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Capítulo I – Desenvolvimento local e cidades educadoras 

 

1.1) Os desafios da escola e da educação  

 

Nas sociedades democráticas, a Educação constitui um direito 

fundamental, um serviço público que deve ser assegurado pelo Estado como 

um garante para a igualdade de oportunidades, independentemente da origem 

social e económica de cada cidadão. 

Com a entrada na era da sociedade de informação, o capital humano e a 

formação pessoal e profissional tornam-se factores essenciais para o 

desenvolvimento de qualquer região. As competências profissionais, a criação, 

a transmissão e a aplicação do conhecimento, constituem hoje uma mais-valia 

e um factor de diferenciação dos Estados. Finalmente, governos e municípios 

começam a dizer que “a Educação está na moda” e a colocar na agenda 

política projectos e programas de Educação. 

Mas a Educação, fazendo parte integrante da sociedade, encontra-se a 

viver uma série de mudanças. Devido, basicamente, às próprias mudanças que 

a sociedade vive actualmente. A crise de valores, o novo conceito de família, a 

propagação e a mediatização da informação, a competição desenfreada entre 

empresas e pessoas, fazem com que a escola tenha, diariamente, de ir 

repensando o seu papel e a estar cada vez mais voltada para o meio 

envolvente, o mesmo será dizer, para a hoje designada Comunidade 

Educativa. 

A nova sociedade exige mudanças rápidas, de forma transversal no 

sistema educativo. Educação entendida como um processo ao longo da vida, 

responsabilizado e partilhado pelos diversos agentes que fazem parte 

integrante dessa comunidade. E isto sem deixar de responsabilizar a escola 

como um instrumento poderoso para favorecer a inclusão social e para formar 

cidadãos críticos e mais capazes de seleccionar a informação e a transformá-la 

em conhecimento. Sempre em busca de uma sociedade educadora tal como é 

proposta pela UNESCO: “aprender para saber”, “aprender para fazer” e 

“aprender para viver em comunidade” (CARNEIRO, 1999, p. 200). 

A passagem da sociedade industrial para a sociedade da informação 

representa uma mudança de paradigma com consequências inimagináveis. O 
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desenvolvimento tecnológico, especialmente o das tecnologias da informação, 

está a gerar mudanças extraordinárias no mundo em que vivemos. Conceitos 

como globalização, trabalho à distância, rede, etc., estão cada vez mais 

presentes e representam desafios futuros para as sociedades tal como as 

conhecemos hoje. A progressiva substituição dos factores clássicos – mão-de-

obra, energia, materiais, etc. – no âmbito da produção mercantil pela 

informação e pelo conhecimento, envolve fenómenos económicos, sociais e 

culturais recentes que precisam ser abordados com novas ideias e novos 

procedimentos (GOMEZ-GRANELL, 2001, p. 15). Nesta sociedade globalizada, 

o bem mais precioso será o conhecimento, mas um conhecimento diferente de 

épocas anteriores: aprender deixou de ser um acumular de memorização dos 

conteúdos, para passar a ser a capacidade de seleccionar a informação e 

transformá-la em conhecimento. As tecnologias oferecem tanta quantidade de 

informação em tempo real que é absolutamente impossível acumulá-la e 

processá-la. Então, o que precisamos fazer é capacitar as pessoas para que 

saibam buscar, seleccionar, classificar e organizar a informação relevante. 

(Idem, p.19). Actualmente, essas capacidades são já imprescindíveis para viver 

actualizado no mundo do trabalho. Um curso profissionalizante ou uma 

licenciatura, dependendo dos casos, não são um fim último, mas deve ser o 

início de uma longa carreira de estudante ao longo da vida. Essa formação 

básica inicial não chega para obter um emprego e mantê-lo! É preciso uma 

renovação constante e permanente de conhecimentos. Assim, o importante 

será formar pessoas para que possam aprender continuamente.  

Paulo Freire tem várias obras editadas sobre estes novos desafios, e 

defende um conhecimento enraizado não só na escola, mas sobretudo no 

habitat de cada indivíduo: “Através da problematização do homem-mundo ou 

do homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que 

estes aprofundem a sua tomada de consciência da realidade na qual e com a 

qual estão”. (FREIRE, 1992, p. 33). E mais: “Quanto mais criticamente se 

exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve o 

que venho chamando de “curiosidade epistemológica”, sem a qual não 

alcançamos o conhecimento cabal do objecto”. (FREIRE, 1996, p.27). O 

conceito de alfabetização de Freire (cit por VASCONCELOS, 2006, p. 38) vai 

muito além do mero lidar com letras e palavras, pois “representa a 
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possibilidade de leitura ou descodificação do mundo, desmistificando e 

preparando os percursos em busca de elementos necessários para a 

solidificação do conhecimento”. A alfabetização é, antes de tudo, “um meio 

para chegar à cidadania, para isso os símbolos, palavras e conceitos devem 

apresentar-se com significado histórico para o cidadão”.  

Neste contexto, para responder aos desafios de um mundo em mudança 

célere, aos avanços da sociedade do conhecimento (estamos a passar da 

sociedade da informação para a do conhecimento), é fundamental centrar o 

acto educativo no desenvolvimento de competências gerais e transversais, o 

que constitui um caminho para um abrir de horizontes e uma preparação para o 

exercício de uma cidadania activa.  

"O desenvolvimento das competências e das atitudes dos jovens é fulcral para a 

educação ao longo da vida; a iniciativa, a autonomia, a responsabilidade, a capacidade 

para liderar, o gosto pelo risco, tudo isto não se aprende mas é algo que se adquire se 

a prática nas escolas o favorecer - é aquilo que se transmite e aprende na escola mas que 

não faz parte dos currículos nem faz parte das matérias" (Marcal Grilo, cit por 

SANTOS, 2005, p. 10). 

Perante esta situação, são muitas as vozes que reivindicam a impor-

tância da educação para enfrentar tais desafios. Os próprios professores 

devem mudar os seus métodos e estratégias pedagógicas, nomeadamente 

usando a Internet e as tecnologias digitais como grandes aliadas. Contudo, o 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação não significam a “morte “ 

da docência, antes pelo contrário:   

“Nós acreditamos que o papel do professor será mais necessário do que nunca, porque 

ele terá de ensinar os critérios e os valores para aprender e para construir o 

conhecimento. As salas de aula da sociedade digital deverão se abrir ao exterior, a 

"rede" será o lugar de encontro entre a sociedade, a cidade e a escola. Na escola da 

sociedade digital não existirá uma relação de hierarquia entre aquele que ensina e 

aquele que aprende, já que todos ensinaremos e aprenderemos ao mesmo tempo”. 

(GOMEZ-GRANELL, 2001, p.20). 

 Em todo o mundo, a educação hoje é uma prioridade nos programas de 

quase todos os partidos políticos, sejam eles de Direita ou de Esquerda. De 

facto, uma das funções principais da escola sempre foi a de preparar as novas 

gerações para as mudanças económicas e garantir uma melhor inserção no 

mundo profissional e no mercado de trabalho. Cármen Gómez-Granell e 
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Ignacio Villa, organizadores da obra “A Cidade como Projecto Educativo”, 

inspirado no Projecto Educativo de Barcelona, capital da Catalunha, Espanha, 

questionam-se sobre o verdadeiro sentido de Educação perante os desafios da 

sociedade actual.  

Devemos, pois, questionar urgentemente qual será o verdadeiro sentido 

da palavra Educação nos dias de hoje. 

Por um lado, as mudanças produzidas pela chamada sociedade da in-

formação e do conhecimento fazem com que tenhamos de rever o significado 

actual de tal conceito, pois em nenhum caso as formas de transmissão e de 

criação do conhecimento serão as mesmas do passado. Por outro, as mu-

danças ocorridas nos âmbitos económico, científico e tecnológico não parecem 

trazer uma sociedade mais justa e solidária; pelo contrário, introduzem novas 

formas de desigualdade e de injustiça que podem aumentar a pobreza, a 

marginalização e a exclusão. A "educação para todos durante toda a vida" 

pedida pela UNESCO está muito longe de ser realidade num mundo em que se 

calcula que 20% dos menores entre 6 e 11 anos estão sem escolarização, e o 

orçamento militar é muito mais alto do que o dedicado à educação (Idem, 2001, 

p. 16). 

Mesmo nos países com poder de compra elevado, onde se deixam nas 

mãos do mercado questões sociais essenciais, os desequilíbrios estão a au-

mentar. Em poucos anos apareceram fenómenos derivados da confrontação e 

da negação da diferença, em forma de guerra, xenofobia e violência, 

demonstrando que existe uma importante crise ética e moral. Por tudo isto, é 

preciso que deixemos de pensar na educação exclusivamente a partir de 

parâmetros económicos e produtivos, passando a promover uma concepção da 

educação que cultive, sobretudo, os valores de uma cidadania democrática. É 

o tipo de educação que a UNESCO definiu como "aprender a ser", isto é, a 

formação de uma cidadania criativa, capaz de, a partir da diferença, afirmar o 

respeito e a valorizar o "próximo". (Idem, p. 16). 

Durante anos, a escola e a família foram as duas instituições 

responsáveis quase em exclusivo pela educação e formação das novas 

gerações. Mas hoje isso já não é possível; a família está a passar por grandes 

transformações e, muitas vezes, delega a sua função educativa tradicional a 

outros agentes, como a televisão ou a própria escola. Esta, por sua vez, não 
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pode enfrentar sozinha todos os desafios apresentados pela nova sociedade 

da informação. A crise da escola agrava-se, como também aumenta a 

sensação de desvalorização social e a solidão dos professores. O termo 

educação não significa somente educação escolar (Idem, p. 17).  

Os problemas das escolas são tão exigentes “e a urgência de lá chegar 

e lidar com o que se está a passar com as nossas crianças, é tão 

profundamente compreensível que algumas vezes perdemos a capacidade ou 

não vamos a tempo de recuar e questionar criticamente a organização da 

sociedade em que vivemos.” (APPLE, 1999, p.154).  

Embora os territórios municipais sejam palco de intervenção de 

diversificados actores, no campo da educação formal têm sido as escolas e as 

Câmaras Municipais os protagonistas. Segundo FERNANDES (2005, p. 210) 

os outros agentes locais, como associações e instituições com intervenção 

cultural ou social, têm desempenhado o papel mais modesto de beneficiários 

ou actores secundários como demonstram algumas investigações efectuadas 

até ao presente no terreno. Este conhecido investigador, ao tempo docente da 

Instituto Estudo da Criança da Universidade do Minho, entende que o Ministério 

da Educação se encontra num patamar diferente. Estrutura-se, assim, a este 

nível um sistema de acção integrado por três actores – Município, Escola e 

Ministério da Educação – que impulsionam, determinam e condicionam as 

dinâmicas educativas locais. Contudo, as relações entre estes têm-se revelado 

problemáticas, resultantes de vários factores, como processos históricos ainda 

presentes, culturas políticas e profissionais e, como factor determinante, o 

paradigma iluminista do modelo centralizado do sistema educativo. (Idem, p. 

210). Daí a premência e a urgência de serem dinamizados projectos educativos 

locais, desenvolvendo uma cultura de colaboração entre municípios e escolas, 

e estabelecendo parcerias educativas para garantir uma equilibrada e justa 

repartição de encargos e de competências entre Administração Central, 

Municípios e Escolas. Uma ideia defendida também por Paulo Freire (cit por 

VASCONCELOS e BRITO, 2006, p. 37): “Não existe um único agente de 

mudança mas sim uma pluralidade de agentes”. 

