plano de acção para a coesão social foi lançado em Outubro 

2010 em Skopje (Macedónia). 
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● Ponto da situação no fim de 2012. 15 Estados Membros 

participam: Bélgica, França, Roménia, Portugal, Itália, Grécia, 

Letónia, Polónia, Suécia, Luxemburgo, Rússia, Turquia, Bulgária, 

Espanha, Malta, Alemanha. E também dois países africanos: 

Cabo Verde, Gabão.  

 

2.4. O plano de acção do CoE em Portugal 

 

Realizados: 

● Um protocolo de acordo a nível nacional.  

● Duas regiões piloto (Grande Lisboa e Norte Litoral). 

 

Em curso: 

● Alargamento progressivo a todas as redes sociais de países 

através de uma rede de «dinamizadores SPIRAL»). 

 

3. A metodologia SPIRAL para a sua aplicação 

 

3.1. A metodologia SPIRAL  

 

Concebida inicialmente para concretizar a estratégia e o 

plano de acção para a coesão social do Conselho da Europa, 

SPIRAL é hoje: 

● Uma metodologia co-construída de progresso (comunidade de 

200 municípios e actores colectivos de 17 países). 

● Para a capacidade da sociedade assegurar o bem-estar de todos, 

gerações futuras incluídas. 

● Pelo desenvolvimento da co-responsabilidade. 
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3.2. Construir a co-responsabilidade para o bem-estar de todos 

 

● Construir a co-responsabilidade para o bem-estar de todos em 

diversos espaços de vida: 1) territoriais (cidade, bairro, aldeia), 2) 

institucionais (empresas, escolas, hospitais, etc.) 

● Criação de um grupo de Coordenação local representativo de 

todos os actores do espaço de vida – primeira etapa do processo. 

(Em Portugal: as redes sociais) 

 

3.3. Esquema geral dos processos a nível local 
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3.4. Os três ciclos do progresso 
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3.5. Características dos três ciclos 
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3.6. Tarefas de cada fase 
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4. A construção de conhecimentos com os cidadãos nos 

diversos ciclos de SPIRAL 

 

4.1. Primeiro ciclo: construir uma visão comum no Grupo de 

Coordenação (rede social no caso de Portugal) 

 

Construção de conhecimento partilhado no seio do Grupo 

de Coordenação: 

● Conhecimento partilhado das situações de exclusão social, mal-

estar e pobreza no território, analisadas com os critérios dos 

cidadãos. 

● Conhecimento partilhado dos recursos, inclusivamente 

recursos em iniciativas e potencial inovador interno e externo ao 

território Conhecimento partilhado sobre as pistas essenciais a 

seguir para desenvolver a co-responsabilidade par o bem-estar 

de todos, gerações futuras incluídas. 

● Eventualmente primeiras experiências realizadas em comum. 

● Estratégia de mobilização dos cidadãos elaborada e 

consensualizada. 

 

4.2. Segundo ciclo: construir uma visão comum com os 

cidadãos 

 

10 Características fundamentais a procurar. Processos que: 

● Visem a construção de uma visão partilhada, individual e colectiva 

(diferença fundamental com as abordagens individuais do bem-

estar, por exemplo nas empresas). 

● Não impõem um ponto de visto a priori: processos abertos 

(diferença fundamental com os inquéritos e estatísticas clássicos). 
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● Não partem dos problemas/necessidades imediatos mas do «bem 

viver conjuntamente» (diferença fundamental com abordagens 

participativas clássicas). 

● Assegurem um direito a palavra igual para todos. 

● Assegurem uma expressão direita dos interesses sem 

representação do intermediário. 

● Sejam inclusivos da diversidade dos pontos de vista. 

● Permitem a produção de sínteses pelos próprios participantes nas 

reuniões de confrontações (diferença com a delegação da síntese 

ao relator). 

● Permitem uma elaboração fácil de sínteses a diferentes níveis. 

● Vão directamente à acção concertada e à sua realização. 

● Sejam auto-reproductíveis / auto-extensíveis e portanto:  

- atraentes, trazendo uma verdadeira mais-valia a quem 

participa; 

- facilmente transmissíveis e reprodutíveis. 

 

4.3. Segundo ciclo: primeira reunião com os cidadãos 

 

● Definição aberta do bem-estar com os cidadãos (segunda etapa 

do processo): 3 questões em pequenos grupos homogéneos de 7 

a 12 pessoas.  

● Produção de um grande número de critérios de mal-estar/bem-

estar. 

● Produção de sínteses utilizando a grelha.  
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4.4. Segundo ciclo: segunda reunião com os cidadãos 

 

Segunda reunião de restituição e ligação a acção em 6 momentos:  

● Restituição e validação da síntese.  

● 4.ª Questão.  

● Descoberta dos resultados estatísticos.  

● Propostas de acções de cada grupo homogéneo.  

● Concretização das acções em grupos heterogéneos: primeiro 

esboço de um plano de acção.  

● Definição de uma estratégia de desmultiplicação dos grupos 

homogéneos.  

 

4.5. 3.° Ciclo: repensar os indicadores 

 

Em termos de indicadores de progresso, SPIRAL propõe 

vários saltos qualitativos: 

● De um campo de valor quantitativo a um caminho de 

progresso com diversos níveis /escalões.  

● Introdução de uma escala de significação transversal 

● Indicadores que permitem passar de conhecimentos a acções. 
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4.6. Repensar os indicadores 

 

4.6.1. Escalas de significação transversal dos indicadores de 

progresso: 5 escalões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escalas aplicáveis ao progresso no bem-estar de todos mas também ao 

progresso na pressão sobre os recursos e nos indicadores de progresso nas 

acções (seguimento da sua realização, avaliação de impacto). 
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4.6.2. Aplicação aos indicadores de progresso no bem-estar (um 

indicador para cada componente do bem-estar) 

 

 

 

4.6.3. Construção de um indicador de progresso de bem-estar 

para uma componente do bem-estar 
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4.6.4. As 4 categorias de critérios (P,O,Q,S) 

 

 
 

Redacção de indicadores que seja adaptada a inquéritos individuais ou 

colectivos e permita agregações entre diferentes níveis territoriais 

 

4.6.5. Classificação dos critérios por categorias – exemplos de 

critérios para o indicador “emprego” 

 

 
Nota: Os critérios estão exprimidos aqui na sua forma binária: expressão 

negativa / expressão positiva 
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4.6.6. Redacção dos indicadores de progresso no bem-estar para 

os adaptar aos inquéritos individuais e permitir agregações 

entre níveis territoriais 

 

● Transformar os critérios em proposições (no infinitivo, na 

primeira pessoa do presente): os critérios de possibilidade e de 

obtenção são transformados em proposições negativas e os 

critérios de qualidade e de durabilidade em proposições 

positivas. 

● Todos os critérios com o mesmo sentido são transformados 

numa só e mesma proposição, para termos uma só proposição 

por ideia. 

 

O software ESPOIR permite realizar facilmente estas 

operações e construir automaticamente os indicadores.  

 

4.6.7. Exemplo de indicador redigido para inquérito individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comunicações apresentadas no Colóquio 
Internacional Cidadania na Sociedade do 
Conhecimento, realizado na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa a 3 e 4 de Dezembro de 2012. 

 

 

 

 