Em relação aos professores, o seu papel foi sendo alterado ao longo do 

tempo de forma profunda. As recordações de um passado controverso 

referente às transferências unilaterais de competências efectuadas no período 



 22

liberal e republicano para os municípios, que suscitaram uma oposição 

generalizada dos professores primários (SAMPAIO, 1975, p. 42), ainda 

estavam vivas nos anos oitenta quando houve uma tentativa governamental 

para transferir a gestão do pessoal não docente primário para a jurisdição 

municipal, bem como a participação da autarquia no órgão directivo da escola 

básica e secundária. Ambos provocaram uma forte celeuma da parte dos 

sindicatos de professores. Entretanto, o decurso do tempo alterou para melhor 

as representações negativas da Câmara Municipal no ideário docente. Para 

isso conjugaram-se vários factores: a maior proximidade física entre escolas e 

municípios, sobretudo nos concelhos do interior e das cidades de menor 

dimensão para onde se expandiu a rede pública do ensino com o alargamento 

da escolaridade obrigatória; a existência de um maior número de meios 

económicos e equipamentos municipais que passaram a ser um recurso 

habitual das escolas para apoio das suas actividades; a participação crescente 

de professores nos órgãos autárquicos, como eleitos para cargos políticos ou 

como técnicos e colaboradores; o desenvolvimento de projectos com o apoio 

municipal. Todos estes factores contribuíram para abrir canais de comunicação 

e colaboração nos dois sentidos. Por isso, o panorama está a evoluir no 

sentido de uma maior compreensão e colaboração. (FORMOSINHO, 2005, p. 

219). 

Note-se, porém, que não desapareceram ainda a nível local as reservas 

docentes à intervenção municipal. O receio de uma excessiva intervenção 

política local, da perda de autonomia e da distância que as escolas 

tradicionalmente mantiveram em relação ao seu território local, onde estavam 

colocadas como extensões locais de um poder central, ainda sustentam muitas 

das reservas dos docentes em relação a um maior protagonismo local na 

educação. Todavia, as colaborações já existentes a nível local e a participação 

em órgãos e iniciativas conjuntas têm contribuído para diluir estes receios, 

derrubando as barreiras existentes e criando solidariedades locais entre 

escolas e municípios. (Idem, p. 220). 

O conceito de comunidade educativa aparece, assim, na sociedade 

contemporânea como uma necessidade sentida pelas próprias escolas, que 

reconhecem a sua incapacidade para assumir sozinhas os actuais conceitos de 

educação integral. Os educadores constatam a inutilidade dos seus esforços 
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para transmitir alguns valores e atitudes educativas que, se forem 

contraditórias com o que os alunos observam no meio envolvente, nunca 

chegarão a ter efeitos práticos. Apenas um exemplo: não faz sentido manter na 

sala de aula um discurso bem-intencionado sobre a poluição ou a reciclagem 

enquanto as crianças vêem os seus vizinhos a colocarem lixo na rua. A 

conclusão é clara e é dada por José M. Esteve: “Precisamos que as nossas 

comunidades se envolvam na defesa dos valores educativos mais importantes, 

alguns deles vitais para a sua própria manutenção”. (cit por GOMEZ-

GRANELL, 2003, p.11). 

Hoje, a influência educativa é exercida a partir de vários âmbitos – 

família, trabalho, associações, empresas, etc. – e por meios diversos: televisão, 

multimédia, etc., que, às vezes, se opõem às propostas educativas escolares.  

Idem (p. 17) defende: 

“Se quisermos que a escola continue a cumprir a importantíssima função determinada 

pela sociedade de educar as novas gerações e que se imponha uma profunda 

renovação da própria escola, será preciso que, por um lado, o conjunto do sistema 

educativo se envolva no tecido social da cidade e que o trabalho dos professores seja 

reconhecido; e por outro lado, é necessário que essa mesma sociedade assuma a sua 

responsabilidade educativa, e que cada um dos agentes seja consciente de sua quota 

de responsabilidade. E, para além disso, é importante também, que a cidade entenda e 

assuma que a educação é um elemento estratégico imprescindível para seu 

desenvolvimento harmónico e democrático”. 

A instituição-escola sozinha perde, assim, capacidade de resposta 

perante o tão grande número de necessidades e problemas sociais existentes; 

precisa de coordenação com outras entidades formativas e educadoras: a 

família, as instituições locais, as associações e as empresas. São os chamados 

“novos cenários educativos”, assim intitulados por vários autores, entre os quais 

CABEZUDO (2004a, p. 38). Ao reconhecer a importância pedagógica desses 

outros lugares que se constroem para além do espaço institucional que se 

inscreveu na memória colectiva com o nome de escola, nesses outros lugares 

que chamamos educação não-formal ou educação informal, pretendemos enfati-

zar um território em que os processos de ensino-aprendizagem “redesenham-

se” permanentemente, os conteúdos se multiplicam e instituem como sujeito 

aqueles que se envolvem. (Ibidem, p. 39).  
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De acordo com BORGES (2003, p. 53), a Escola terá de redesenhar o 

seu papel, considerando a profunda transformação que se têm vindo a verificar 

na sociedade. Para a autora: 

“Sendo a Escola um complexo socializador por excelência, torna-se premente que esta 

questione a sua função, à luz da evolução progressiva da história e das mentalidades 

(...). Nesta sequência, a Escola terá de inventar novas estratégias para responder aos 

grandes desafios da Educação Social.” 

Neste sentido, ROCHA (1998, p. 89) sustenta que “a chave do sucesso 

passa pela manutenção de um superior grau de capacidade de mudança e 

inovação.”  

Estamos perante a emergência de um novo conceito de Escola e de 

Educação – “como algo que ultrapassa o sentido restrito do projecto 

pedagógico definido só por profissionais de ensino”, tal como subscreve 

MACEDO (1995, p. 69), que concretiza: “É urgente o sistema educativo integrar 

os parceiros sociais (autarquias, actividades sócio-económicas) na definição da 

política educativa da Escola, no quadro das novas formas de solidariedade”.  

Contudo, THURLER (1994, p. 11) sustenta que a escola é 

“fundamentalmente conservadora e vai sempre a reboque das mudanças da 

sociedade”. Por isso, deve abrir-se às fontes de experiências e de 

conhecimento exteriores a ela, fomentando redes de cooperação e de 

associação de interesses, centrando-se na transformação da experiência vital 

em cultural e na educação em valores (saber, saber fazer e saber ser), 

assumindo uma parte significativa da formação em aspectos “duros” da 

socialização, perfilando o equilíbrio entre o estável e o dinâmico no processo 

de construção da identidade (Tedesco, cit por VILLAR, 2001, p.35). O termo 

“redes” é usado e defendido igualmente por AZEVEDO (1994, p. 201), 

considerando que o desenvolvimento de uma comunidade “não é um produto 

que se compra e se vende, é um processo social em que se envolvem actores 

e grupos, com conflitos e relações de forças variáveis, tendo em vista melhorar 

a qualidade de vida geral da comunidade”. Ora, o sistema escolar “é um 

sistema aberto, parte integrante do sistema social que, para actuar, se tem 

necessariamente de encravar nos valores, atitudes, comportamentos e 

expectativas das populações (Idem, p. 202). Redes construídas “sobre o pilar 

do diálogo entre os diferentes actores”, defende o mesmo autor. E concretiza:  
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“Não basta à escola ter um programa, ter objectivos, projectos; é preciso que eles se 

enxertem nas reacções do conjunto da comunidade, dos diferentes actores tocados 

pela mudança, é preciso que os envolva na própria definição das estratégias de 

mudança, certamente no seio de conflitos e tensões. Por isso, as escolas não devem 

escolher isolar-se da sociedade para melhor servir a população. De dentro dos muros 

da escola e da classe docente pode parecer um sucesso, mas, mais cedo ou mais 

tarde, o logro será evidente. Talvez, por isso, haja na sociedade portuguesa tanto 

desenvolvimento no papel, desenvolvimento apenas impresso, talvez raramente 

expresso, real”.  

Este questionamento da Escola e do sistema educativo tem a ver, 

também, com algumas alterações na forma de percepcionar o tempo, o espaço 

e os actores educativos, tal como sustenta FERNANDES (2004, p. 41). 

Estamos numa época em que é cada vez mais perceptível a distinção entre 

tempo escolar e tempo educativo. Ou seja, “o tempo escolar é uma parcela de 

tempo de formação dado que os contínuos desafios do mundo moderno 

exigem uma educação permanente ao longo de toda a vida”. Contudo, 

reconhece o mesmo autor que a escola tradicional revela-se agora 

“insuficiente” para preencher “esta nova necessidade”. O facto das pessoas 

viverem em diferentes espaços torna, cada um deles, “determinantes nas 

aprendizagens de jovens e adultos”. E conclui: “A escola é apenas um desses 

espaços” fazendo com que “a diversificação de tempos e de espaços implica 

uma diversificação de agentes educativos com as suas influências cruzadas e 

muitas vezes determinantes no processo de formação da personalidade da 

sociabilização”.  

Para que uma cidade seja interpretada como um sistema de recursos 

educativos, será imperioso que todos os participantes no jogo — jovens, 

famílias, professores, administradores, associações, estruturas produtivas e 

cidadãos — disponham de uma linguagem comum que lhes permita 

entenderem-se e colaborar. Esta linguagem tem que ser singela, concreta, 

convincente e comprometida» (ALFIERI, 1994, p. 46). 

No fundo, trata-se também de pôr em prática o conceito de cidadania.   É 

também exactamente aqui que o sistema educativo é chamado a participar. A 

participar numa linha de parceria com outras instituições que urge recuperar. 

Estamos de acordo com Ludovice Paixão (2000, p. 11) quando afirma: 
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“A educação para a cidadania constitui uma garantia da democracia e só pode realizar-

se em contextos experienciais democráticos. Diz respeito a todas as instituições de 

socialização, de formação e de expressão da vida pública mas, naturalmente, cabe aos 

sistemas educativos desenvolverem, nas crianças e nos jovens, os saberes e as 

práticas duma cidadania activa”. 

É, pois, nesta nova missão da escola que a educação para a cidadania 

tem de (re)nascer, não só numa ou noutra disciplina em especifico, mas 

também em todas as áreas curriculares através da relação professor/aluno e 

escola/família. A educação para a cidadania faz-se através dos currículos, mas 

faz-se sobretudo através do currículo oculto. Deve extravasar as quatro 

paredes da sala de aula e fazer-se nos espaços de lazer, nas bibliotecas, nos 

refeitórios, nos recreios, etc.. Espera-se que estas instituições, em conjunto  

com a família, ajudem a criança a desenvolver hábitos de solidariedade, de 

partilha, de justiça, de verdade, de respeito por si e pelos outros, de respeito 

pela diferença e pelo bem comum. A educação para a cidadania pode 

contribuir ainda por fazer com que a criança exponha as suas ideias, saiba 

escutar os outros e desenvolva condutas de tolerância, sem o qual, num futuro 

muito próximo, não saberá dizer não ao individualismo da sociedade 

sustentadas sobre sistemas económicos implacáveis, de dizer não ao 

consumismo desenfreado, de não ser capaz de escolher livremente e tornar-se 

escravos de mensagens publicitárias, e de, à violência responder ainda com 

mais violência. 

A este respeito, CARNEIRO (2000, p. 18) afirma:   

“No drama social quotidiano educa-se para a justiça e para a solidariedade. Na 

contextura política da cidade e nas suas contradições de poder aprofunda-se o apego à 

liberdade e à democracia como valores perenes. No confronto com a diversidade 

educa-se para a descoberta do diferente e para o respeito com o outro. Na voracidade 

do consumo, forma-se para discernir entre o necessário e o supérfluo. Perante a 

multiplicação da violência, conquistam-se corações para a paz.” 

Guilherme d’Oliveira Martins, no prefácio de HENRIQUES (2000, p. 6) 

corrobora: “Um cidadão responsável tem que estar, de facto, informado e tem 

de conhecer para compreender. Educar para a cidadania é, assim, tornar os 

cidadãos aptos a escolher e a participar na vida das cidades, com 

conhecimento de causa”. 
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Segundo NAVAL (2006, p. 65), a Educação para a Cidadania deve 

contribuir para que um cidadão seja capaz de: 

� Resolver conflitos de forma não violenta; 

� Argumentar em defesa de pontos de vista próprios; 

� Escutar, compreender e interpretar os argumentos de outras 

pessoas; 

� Reconhecer e aceitar as diferenças; 

� Assumir responsabilidades partilhadas; 

� Estabelecer relações construtivas, não agressivas, com os 

demais; 

� Realizar uma análise crítica da situação.  

 

É obvio que educar para a cidadania e para os valores implica tomar 

decisões, fazer escolhas. De alguma forma como o relatório Delors (cit. por 

PAIXÃO, 2000, p. 12) afirma: “A educação para a cidadania constitui um 

conjunto complexo que abarca, ao mesmo tempo, a adesão a valores, a 

aquisição de conhecimentos e a aprendizagem de práticas na vida pública”. 

Pensar a educação para a cidadania passa, igualmente, por avaliar 

criticamente todas as experiências inovadoras, em que se empenhem com 

enorme entusiasmo muitos professores nas suas escolas, ao mesmo tempo 

que lhe damos a devida visibilidade”. (CARVALHO et al, 2005, p.6). 

A educação é um processo de socialização “que visa integrar o indivíduo 

na ordem social existente, isto é, torná-la solidário com as normas, costumes, 

comportamentos, enfim, com os padrões culturais que são reconhecidos como 

identificadores dessa sociedade” (PIRES, 1991, p. 111). 

Em suma, “vamos considerar cidadania como a pertença e a 

participação nas actividades da comunidade ou dos grupos de comunidade” 

(BELTRÃO, 2000, p. 47).  
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1.2) O papel das autarquias na óptica do desenvolvimento integrado 

 

As afirmações anteriores são pilares que permitem alicerçar este 

trabalho. Partiremos deles como núcleos geradores do nosso discurso, da 

constatação que a cultura da escola deve dialogar com o exterior, organizando-

se de forma a considerar o meio como sendo parte integrante do sistema 

educativo. Partimos para este estudo com a convicção de que a comunidade 

local é o principal responsável pela definição de um projecto educativo 

integrado, onde tem lugar a participação activa e permanente da família, das 

instituições locais, das associações e das autarquias. 

Subjacente a esta filosofia está o conceito de sistema formativo 

integrado que, segundo ALFIERI (1990, p. 171), consiste em “dar uma 

importância prioritária ao uso racional do que já existe”. Ou seja, necessita de 

integrar os elementos formativos anteriormente citados. Segundo o mesmo 

autor (RODRIGUEZ-ABELLA E OJEA, 1991, p. 80), “precisa de uma norma 

que obrigue os entes públicos a organizar este sistema. Normas que favoreçam 

o associativismo e que combinem os serviços públicos com uma forte 

participação directa”. Se houver vontade política das instituições locais é 

possível, com poucos gastos e obstáculos administrativos, estruturar as 

potencialidades existentes. 

Resumindo, as necessidades de desenvolvimento cultural e de 

participação exigem a presença dos diferentes agentes que incidam numa 

política territorial determinada para construir um tecido social amplo que se 

consolida como factor de desenvolvimento cultural e educativo. A educação 

deve gerar processos que fomentem a vida associativa, a participação e a 

capacidade de integração de realidades culturais e sociais diversas. 

 Estão subjacentes a estas linhas uma série de conceitos, todos eles 

relacionados entre si, que resultam, no nosso entender, no desenvolvimento de 

premissas que estabelecemos inicialmente: associativismo, participação, 

política cultural, território, desenvolvimento cultural, acesso a recursos, 

sociedade civil, animação sóciocultural, democracia cultural, entre outros. 

Partimos do conceito de democracia cultural, por considerar este o mais 

global. Consiste em “promover processos de participação e de vida associativa, 

na realização das actividades culturais”, que ”pretende assegurar a cada um 
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(indivíduos, grupos e povos), os instrumentos para que, com liberdade, 

responsabilidade e autonomia, possam desenvolver a sua vida cultural (…) 

com especial respeito à sua própria identidade cultural” (ANDER-EGG, 1989, p. 

146). 

Segundo este autor (Idem, p. 147) a democracia cultural supõe 

“transformações estruturais que fortalecem o tecido social mediante uma maior 

participação de pessoas.” A democracia cultural converte-se assim em 

objectivo, em ponto de partida e de chegada da política cultural que propomos: 

uma política onde a participação das administrações públicas e da sociedade 

civil acontece desde o início, para rentabilizar ao máximo os recursos 

disponíveis. Um objectivo prioritário das políticas culturais reside em manter, 

reconstruir ou recriar processos de expressão e confrontação cultural que 

façam finca-pé nas comunicações transversais que promovam os diferentes 

agentes sociais participantes de um modelo de desenvolvimento que afirme o 

desenvolvimento dos seres humanos por si para si.  

Neste ponto podemos falar também do conceito de Animação Sócio-

cultural, o qual tem várias definições variando de autor para autor. O conceito 

adoptado pela UNESCO, e citado por ANDER-EGG (1988, p. 46), parece-nos o 

mais abrangente:  

“Trata-se de um conjunto de práticas sociais que tem como finalidade estimular a 

iniciativa e a participação das comunidades no processo do seu próprio 

desenvolvimento e da dinâmica global da vida sociopolítica na qual estão integrados.” 

A animação sócio-cultural só tem sentido se estiver inserida numa 

política cultural global descentralizada e que permita territorializar as suas 

iniciativas, pois é a única forma de possibilitar uma planificação onde 

intervenham todos os sectores implicados na acção cultural.  

Marco MARCHIONI (1989, p. 28) tem uma concepção curiosa sobre este 

tema: “A política social tem de contribuir para que a sociedade seja mais 

humana, mais justa e mais solidária, assim como, ao mesmo tempo, mais 

participativa e, portanto, mais democrática”. A animação sócio-cultural, nesta 

linha, define uma estratégia que promove a participação colectiva dos 

indivíduos, grupos e instituições num projecto integrado de inovação e 

renovação cultural. 
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No projecto da Cidade Educadora, a Administração Local deve assumir 

a sua responsabilidade nos planos de desenvolvimento integral do território, 

propondo, apoiando, catalisando esforços e liderando a rede de relações e 

funções que tornem operacionais as iniciativas acordadas e com o 

protagonismo de todos. As necessidades de desenvolvimento cultural e de 

participação requerem a presença dos diferentes agentes que participem numa 

política territorial determinada para constituir assim um tecido social amplo, que 

se consolide como factor de desenvolvimento cultural e educativo. A educação, 

ao gerar processos que fomentam a vida associativa, a participação e a 

capacidade de integrar as diversas realidades culturais, tem pois que 

incorporar-se nos conteúdos das políticas culturais (VILLAR, 2001, p. 39).  

Entra aqui o conceito de desenvolvimento comunitário e de planificação 

social. Arthur Dunham citado por MARCHIONI (1989, p.51) assinala uma série 

de elementos que se destacam no processo de organização da comunidade: 

desenvolvimento programado, ou seja, a necessidade de planificar os 

programas e as intervenções; coordenação e integração entre organizações, 

indivíduos e grupos da comunidade; educação, promoção e participação.  

As propostas educativas de uma cidade devem nascer de um acordo 

entre as instituições/ recursos da comunidade, pois a educação, como se disse 

atrás, não é só uma preocupação do sistema educativo formal, razão pela qual 

a educação tem de integrar as políticas culturais.  

O Poder Local, o mais próximo dos cidadãos, é o mais apropriado para 

liderar, em conjunto com os outros agentes, a definição da política educadora 

do seu município. Vallespir Soler (1987, p. 186) concretiza:  

“Se numa sociedade democrática o Município é o primeiro lugar de encontro dos 

cidadãos e o órgão mais imediato de gestão das suas necessidades, é evidente que 

tem então a responsabilidade básica da gestão cultural. Partindo do pressuposto que 

os municípios são os organismos que devem coordenar e adequar os recursos 

culturais do território, as propostas educativas de uma cidade devem surgir de um 

acordo entre as instituições de forma a fomentar a participação e a co-responsabilizar 

cada um no desenvolvimento educativo e cultural”.  

É a colocação em prática destas inter-relações que definem a “cidade 

educadora”: criar um sistema formativo forte com a presença, para além da 

escola, do maior número possível de outras entidades públicas e privadas. 
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Segundo Durkheim (1989, p. 105) a concepção da cidade educadora 

obriga a uma mudança na organização da sociedade nas suas estruturas, nos 

seus serviços, na sua dinâmica, ou seja, uma mudança na ideia que o homem 

tem de si mesmo, porque a ideia que temos do papel do cidadão se transforma 

radicalmente; passa a ser activo, conscientemente participante e actor da 

evolução dinâmica e funcionamento do seu meio envolvente. Estas palavras de 

Durkheim levam-nos a concluir que o homem é produto da sociedade e que a 

sociedade pode ser modificada pelo homem, transmitida também na terceira 

tese de Marx sobre Feuerbach, citada por Vara Coomonte (1986, p. 115): a 

teoria materialista de que “os homens são produto das circunstâncias e da 

educação e de que, portanto, os homens modificados são produto de 

circunstâncias distintas e de uma educação distinta, esquece que as 

circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o próprio 

educador necessita de ser educado”. 

E falamos de cidade educadora e não de aldeia educadora, apenas 

porque é no meio urbano que se desenvolve a vida de mais de metade da 

população europeia. “A Europa é o continente das cidades, nunca o continente 

das regiões, nem sequer das nações. A Europa não se pode conceber sem o 

que vem representando as cidades ao longo de muitos séculos de história”. 

(Vasquez, 1992, p. 7). Segundo previsões da OCDE (Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Económico), citadas por GOMEZ-

GRANELL (2001, p. 18) durante o século XXI, três quintos da população 

mundial viverá em cidades, 21 das quais serão mega-cidades com mais de 10 

milhões de habitantes, a maioria das quais – 17 – estará localizada em países 

em vias de desenvolvimento. As aglomerações urbanas são o “motor do 

desenvolvimento económico e social, das actividades lúdico-culturais, da 

inovação tecnológica e os centros do poder político. As grandes cidades geram 

dinâmicas e relações funcionais de tal magnitude, que rompem e deixam 

obsoletos os velhos esquemas administrativos» (BORJA e VENTAYOL, 1992, 

p. 428). 

Alguns autores (CASTELLS, 1998; BORJA, 1991) reivindicam a 

importância das cidades e das regiões urbanas como autênticos territórios de 

convivência perante a homogeneização e da perda de identidade provocada 

pela globalização. O poder político deve pensar e agir sobre a refundação da 
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cidade, consolidando uma nova cidadania com maiores graus de liberdade e de 

solidariedade, visto que as cidades de hoje coabitam, lado-a-lado, com 

ameaças e oportunidades. Para GOMEZ-GRANELL (2001, p. 19) a crise da 

cidade é, de certa forma, uma crise educativa, porque é uma crise do modelo 

de cidade como espaço público.  

“As cidades do futuro deverão decidir o modelo de vida urbana que desejam para seus 

cidadãos, o que passa necessariamente pela educação. Educar os cidadãos é uma an-

tiga aspiração baseada na convicção de que favorecer a formação de cidadãos 

conscientes de seus direitos e de suas responsabilidades é tanto uma exigência da 

vida em sociedade como uma garantia para as liberdades cidadãs”. 

O espaço urbano é cada vez mais complexo. No conceito de cidade 

aparecem indubitavelmente os problemas actuais de uma sociedade: 

problemas sociais, étnicos, culturais, etc.. A cidade é o âmbito natural do 

cidadão. É a cidade que lhe tem de proporcionar os meios para este se cultivar 

como indivíduo, ser estimulado e provocado. Contudo, não basta governar para 

o cidadão mas sim governar com ele, contando com a sua participação desde o 

planeamento até ao tratamento dos problemas. Participação, autonomia, 

diversidade resultam de uma nova lógica que assenta em preocupações de 

ordem social, cultural, ambiental e também económica, preocupações com a 

participação e interdependência, numa lógica sistémica, uma vez que admite 

como inevitável a interdependência entre as diferentes dimensões da mesma 

realidade. É esta lógica que estrutura o novo modelo de desenvolvimento do 

local. (AMARO, 1996, p. 18). 

O novo modelo de desenvolvimento centra-se no local, enquanto 

potencializador de actuações integradas dos diferentes actores e das diferentes 

parcerias, local esse que a evolução nos domínios políticos e económico faz 

emergir como recurso face à incapacidade das grandes estruturas assumirem 

os seus papeis organizadores e reguladores com eficácia (CANÁRIO, 1999). 

O renovado interesse pelo local, no último quartel do séc. XX, está 

associado à crescente complexidade dos problemas sociais e da sua também 

crescente visibilidade social, politica, científica e mediática. Um dos factores 

explicativos deste interesse tem a ver com a própria incapacidade dos poderes 

públicos centrais para encontrarem soluções para os problemas do 
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desemprego, da pobreza, da injustiça social, que emergiram ou se agravaram 

neste período (FERREIRA, 2005, p. 84).  

Importa referir também quanto são importantes os actores, as 

identidades, as dinâmicas e as expectativas locais no modo de fazer 

desenvolvimento local. Impõe-se uma intervenção em função de uma 

diversidade e de uma complexidade reais e em parceria, assente numa lógica 

de conceitos transversais. Esta lógica de parceria obriga a salvaguardar, desde 

já, que o desenvolvimento local não pode contar apenas com o esforço dos 

municípios e dos parceiros locais, embora seja uma tarefa cometida às 

autarquias de acordo com a Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, mas o Estado 

central tem igualmente responsabilidades nesta matéria, que se encontra 

consagrada na alínea d), do artigo 9º e no artigo 81º pela Constituição. A 

questão que se coloca diariamente é a estratégia de encontrar novas formas de 

corporizar o desenvolvimento local e a articulação entre as duas 

administrações. 

Numa fase de transição de um modelo de desenvolvimento baseado na 

dimensão económica, com as características já definidas e o emergir de um 

novo conceito de desenvolvimento local, qual a posição que ocupa o poder 

local autárquico? 

Há que sublinhar que os Municípios têm sido encarados como ideal da 

administração, essencialmente por se encontrarem mais próximos das 

populações e supostamente com capacidade para dar respostas mais rápidas 

e de forma mais eficiente. Neste contexto, o poder local confronta-se com 

expectativas e reivindicações de bem-estar das populações, e com os 

constrangimentos em matéria de autonomia administrativa e financeira. 

A aceitação da gestão autárquica por parte das populações ficou a 

dever-se ao facto desta resolver os problemas que tocam mais de perto com as 

populações, e poder fazê-lo, muitas vezes, de forma imediata.  O poder local, 

ao contrário dos outros poderes, tem rosto; os populares conhecem muitas 

vezes pessoalmente os seus autarcas, o que facilita o relacionamento 

interpessoal. 

Segundo RUIVO (1993, p. 97), falar de poder autárquico obriga a 

entendê-lo situado no contexto de um território local que se assume como actor 
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colectivo que negoceia a sua posição, isto é, um local relacional que emerge 

como espaço de cruzamentos.  

Hoje muitos ainda são aqueles que vêem o papel das autarquias apenas 

e só vocacionado para as áreas das infra-estruturas e equipamentos básicos, 

como forma de satisfazer necessidades fundamentais das populações. 

Contudo, a gestão das Câmaras Municipais não se pode limitar a esse papel, 

muitas vezes apenas de intervenções conjunturais. Tem de se pautar por um 

rigoroso planeamento e avaliação.  

Muitas autarquias vão mais além do que o definido pela Lei. No caso 

concreto da Educação, nada aponta para que os Municípios participem, por 

exemplo, no combate ao insucesso e ao abandono escolares, não sendo esta 

uma competência legalmente atribuída. No entanto, esta nebulosa indefinição 

político-jurídica central, como designa RUIVO (2000), aliada à pressão local, 

neste caso e sobretudo das escolas, podem concorrer para a explicitação de 

opções, por parte dos municípios, no sentido de encontrarem formas de apoio 

capazes de combater este problema. Entendemos, contudo, que esta actuação 

deve ser vista como sendo positiva, visto tratar-se de um problema estruturante 

de uma comunidade. Ou, como afirma RUIVO (2000, p. 27), uma postura 

“empreendedora”. 

MONTEIRO (1997, p.20) vai mais longe:  

“É também importante e que hoje está provado que esta capacidade de intervir 

localmente, de criar dinâmicas locais, de trabalhar em parceria com os agentes da 

comunidade educativa... indica claramente que este é um caminho com resultados 

positivos e concretos porque, de facto, há capacidade local de ter um projecto 

educativo”. 

Deste modo, a prática real não é, muitas vezes, coincidente com os 

normativos formais, assumindo algumas autarquias, ainda que de modo 

informal e por via da proximidade tanto a problemas como a cidadãos, 

competências reais que não constam do seu enquadramento legal (RUIVO, 

1993, p. 24).  

Este facto é assinalado, a título de exemplo, pela Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira (2004, p.21), no seu Relatório de Actividades relativo ao 

ano de 2003:   

“Apesar da legislação portuguesa não conceder aos municípios competências directas 

na gestão do Sistema Educativo, a autarquia de Santa Maria da Feira é o parceiro 
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privilegiado das Escolas, que souberam – fruto de um trabalho em equipa – adaptar-se 

às novas exigências de uma sociedade moderna e actual. (…) Preocupações que se 

materializam em projectos concretos, em áreas que não chegariam às Escolas do 1.º 

Ciclo e Jardins-de-infância sem o contributo e a intervenção da Câmara, 

nomeadamente (...) a educação física, a formação nas expressões teatrais e musicais, 

a educação ambiental e a formação em eixos sensíveis como a Matemática e a Língua 

Portuguesa”.   

E conclui:  

“Sendo o Conhecimento um valor transversal que devemos aplicar com uma visão 

estratégica a todos os âmbitos da vida, os projectos educativos nasceram com a 

ambição de transformar a Educação num dos elementos-chave para o 

desenvolvimento do nosso concelho”. 

Perante a proximidade com o cidadão, as autarquias são chamadas à 

resolução de problemas que preocupam a comunidade local. Este acréscimo 

de responsabilidades induz o desenvolvimento de outros poderes que actuam 

no âmbito do próprio local. É o que se pode apelidar de poderes difusos, ou 

poderes não institucionalizados em sede do sistema político, mas dos quais 

poderá depender em certas circunstâncias, não só a vitalidade da democracia 

participativa como actividades que possam conduzir ao bem-estar das 

populações (FERNANDES, 1997, p. 132). 

Atente-se que aqueles poderes inserem-se em redes mais alargadas de 

relações e movem-se em estruturas informais, constituindo uma forma de 

“poder difuso”, que possibilitam estabelecer as interacções e transacções no 

interior do sistema em que o poder e contra-poder se relacionam de forma 

dialéctica (Idem, p. 126). 

A potenciação da possibilidade e realização educativa da cidade 

associa-se à questão da regulação da sua função educadora. SANVISENS 

(1990, p. 137) distingue três modos de regulação da Educação na cidade:  

• A regulação municipal de ensino;  

• A regulação municipal de estabelecimentos, agentes e 

actividades para-escolares (ensinos não regulamentados, cursos 

especiais (não oficiais), a organização de actividades folclóricas, 

desportivas, recreativas e, propriamente, cultural-educativas);  

• A progressiva orientação municipal de agentes e actividades 

informais de educação (não intencionalmente educativos, não 
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institucionalizados como tal; meios de comunicação de massas, 

educação ambiental). 

Neste novo contexto de desenvolvimento local integrado e de políticas 

educativas integradas, de globalização económica e valorização do local, que 

papel protagoniza o autarca? 

Uma resposta a esta questão foi o que tentou encontrar RUIVO (1993, p. 

101), ao elaborar um inquérito a 275 presidentes de Câmara. Para além de um 

papel de mediador, as Câmaras Municipais assumem hoje um tipo de 

envolvimento com reflexos designadamente ao nível do ordenamento e da 

promoção de iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento 

económico e a coesão dos respectivos territórios. O autarca protagoniza, de 

igual modo, algo de complexo, que tem de jogar com a diferenciação dos 

contextos locais, ou seja, com o posicionamento geográfico, as condicionantes 

do meio físico, as actividades económicas e dominantes no concelho, o 

protagonismo das elites locais e de alguns actores individuais… e também aqui 

pode emergir o seu papel de mediador. 

De um estudo em que participou, MOZZICAFREDO (1991, p. 123) e 

outros investigadores, concluíram que há um distanciamento entre as elites 

autárquicas e a estrutura social. O tipo de interacção com a sociedade local, de 

que resultam formas específicas de gestão autárquica, distingue-se por um 

relacionamento individual, directo e institucional quer nas formas utilizadas 

pelos presidentes para conhecer os problemas do concelho, quer na avaliação 

que fazem das formas de apresentação de interesses por parte dos municípios.  

Em jeito de síntese, FERNANDES (2004, p. 42) explana as condições 

para uma política educativa local poder ser efectiva: 

• Requer uma descentralização efectiva e autonomia do sistema 

educativo para que localmente se possam elaborar os projectos e 

mobilizar os agentes e os recursos necessários para os concretizar; 

• Implica que o seu âmbito de actuação vá para além das modalidades 

escolares de formação e inclua intervenções em contextos cuja 

influência educativa é reconhecida: referimo-nos a programas culturais, 

a equipamentos colectivos, à arquitectura das zonas habitacionais, e 

outros aspectos importantes do ambiente urbano cujos efeitos 

educativos são perceptíveis; 
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• Exige uma organização flexível de serviços e de projectos, estruturada 

em rede de geometria variável e de relações contratualizadas entre os 

participantes, fundadas no respeito pelas diversidades existentes e pela 

autonomia; 

•  Deve conduzir à criação de um fórum de participação local, onde se 

confrontem as diferentes perspectivas e se assumam consensos básicos 

sobre os projectos educativos para a cidade e se estimulem as 

potencialidades inovadoras.  

 

Num novo contexto de desenvolvimento local, com um maior 

protagonismo das autarquias, qual é o papel desempenhado pela Escola?  

Se pensarmos em desenvolvimento local como promotor de novas 

dinâmicas sociais, como apropriação e difusão de conhecimentos e 

informação, como valorização e partilha de valores de um território, a escola 

pode encarregar-se de um importante trabalho de socialização e tem que 

passar a ser considerado um actor privilegiado ao nível do desenvolvimento 

local. À escola cabe, sem dúvida, ministrar conhecimentos, mas também 

promover identidades prescritas no âmbito de um desenvolvimento local 

integrado (DUARTE, 1999). 

 

 

1.3) Projecto e Projecto Educativo de Escola 

 

Falamos em Projecto, mas o que significará então este conceito? 

Das várias leituras feitas, assinalamos diferentes concepções de 

Projecto. 

Uma concepção: O Projecto refere-se não a factos mas a possíveis 

factos, relaciona-se com a antecipação, isto é, com a representação do que 

pretendemos (BARBIER, 1996). Podemos, pois, induzir que o projecto é uma 

antecipação de uma representação, e que as práticas da sua elaboração se 

situam no campo de fenómenos mentais e intelectuais que justificam a 

representação. 

Outra concepção: O projecto é considerado como uma forma diferente 

de encarar a realidade, não constituindo uma antecipação de conhecimentos 
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e/ou resultados previsíveis ou desejáveis, mas antes o resultado de um 

conjunto de decisões articuladas e fundamentadas que permitirão concretizar 

um determinado curso de acção “iluminados” por certas hipóteses e/ou 

propósitos (VILAR, 1993). 

KERZNER (1992) e TURNER (1994), citados por ROLDÃO (2005), 

definem a gestão de projectos como o planeamento, a organização, a direcção 

e o controlo dos recursos para um objectivo de relativamente curto prazo. 

Turner vai mais longe, assumindo três áreas de intervenção de um qualquer 

projecto: objectivos (âmbito, organização, qualidade, custo, tempo); processo 

de gestão (planear, organizar, implementar, controlar); Níveis (integrativo, 

estratégico, táctico).  

Já ROLDÃO (2005, p. 67) define Projecto como sendo uma organização 

designada para cumprimento de um objectivo e dissolvida após a sua 

conclusão e gestão de projectos. É um processo de planeamento, execução e 

controlo, desde o seu início até à sua conclusão, com vista à consecução de 

um objectivo final num certo prazo, com um certo custo e qualidade, através da 

mobilização de recursos técnicos e humanos.  

Jean-Paul Barbier (cit por CARVALHO e DIOGO, 2001, p. 5) entende 

que “o projecto não é uma simples representação do futuro, mas um futuro 

para fazer, um futuro a construir, uma ideia a transforma em acto”. Contudo, 

esta referência ao projecto tem uma componente modal o que, por si só, 

representa alguns perigos nomeadamente o da utilização pouco criteriosa de 

uma palavra cujo conceito referido não tem a mesma unanimidade do seu 

referente:  

”Um dos efeitos perversos da generalização no uso destas palavras é criar a ilusão de 

que existe um consenso alargado quanto aos princípios e práticas que lhes são 

subjacentes. E depois quando se pretende realizar aquilo que a palavra diz, chega-se à 

conclusão que se trata de um falso consenso e que, afinal de contas, cada um estava a 

atribuir-lhe um outro significado”. (BARROSO, 1993, p.7). 

CORTESAO (1993, p.81) define projecto como o resultado “da tensão 

decorrente da necessidade do problema surgido, do desejo existente e da 

previsão estruturação antecipada da acção”.  

Barbier (cit por FONTOURA, 2006, p. 18) tem um entendimento curioso 

sobre este tema: "Projecto é uma palavra mágica e cheia de promessas que 
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parece ocupar o essencial do campo da renovação das práticas sociais". A 

"magia" do projecto insere-se num conjunto de mutações que alteram as 

características das nossas sociedades dos finais do século XX e que 

Françoise Cros (Idem, p. 60) identifica em torno de três ideias essenciais: "O 

homem é um ser autónomo, animado de desejos e de aspirações, com 

capacidade para tomar decisões, em ligação com os outros; existe uma 

axiologia de mudança sacial, que só poderemos entender e dominar graças 

a uma redistribuição consciente dos poderes e das relações de força; o novo 

capitalismo necessita de outra eficácia e de outra rentabilidade, baseadas na 

motivação dos indivíduos". 

Por seu turno, a noção de projecto, em Sartre, remete-nos, por um 

lado, para a intencionalidade de toda a acção humana e, por outro lado, 

para essa escolha livre e fundamental que cada um faz de si mesmo. Se é 

verdade que o homem está condicionado pelo meio social e histórico, não 

é menos verdade essa capacidade de projecção para o futuro que define 

a especificidade da acção humana. Como diz Sartre (cit por Ibidem), o 

homem caracteriza-se, antes de tudo, “pela superação de uma situação pelo 

que consegue fazer do que fizeram dele”. Enquanto escolha livre e 

fundamental, o projecto sartriano é uma superação contínua das condições 

existentes em direcção a um futuro construído através da práxis intencional 

e identifica-se com a liberdade dos possíveis que nos são propostos; é o 

momento da integração da subjectividade e da objectividade, O momento 

que funde num mesmo conjunto o futuro entrevisto e o passado relembrado. 

Tentar encontrar a uniformidade referida será, em si mesma, uma 

missão impossível, mesmo quando olhado do ponto de vista histórico 

(CARVALHO, 1993, p. 16). O carácter polissémico do termo, as fronteiras 

esbatidas em que se move, os conteúdos diversificados que abarca, que vão 

da arquitectura à economia, da industria à educação, e a característica de 

equivocidade que encerra, leva a que tenhamos em atenção a possibilidade de 

poderem surgir projectos que sejam concebidos apenas numa óptica de 

visibilidade desejada pelos actores que o promovem, transformando-se no que 

BARBIER designa por “projectos vitrine” ou “projectos alibi”. 

Ora, na medida em que o conceito de Projecto é um conceito emergente 

de uma realidade social nova, em que os actores sociais manifestam 
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expectativas novas, e aparentemente associadas a novas práticas (AFONSO, 

CASTRO, ESTEVÃO, 1999), falar de projecto, referir-se a projecto, evocar 

projectos é, nos nossos dias, nos discursos em geral, e no discurso pedagógico 

em particular, uma constante e quase um inevitável (CARVALHO e DIOGO, 

2001, p. 7). 

Na relação entre a ambição e a consciência das limitações desempenha 

um papel fundamental a antecipação. Esta permite o distanciamento entre a 

situação vivida para, através da previsão, desenhar a situação desejada e o 

caminho para a alcançar (CARVALHO e DIOGO, 2001, p.9). Uma previsão 

mais científica elaborada que recorre a sistemas conceptuais ou de 

racionalização (compreendendo as relações complexas próprias das 

sociedades tecnológicas) aquilo a que Boutinet e Touraine (cit por Ibidem, p. 9) 

chamam de “leitura armada do devir”, é a previsão que estrutura os projectos. 

É este tipo de previsão que permite ao homem intervir de forma eficaz sobre o 

decorrer dos acontecimentos, inflectindo a direcção destes a seu próprio favor, 

dependendo o futuro mais das decisões humanas que do acaso. Neste caso o 

actor social pretende sujeito histórico, produtor de historicidade que será a sua.  

É esta ideia de previsão organizada e racional que conduz à ideia de 

projectos do tipo promocional (não é por acaso que há tantos projectos de 

promoção da saúde por exemplo). (Idem, p.10).  

Um Projecto tem de definir o que temos, o que queremos e o que temos 

que fazer para controlar os acontecimentos que não são exteriores, em função 

do que desenhamos. 

BARBIER (Idem, 2001, p. 11) distingue dois tipos de projecto: projecto 

de situação (representações relativas ao estado final do objecto, de identidade, 

da situação que se procura transformar ou modificar) e o projecto do processo 

(representações relativas ao processo que permite chegar a este estado final). 

A planificação está ligada à intervenção e transformação desejada do real. Tem 

um pé na situação vivida (incluindo a sua historicidade) e um pé na situação 

desejada; comporta a linha condutora da acção, dando a esta acção um 

significado e um sentido específicos, isto é: age-se assim para… 

A acção pressupõe a mobilização dos meios e situa-se nas realidades 

representadas. A acção é já transformadora. Se considerar a acção 

transformadora como consequência de uma análise de experiência (no sentido 



 41

de atribuir a esta natureza a lógica da sua orientação) então podemos dizer 

que se assumiu uma proxeologia que permite evidenciar “os princípios que 

guiam a acção e a sua eficácia” (Dumont, cit por CARVALHO e DIOGO, 2001, 

p. 13). 

A preparação do projecto é uma fase fulcral. Da preparação depende 

todo o desenvolvimento posterior do projecto e a ela corresponderá, ou não a 

concretização de uma lógica de mudança. Assim, algumas questões devem ser 

tidas em conta: o envolvimento dos actores, a boa relação com os outros, a 

relação com o exterior, o método e os instrumentos, a coerência. Um método 

para levar a cabo o projecto deve ser claro, sistémico e coerente, tanto na fase 

de preparação como na de adaptação ou articulação. Os instrumentos 

utilizados devem ser coerentes com as finalidades e objectivos definidos e 

deverão permitir uma correcta análise da situação (Idem, 2001, p. 67).  

O termo Projecto expressa um conceito polissémico, com uma história 

marcada pela apropriação que dele tem sido feita por diversas áreas do 

conhecimento, donde a dificuldade acrescida em precisar a sua identidade 

conceptual e semântica (COSTA, 1997). No contexto da história da 

humanidade o termo Projecto é de origem recente, remonta ao período do 

renascimento italiano integrado no léxico da arquitectura, tanto quanto vários 

autores o afirmam. Em síntese, e de acordo com BOUTINET (1990) podemos 

considerar três momentos fundamentais na história do termo Projecto: 

• 1) Dos Projectos de inovação técnica situada no período 

renascentista italiano, século XIV-XV, e relativos à arquitectura, 

passando posteriormente pelos projectos de sociedade e pelos 

projectos existenciais; 

• 2) A primeira geração de Projectos está situada nos anos 50, 

caracteriza-se por projectos societários que valorizam a inovação 

técnica, o desenvolvimento social, a planificação política, em 

nome de uma nova ordem política, económica e social; 

• 3) A segunda geração de Projectos está situada nos anos 70, 

constitui um momento de viragem na concepção do projecto, 

acompanhando a situação de crise e assumindo a postura 

estratégica de resposta a essa mesma crise. 
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O projecto surge então como forma de satisfazer necessidades ou 

resolver problemas que a realidade coloca, transformando-se em instrumento 

de gestão ao serviço do tecido empresarial em crise, em que o Estado inicia 

um processo de abandono da sua intervenção, não só na área económica, mas 

começa a dar indícios de o fazer na área educativa, onde penetra o projecto 

como estratégia pedagógica, em função do potencial formativo que encerra. 

Assumindo que o projecto se encontra posicionado entre uma situação 

real, não mental, e a situação desejada, o real construído mentalmente ou a 

representação do construído, qualquer que ele seja obriga-nos a assumir 

algumas interrogações sobre: o que temos (diagnóstico da situação); o que 

queremos (finalidades pretendidas); o que vamos fazer (acções a desenvolver); 

como vamos fazer (participação dos actores); o que fazer para controlar os 

acontecimentos em função do que pretendemos (avaliação).  

Após estas breves considerações, é óbvio que a educação não podia 

ficar imune ao termo projecto. O surgimento da escola de massas trouxe para a 

cena educativa problemas que requerem hoje um tipo de socialização 

diferenciado, sobretudo quando a escola se situa num contexto social 

deprimido. A situação agrava-se quando se pede à escola que actue no âmbito 

do apoio social para o qual nem está preparada, nem tem recursos disponíveis. 

É esta escola, confrontada com tão diversificadas situações, que 

necessita ser perspectivada de um outro modo, responsabilizando para tal 

outros actores sociais, que não apenas os docentes, mas também os pais, as 

autarquias, as colectividades, as instituições de solidariedade social, os 

serviços desconcentrados do Governo. O facto das escolas serem muito 

vulneráveis ao seu ambiente traz exigências de articulação das políticas 

educativas e de desenvolvimento de processos de negociação, 

simultaneamente cooperativos e conflituais, que, justamente, legitimam o 

projecto de escola. A participação não é apenas uma questão ética e 

ideológica; é, também, uma necessidade técnica dos processos de 

desenvolvimento. A concertação constitui o compromisso desejável – 

compromete as partes numa troca política, numa relação entre o Estado e 

os grupos sociais organizados com a arbitragem entre os poderes políticos 

de cada um (Guerra, cit por FONTOURA, 2006, p. 62). 
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Pensando nestas novas realidades educativas e sociais, nasceu em 

Portugal a ideia da criação de um Projecto Educativo de Escola, que 

congregasse em torno de si todos os intervenientes da vida escolar. Contudo, 

parece-nos muito pouco para quem defende a Escola integrada num projecto 

de desenvolvimento local.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 42/99 de 13 de Fevereiro, também 

conhecido por decreto da autonomia, a autonomia da escola concretiza-se 

através da elaboração de um projecto educativo próprio, construído e 

executado de forma participada, dentro dos princípios da responsabilização dos 

vários intervenientes da vida escolar e da adequação, a características e 

recursos da escola e às solicitações de apoio da comunidade onde esta se 

encontra inserida.  

O projecto educativo, segundo o Despacho n.º 113/ME/93, procura 

mobilizar todos os elementos da comunidade, pensando os recursos 

disponíveis e aqueles que podem ser mobilizados. É, no fundo, um momento 

de tornarmos o sonho realidade: juntar os recursos que temos com os que a 

comunidade dispõe, qualificando o ensino e a eficácia escolar (COSTA, 1996, 

p. 65). 

De acordo com COSTA (1991, p. 10) este é um documento 

eminentemente de carácter pedagógico: 

“(...) O Projecto Educativo, elaborado com a participação da comunidade educativa, 

estabelece a identidade própria de cada escola através da adequação do quadro legal 

em vigor à sua situação concreta, apresenta o modelo geral de organização e os 

objectivos pretendidos pela instituição e, enquanto instrumento de gestão, é ponto de 

referência orientador na coerência e unidade da acção educativa”.  

Tratando-se, assim, de um instrumento orientador da acção educativa, 

“exige a participação cítrica e criativa, senão de todos os elementos da 

comunidade escolar, pelo menos da generalidade dos actores” (Alves, 1999, p. 

62).  

De acordo com Obin e Cross (cit por ALVES, 1999, p. 63), este 

documento introduz uma direcção centrada na escola – comunidade educativa, 

apelando à participação substantiva de todos os membros da escola, 

salvaguardando as competências técnico – pedagógicas dos profissionais da 

educação.  
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ALVES (1999, p. 36), tem uma opinião curiosa sobre este tema:  

“A participação é assim um processo (consensual e conflitual), um modo de contribuir 

para a construção da organização, sacrificando, até certo ponto os objectivos, os 

interesse singulares e pessoais e a liberdade e autonomia individuais”.  

O projecto educativo pode, nesta óptica, ser um importante instrumento 

para a educação da cidadania, até porque “cultivar a experiência cívica na 

escola é um dever elementar a toda a comunidade educativa” (MARTINS, 

1999, p. 77), que vai mais longe:  

“Desde a construção da autonomia até à afirmação da solidariedade (...) somos 

chamados a mobilizar vontades e energias no sentido da salvaguarda da dignidade 

humana. E que dever a cidadania se não esse combate pacífico e constante pelas 

dignidade das pessoas, consideradas como ser humanos livres e iguais pela sua 

condição humana e não apenas por gozarem deste ou daquele estatuto ou por terem 

esta ou aquela pertença? (...) A tarefa de educar, ou de despertar consciências e 

qualidades, liberdade e responsabilidade, está cometida, em primeiro lugar, à família e 

à escola, mas também à vida social quotidiana – porque ser cidadão é assumir, em 

permanência, os deveres de pertença e de solidariedade, de autonomia e de respeito 

mútuo. “ 

O conceito de Educação está assim intimamente ligado à ideia de 

cidadania. Porque a prática cívica deve abranger todos, e contendo o projecto 

educativo as linhas orientadoras da acção educativa, os valores da cidadania 

devem ser uma prática transversal. (PRAIA, 1999, p.7). 

 

Contudo, quem melhor do que a Câmara Municipal, como entidade 

política máxima de um concelho, para colaborar com as Escolas no fomento 

destes valores de cidadania activa? 

 

 

1.4) Os desafios da Cidade Educadora / Município Educador 

 

O urbanista BORJA (1998) define Cidade como "aquele produto físico, 

político e cultural complexo, europeu e mediterrâneo, mas também americano e 

asiático, que temos caracterizado na nossa ideologia e nos nossos valores 

como concentração de população e actividade, mistura social e funcional, com 

capacidade de auto-governo. Cidade como lugar de encontro, de intercâmbio, 

de cultura e comércio. Cidade de lugares e não um mero espaço de fluxos”.  
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O politólogo MOLAS (1990) explica que "a cidade moderna constitui um 

marco primário de vida social e de inter-relação”. As inúmeras ofertas da 

cidade proporcionam um sem número de possibilidades, dentro das quais as 

pessoas se movem e fazem opções. O mesmo será dizer que o crescendo de 

oferta possibilita uma liberdade de escolha. A cidade “é um marco de 

comunicação”.  

Hoje, mais do que nunca, todos os Municípios dispõem de 

incontestáveis possibilidades educadoras. De uma forma ou de outra, contêm 

elementos importantes para a formação integral dos seus habitantes. 

Nos diferentes concelhos, constituídos por aldeias, vilas e por vezes 

também por cidades, estão sedeadas instituições formais e não-formais com 

objectivos pedagógicos pré-estabelecidos. 

O desafio do século XXI será colocar à disposição do indivíduo, na sua 

Educação plena, todo o conjunto de instituições, organismos e programas, tal 

como refere Cabezudo (2004, p. 12): 

“Investir na Educação, no desenvolvimento de cada indivíduo, de modo a que este seja 

capaz de expressar, afirmar e potencializar as suas capacidades e de se sentir, ao 

mesmo tempo, membro de uma sociedade capaz de dialogar, de fazer frente a 

injustiças e de ser solidário”. 

É o Município que, na nossa óptica, melhor consegue reunir todo o 

conjunto de instituições, organismos e programas em torno de objectivos 

educadores; o governo local deve ter como uma das suas prioridades o 

investimento cultural e a formação permanente da população. Desta forma, 

para além dos seus objectivos tradicionalmente administrativos e económicos, 

o Município deve assumir o desígnio da formação, da promoção e o 

desenvolvimento dos seus habitantes – crianças, adolescentes, jovens, adultos 

e idosos. 

De acordo com mesmo autor (idem, p.13): 

“Esta nova dimensão do conceito da cidade implica considerar que a Educação (...) dos 

cidadãos em geral não é somente responsabilidade das instituições formais (Estado, 

família, Escola), mas também deve ser assumida pelo Município, por Associações, 

Instituições Culturais, empresas com vontade educadora e por todas as instâncias da 

sociedade. Por isto, é necessário potencializar a formação dos agentes educativos não 

escolares e fortalecer o tecido associativo entre todos e todas”. 
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Nesta linha de rumo, à Câmara Municipal competirá contribuir para 

desenhar o seu território numa perspectiva educativa, mediando e equilibrando 

as desigualdades sociais que sempre ocorrem. À Câmara cabe a iniciativa de, 

em conjunto com os demais agentes locais, promover o respeito à diversidade 

e facilitar a afirmação da sua própria identidade cultural, uma identidade 

colectiva que se apoia na adesão ao passado, na memória, nos símbolos e 

festas, mas também na construção de um futuro colectivo nesse território 

comum que o Município oferece. 

O objectivo prioritário será formar cidadãos conhecedores dos seus 

direitos e obrigações, com respeito à sociedade que, a partir do conhecimento 

da própria cidade, empreendam uma acção participativa e transformadora 

desta.  

Geralmente, as cidades dispõem de infinitas ofertas de todo o tipo, 

especialmente de carácter cultural, que não são procuradas por 

desconhecimento, descuido, medo ou preconceito. É mais fácil reconhecer 

onde é possível fazer compras do que localizar uma Biblioteca ou um Museu. 

Conhecer a existência desses recursos e como aceder aos mesmos faz parte 

da cidadania. Depois de reunirem e darem a conhecer os recursos, as 

Câmaras devem assegurar um sistema de informação actualizado, que garanta 

o acesso de todos à oferta educativa. Seguindo o raciocínio do filósofo da 

Grécia Antiga Plutarco (cit por FAURE, 1972, p. 34) “a cidade é o melhor 

mestre”, apontando-se o espaço urbano como o adequado enquadramento 

educativo para responder aos desafio do futuro. 

No primeiro congresso internacional de cidades educadoras, realizado 

em Barcelona em 1990, elaborou-se uma Carta que acolhia os princípios 

básicos para definir um modelo progressista de cidade, dando assim início à 

construção de uma rede de cidades. Hoje, são mais de 200 em todo o mundo 

(www.edcities.org). Esta Carta, sobre a qual falaremos no ponto 2.4.2, foi 

concebida como instrumento orientador de participação cidadã, para possibilitar 

a criação de um consenso sobre prioridades educativas. 

O conceito de cidade educadora implica a necessidade de realizar uma 

tarefa sensibilizadora, pois, por um lado, lembra aos cidadãos que é uma 

responsabilidade compartilhada fazer com que uma cidade seja mais civilizada, 

pacífica, democrática e acolhedora. 
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Na nossa opinião, uma cidade só se torna educadora se houver, em 

primeiro lugar, participação pública impulsionada por um Projecto claro e 

abrangente de toda a cidade. Não existe formação autêntica sem participação. 

“Se os membros da comunidade educativa estão nela por empréstimo, se não 

a considerarem sua, se se sentem nela meros executores externos, dificilmente 

se poderão formar para a cidadania” (GUERRA, 2002, p. 7). Numa frase, 

aprende-se a participar, participando.   

Como fazer com que a cidade seja educadora dos seus cidadãos? 

A resposta é dada por Anália Brarda e Guillermo Ríos (2004, p. 31), os 

quais propõem que deixemos de considerar as diferentes lacunas de Educação 

e aprendizagem como independentes umas das outras, considerando a 

complementaridade de âmbitos e momentos de Educação.  

A cidade deve educar a aceitar a diversidade para evitar a exclusão 

social através da criação de espaços de encontro e de integração. 

Em suma, quando falamos de Educação não a reduzimos à instituição 

Escola. Agora, entendemos a Educação como um processo complexo que se 

desenvolve em múltiplos espaços e por diversos actores. Para além dos 

alunos, professores, auxiliares, técnicos, administrativos e família, fazem parte 

da hoje designada comunidade educativa, todos aqueles que constituem o 

meio envolvente à escola. Podemos destacar alguns: a Câmara Municipal e os 

restantes órgãos de soberania, grupos religiosos, bibliotecas, museus e demais 

espaços culturais, sindicatos, partidos políticos, organizações não 

governamentais, associações recreativas, culturais, desportivas e humanitárias, 

academias de arte e espectáculo, centros de formação profissional, hospitais e 

centros de saúde, a indústria, o comércio e os serviços, entre outros. Todos 

estes produzem acontecimentos educativos diversificados e ricos em 

experiências de construção colectiva (Idem, p. 41). 

No fundo, “fazer de cada cidade uma cidade educadora é uma tarefa 

que urge, compartilhada por todos e por cada um de nós” (CARNEIRO, 1999, 

p. 202). 

Não se trata da escola se abrir à comunidade, nem esta se abrir à 

escola, mas da comunidade organizar um “sistema” educativo, em que a escola 

se integra em função de um projecto educativo “integral e integrador” (PINTO, 

2001, p.10). 
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Para o Município considerar-se “Cidade Educadora” não pode limitar-se 

a promover passeios, visitas a museus, ou a equipamentos de diferentes tipos, 

actividades diversas envolvendo os cidadãos, etc. A ideia defendida pelo 

Projecto Educativo de Barcelona, onde recordamos nasceu precisamente o 

Movimento das Cidades Educadoras, baseia-se no facto de que é necessário 

passar definitivamente de uma concepção fundamentada na "pedagogia da 

cidade" a outra baseada na "cidade como pedagogia", em que cada agente – 

empresas, museus, meios de comunicação, famílias, associações, urbanistas e 

planeadores – assume a sua responsabilidade educativa no contexto de um 

projecto conjunto. 

A este propósito, VILLAR (2001, p. 15) refere: 

“(...) Os Municípios desempenham um papel fundamental com entidades e 

organismos aos quais a cidadania outorga capacidade para se responsabilizar pela 

coordenação e adequação dos recursos culturais de um determinado território. De 

facto, as Câmaras Municipais podem actuar como catalisadores de pessoas e 

recursos, propiciando acordos que dão lugar à participação e co-responsabilização 

nas transformações das comunidades locais. (...) A Cidade Educadora precisa de 

adoptar um modelo organizativo que permita a coordenação entre os diferentes 

grupos e entidades”. 

Esta centralidade da função educadora, no exercício do qual a autarquia 

local se torna uma “administração relacional”, requer um modelo organizativo 

que permita, por um lado, a coordenação dos diferentes grupos e entidades e, 

por outro, o melhor aproveitamento dos recursos existentes. Este modelo 

aproxima-se “dos modelos que possibilitem serviços de acção 

comunitária”(VILLAR, cit por MACHADO, 2004, p. 166), mas afasta-se de uma 

concepção beneficente e assistencial da acção do Município , de ajuda pontual, 

a reboque dos pedidos que lhe são apresentados, bem como de uma dimensão 

organizacional que, partindo dos serviços (ou Pelouro) de Educação da 

Câmara Municipal, cria serviços próprios e desenha programas específicos de 

acção ou intervém e coordena programas em que participam Associações 

locais. Trata-se de um modelo que requer diálogo entre a sociedade civil e as 

estruturas administrativas, pressupõe a cooperação público-privado e a 

participação dos cidadãos, pretende superar a fragmentação e duplicação de 

redes de serviços e a racionalização dos recursos existentes. Incorpora vários 

departamentos ou áreas municipais, pressupõe um órgão integrador e uma 
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fórmula político-administrativa que dirige e supervisiona as diversas áreas da 

realização no âmbito do projecto educativo comum e conjuga a acção de 

políticos, técnicos e cidadãos em todo o processo. A Cidade Educadora 

constitui-se, assim, como um modelo organizativo. (Idem, p. 167).  

O conceito de Cidade Educadora está intimamente ligado à concepção 

da cidade como espaço educativo. Trilla Bernet, citado por VILLAR (2001, p. 

20), afirma que a cidade educadora concebe o meio como envolvente, agente 

e conteúdo da educação; assume a complexidade do processo formativo; 

procura propostas integradoras; afirma o carácter aberto, dinâmico e evolutivo 

do mesmo espaço territorial e acolhe — ou quando menos o pretende — todas 

as dimensões dos conceitos de educação integral e de educação permanente. 

VILLAR completa (Ibidem, p. 20), ao explicar que esta é uma ideia que 

abrange conteúdos descritivos (referidos à descoberta do que a cidade 

transmite nos seus espaços construídos e relacionais, como contexto, 

transmissor e conteúdo educativo), desiderativos (aludindo à sua componente 

utópica como expressão de possibilidades), e projectivos (valorizando a 

capacidade mobilizadora de pessoas e de recursos para realizar um projecto 

operativo de cidade).  

No fundo, Cidade Educadora pressupõe uma proposta global, partindo do 

pressuposto que todos os elementos formativos devem ser integrados, através do 

estabelecimento de estruturas dinâmicas no acesso aos recursos educativo-

culturais; potenciando-os e racionalizando-os, ou seja, como afirma VILLAR 

(Ibidem, p.20), “para desenhar e projectar estratégias de aproveitamento dos 

mesmos e na implicação de todos os agentes do território”. Deste modo, “pode-

se afirmar que se fosse possível medir o grau de educabilidade de uma cidade — 

isto é, a sua capacidade ou potência educativa—, deveriam tomar-se como 

indicadores não só a quantidade e qualidade das escolas que contém mas 

também o resto das instituições e meios que geram formação, e, sobretudo, 

deveriam analisar-se como interactuam e são capazes de harmonizar-se todos 

estes agentes» (BERNET, 1993, p. 181). De novo surge a dimensão relacional 

do território.  

O conceito de Cidade Educadora será datado do início dos anos 70 do 

século XX. Fiorenzo Alfieri, em entrevista a VILLAR (2001, p.23), recorda os 

primórdios do movimento, destacando três etapas:  
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• 1.ª) O primeiro momento desenvolve-se nos anos 70, quando se 

agudiza na sociedade a consciência da necessidade de uma 

população culta. Este sentimento situa no centro da preocupação 

social a formação das crianças e jovens como problema 

prioritário. Ainda que a responsabilidade da formação de crianças 

e adolescentes recaía fundamentalmente na instituição escolar, a 

comunidade começa a descobrir que pode facilitar o labor da 

escola – «que é pobre, fechada e insuficiente» (ALFÍERI, 1994) – 

pondo-se à sua disposição. Nesta fase não se pode falar de uma 

forte relação escola-comunidade, já que esta última limita-se a 

oferecer enquanto que a primeira decide, dentro da sua 

autonomia, o que lhe convém; a abertura da comunidade à escola 

não é recíproca. A partir de 1980 começa a criticar-se este tipo de 

argumentação, em primeiro lugar, porque “deixando a escola 

como centro, «escolacêntrica», é a escola que arbitra, e isto não é 

correcto nem do ponto de vista social nem político. A cidade deve 

pôr-se à disposição de todos os cidadãos e não só daqueles a 

quem a escola permite” (Alfíeri, cit por VILLAR, 2001, p. 24). Em 

segundo lugar, quando a escola aceita a proposta do território, 

transmite-lhe uma orientação escolar, traduz a experiência aos 

parâmetros dos muros escolares, reproduzindo o mundo exterior 

no interior da escola, dando-lhe parte da sua riqueza às 

experiências vitais. Por último, torna-se fundamental que a cidade 

invente o seu próprio modo de relacionar-se com as crianças e 

jovens com independência da instituição escolar, devendo 

procurar canais alternativos de comunicação. 

• 2.ª) Fruto do discurso em torno dos três eixos assinalados, 

entrámos, na década de 80, numa segunda etapa de evolução 

que aprofunda a relação escola-território, nas potencialidades da 

função dialéctica que deve existir entre ambas: “O território 

garante que as novas gerações obtenham as experiências 

importantes, educacionalmente importantes, porém, livres e 

directas. A escola trabalha sobre esta base de experiências da 

criança e desta forma consegue desenvolver a sua função, que é 
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a de transformar a experiência de vida em experiência de cultura, 

já que isso não o pode fazer o território. O território faz viver, a 

escola faz reflectir sobre a vida, transformando a vida em cultura”,  

(Ibidem, p. 25). Esta segunda etapa, que resulta complexa, 

potencia as experiências e vivências no território (daí a 

proliferação de saídas escolares e visitas a diferentes instituições, 

equipamentos, etc.) para realizar uma posterior reflexão cultural 

na escola; por outro lado, trata-se de tornar usual que os diversos 

grupos de jovens obtenham um modo de relacionar-se com a 

cidade fora do tempo escolar.  

• 3.ª) A terceira fase vai-se definindo com o incremento progressivo 

da complexidade nas relações escola-comunidade, no momento 

em que se define um projecto educativo territorial entre os 

diferentes agentes educativos implicados. Incorpora-se no 

discurso um novo elemento – a criança como indicador social -  

incorporação que supõe uma mudança no discurso: já não se 

trata de que o adulto ofereça ocasiões formativas à criança, não 

se trata já de “dar coisas” à criança a partir da instituição escolar e 

a partir da comunidade, mas de assumi-la como parte da 

comunidade local em que se integra, oferecendo-lhe as 

possibilidades reais de participar na sua construção. 

Afirma ALFÍERI (Ibidem, p. 25) que se está a dar uma extraordinária 

mudança de perspectiva centrada na utilização da criança “como indicador 

social, como parâmetro para redesenhar a cidade ou inclusivamente para fazer 

a gestão da cidade, porém, isto não é porque queiramos bem à criança e 

pensemos nas suas carências, mas porque compreendemos a criança como 

um parâmetro que conduz a uma cidade onde todos estamos bem, e, 

sobretudo, onde estão bem os adultos, porque depois a criança cresce e o 

grosso da sua vida não será já de criança”.  

Mas nem tudo é um mar de rosas! Foram já identificados dois riscos no 

processo de desenvolvimento da Cidade Educadora, que correspondem a 

outros tantos cenários (MACHADO, 2004, p. 167). 

a) A fragmentação entre instituições e organismos e no interior dos 

mesmos que é característica dos processos de burocratização, 
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em resultado da especialização e das falhas de coordenação ou 

mesmo de cooperação.  

b) Face à descoordenação emerge um segundo risco, ou seja, a 

tentação de concentração e de estabelecer conexões fortes entre 

actividades e/ou instituições, a hierarquização, a delimitação 

rígida e atribuições, competências e papéis. Assim, a liberdade de 

cada instituição pode falhar, o que não é objectivo das Cidades 

Educadoras; pelo contrário, pretende-se uma cidade plural e livre. 

 

 

1.4.1) O Projecto Educativo de Cidade como resposta para os novos 

desígnios da sociedade 

 

Um Projecto Educativo de Cidade é, a partir do nosso ponto de vista, um 

plano estratégico capaz, portanto, de definir linhas estratégicas e actuações 

concretas para o futuro a curto e médio prazo de maneira participativa e 

consensual. A sua realização requer, então, certas condições. (GOMEZ-

GRANELL, p. 32). Como argumento dessa estratégia, dizemos que a formação 

e a educação são possíveis a partir de muitos âmbitos da vida quotidiana, 

posto que as pessoas aprendem e se educam no decorrer de toda a sua vida. 

E a cidade precisa deixar de ser um simples cenário da acção educativa 

para se converter em agente educador. (CABEZUDO, 2004a, p.30). Para que 

isso aconteça, em primeiro lugar, as cidades devem ser consideradas como 

verdadeiros espaços de aprendizagem, organizando, sistematizando e 

aprofundando o conhecimento informal que adquirimos dela 

espontaneamente na vida quotidiana, e ajudar a descobrir as relações e a 

estrutura ou estruturas que com frequência não se mostram directamente 

perceptíveis (Idem, p. 31). 

Qualquer Projecto Educativo deve partir de um bom diagnóstico da 

realidade social e educativa, neste caso da cidade ou do território, em que 

sejam definidos os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as 

ameaças. Isso permitirá propor uma série de "opções", definir as linhas 

estratégicas e as actuações que deverão ser levadas a cabo para alcançar os 

objectivos fixados. 
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Isso envolve um verdadeiro processo de reflexão e de análise capaz de 

elucidar quais são os desafios que cada sociedade e que cada cidade enfrenta, 

para além de uma grande vontade de inovação. 

Sem a co-responsabilidade cidadã, sem o envolvimento da comunidade, 

dos diversos agentes educativos, sociais e culturais que actuam no território, 

sem a participação de entidades, associações, sindicatos, empresários, 

universidades, etc., é impossível dar forma ao projecto e muito menos colocá-lo 

em prática. Contribuir para mobilizar a capacidade social de reflexão, criar 

sinergias e tendências coesivas no âmbito cidadão em torno das problemáticas 

educativas envolvendo diferentes pessoas e grupos, desde o início do 

processo, deve ser um objectivo prioritário de qualquer projecto educativo.  

Por outro lado, é imprescindível que, para além de participar do 

processo de elaboração das propostas, as principais entidades e instituições da 

cidade as negociem e aceitem o compromisso de levá-las à prática. Um 

Projecto Educativo de Cidade não pode ser unicamente um processo 

participativo e reflexivo. Deve ter um componente essencial de compromisso 

com a acção. E isso significa que as propostas de actuação devem ser 

consensuais, seleccionadas e programadas temporalmente, definindo 

prioridades, assim como ser economicamente avaliadas. Não há nada que 

desencoraje mais a participação dos cidadãos do que não ver realizadas, se 

não todas, ao menos algumas das propostas feitas. (Idem, p. 33). 

As cidades, no seu duplo carácter de instituições públicas de eleição 

directa e actuação integral e imediata sobre o território, articulando a sociedade 

civil, são hoje agentes indispensáveis à reconstrução democrática de sistemas 

de regulação a nível mundial. Um projecto global de carácter universalista, que 

aposta no progresso económico e de qualidade de vida, nas liberdades 

públicas e nos direitos humanos, na igualdade e na solidariedade, deve ter 

hoje, nas cidades e na sua presença internacional, uma das suas bases 

principais (BORJA, 1995, p. 522). 

A reivindicação da municipalização da educação não se apoia 

unicamente no princípio do financiamento, mas também no reconhecimento de 

que os problemas educativos que as cidades devem enfrentar são bastante 

diversos e, por isso, requerem soluções diferentes. Contudo, e segundo Eulália 

Vintró (cit por GOMEZ-GRANELL, 2003, p. 54) a municipalização não deve 
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significar a renúncia da administração educativa de compensar as desi-

gualdades territoriais, de apoiar políticas de discriminação positiva, onde for 

necessário criar oportunidades para a igualdade e planear a distribuição de 

recursos aos municípios. 

Os problemas que apresenta uma concepção educativa que entende a 

cidade como Projecto Educativo são inúmeros e complexos. Existem muitas 

perguntas, e ainda faz falta a inevitável decantação que o tempo trará a essas 

ideias. Porém, a experiência do Projecto Educativo da cidade de Barcelona, do 

qual esta autora é uma das responsáveis, “já liberou muitas energias e suscitou 

várias esperanças, o que há muito tempo não se via no mundo da educação 

espanhola”. E isso possivelmente tem uma explicação: “O Projecto Educativo 

da cidade de Barcelona não é uma obra de ninguém, mas a obra de muitas 

pessoas”. Reconhece que não é um projecto da Câmara Municipal, mas sim de 

toda a cidade, “um pacto para transformar a educação na chave do 

conhecimento e da convivência”. Um projecto que também pretende “gerar 

uma reflexão que ultrapasse o âmbito específico da cidade de Barcelona e que 

inclua elementos de validade universal em relação à reflexão sobre o papel 

educativo das cidades diante dos desafios que apresentam as sociedades 

actuais e futuras”. (Idem, p. 55). 

Pode dizer-se que os municípios já incorporaram o facto de passarem a 

desempenhar um papel activo na Educação e de ter de disponibilizar 

equipamentos e apoios para além dos estritamente consignados em lei. 

Subjacente a isto está uma mudança de cultura política que distingue o 

município actual do município antigo. Segundo reconhece Sousa Fernandes 

(cit por FORMOSINHO, 2005, p. 219), a intervenção educativa já faz parte da 

cultura política de muitos autarcas locais embora seja variável o seu peso 

efectivo no planeamento e investimento municipal. Note-se que o decurso do 

tempo tem conduzido ao alargamento da intervenção municipal mesmo em 

campos onde não se verificou nenhuma directiva ou pressão estatal, o que 

demonstra o que se disse antes. Contudo, “o que deixamos dito não quer dizer, 

necessariamente, que todos os municípios se converteram à educação 

transformando-a numa das suas prioridades políticas. As respostas diferentes 

revelam que, se para alguns a educação começa a ser uma prioridade 

importante, para outros ela ainda é tarefa subsidiária ou um encargo imposto 
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que cumprem com um investimento mínimo. Mas as situações tendem a 

transformar-se porque também se estão mudando as culturas locais e 

desenvolvendo pressões no sentido de exigir ao município uma maior 

intervenção educativa” (Idem, p. 220). 

Os problemas com que as cidades se debatem nos dias de hoje são 

enormes e complexos. A exclusão social, a violência, a fragmentação territorial, 

o desemprego, a poluição, a solidão e o individualismo estão a apoderar-se das 

cidades, até ao ponto de serem já muitos aqueles que começam a falar da 

"morte da cidade", tal como o fez Carmén Gomez-Granell e Ignacio Vila no 

Projecto Educativo de Barcelona. E isto deve-se à perda da sua função 

comunitária, educativa ou civilizadora – a vida “stressante” do dia-a-dia conduz ao 

individualismo e ao pouco tempo que temos de dar algo aos outros. O declive da 

civilização é uma consequência inevitável dessa crise. No entanto, alguns autores 

(Castells, 1998; Borja, 1991, cit por GRANELL, 2003, p. 18) reivindicam a 

importância das cidades e das regiões urbanas como autênticos territórios de 

convivência diante da homogeneização e da perda de identidade provocada 

pela globalização. Na cidade coexistem dinâmicas e forças contraditórias e 

perante as dinâmicas desestruturadoras que acentuam a desigualdade e a 

marginalização existem oportunidades económicas, sociais e culturais que 

podem fazer dela um lugar privilegiado para viver. O desafio é tornar a cidade num 

lugar simultaneamente de desenvolvimento e de convivência comunitária, com 

maiores graus de liberdade e de solidariedade. Mas não será a crise da cidade, 

de alguma forma, uma crise educativa? Que opções educativas a cidade 

devem escolher para transformar os possíveis riscos em oportunidades? 

As cidades actuais crescem baseando-se na especialização e separação 

de espaços, funções e destinatários, desenvolvendo-se “tomando como 

parâmetro o cidadão médio que é um homem adulto e trabalhador” (TONUCCI 

cit por VILLAR, 2001, p. 25).  

Uma cidade que possibilita às crianças saírem sós à rua e adquirirem 

autonomia na sua relação com ela é então uma cidade sã e bem desenhada 

(não só para as crianças mas também para os idosos e especialmente para os 

adultos). TONUCCI (2004, p. 5), na sua obra “La ciudad de los niños” propõe-

se assumir a criança como indicador sócio-ambiental para não perder assim 

nenhum estrato de idade, e dá como exemplo: “Se na cidade encontramos 
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meninos que jogam, que passeiam sozinhos, significa que a cidade está sã; se 

na cidade não vemos crianças significa que a cidade está doente. Pretende-se 

que a cidade deixe de ser um lugar de passagem entre a escola e a casa e 

possa ser “conquistada” pelas crianças. Que na planificação urbanística se 

tenha em conta as necessidades de relação e convivência de todos os 

cidadãos: “a definição da rua como prolongamento da habitação; a 

intensificação das políticas e actuais programas de pedonização de ruas; e a 

necessidade de realizar pequenas actuações nos bairros e ruas, como 

mecanismo de consciencialização social”, são algumas propostas de 

TONUCCI, o qual, no Projecto Educativo Municipal de Fano (Itália), desenvolve 

conselhos consultivos aos quais chama “laboratórios” de intervenção nestas 

áreas.   

Indovina (cit por VILLAR, 2001, p. 26) refere que a experiência urbana 

constitui um factor educativo e formativo de grande importância, contudo, 

reconhece que para que esta experiência se possa realizar são precisas 

profundas transformações na cidade, mudanças que assumam a reconquista 

dos espaços públicos, o incremento da segurança viária, a utilização inovadora 

das escolas, equipamentos e serviços, e a activação da liderança municipal, 

potenciando uma função administrativa específica e coordenada. Precisa-se, 

em suma, de um projecto que incorpore a visão que as crianças e adolescentes 

têm da cidade como “uma peça muito sugestiva para que técnicos e 

administradores ajustem as prioridades definidas [...] à luz das inquietações, 

necessidades e aspirações destes cidadãos em processo de formação” 

(MUNTANOLA, 1987, p. 50). Precisa-se de um projecto amplo, integrador e 

consensual, fruto do diálogo e da capacidade de escuta e negociação entre 

todos os cidadãos e os agentes potencialmente educativos do território; quando 

a Cidade Educadora alcançar esta terceira fase da sua evolução 

«verdadeiramente resultará um discurso de Cidade Educadora e não de 

Departamentos da Direcção de Educação» (ALFIERI, 1994). 

Uma das novas realidades que a cidade e a sociedade enfrentam é o 

fenómeno da globalização. O termo "globalização" baseia-se na ideia de que, 

graças sobretudo às tecnologias da comunicação, o mundo está ligado entre si 

e os Estados e as cidades perdem importância se não estiverem ligados em 

"rede".  
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A passagem de uma sociedade tradicional para uma nova sociedade 

baseada na informação e na comunicação representa uma mudança brutal, a 

qual está a provocar transformações sociais tão importantes como as que 

aconteceram aquando do nascimento da imprensa.  

Como é que uma Cidade Educadora pode enfrentar este novo 

paradigma?  

As transformações vividas na cidade e na sociedade são várias e 

complexas, e passam nomeadamente pelos desígnios indicados no quadro n.º 

1 e explicitados de seguida: 

 

 

Quadro n.º 1: Os novos desígnios da sociedade 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Necessidade de Formação ao longo da vida 

Exclusão social 

Os fenómenos migratórios 

Os problemas ambientais 

Novos conceitos de família 

Centros das cidades desertificados 

Periferias “dormitórios” e sem vida própria 

 

 

Numa cidade do séc. XXI, onde a globalização está presente 

intrinsecamente, o bem mais precioso é o conhecimento. Contudo, 

conhecimento visto de forma muito diferente daquela que as gerações anteriores 

tinham como certa: não um conhecimento de assimilação, mas sim de selecção 

de informação. As novas tecnologias oferecem tanta quantidade de informação 

em tempo real que é impossível acumulá-la e processá-la. Então, o que 

precisamos fazer é formar os cidadãos, as pessoas em geral, para que tenham 

a capacidade de buscar, seleccionar, classificar e organizar a informação 

relevante e transformá-la em conhecimento. É essa capacidade que permite 

hoje a um trabalhador adaptar-se rapidamente às novas exigências do mundo 

laboral. Um exemplo concreto: como é que uma trabalhadora da indústria têxtil 

consegue passar, de um momento para o outro, de uma produção baseada na 

manufactura para a electrónica, se não tiver capacidade para seleccionar essa 
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nova informação e transformá-la em acção? Não será com um curso de 

formação feito nesse momento que o conseguirá, mas antes uma formação ao 

longo do tempo, gradual, a acompanhar as exigências da nova indústria. Um 

trabalhador que se limitou à sua escolaridade obrigatória e nunca mais teve 

qualquer formação contínua, não conseguirá acompanhar o ritmo desenfreado 

da globalização! O mais certo é que esse posto de trabalho seja extinto, ou 

então passar a ser ocupado por alguém mais bem capacitado. 

Os agentes locais do Município devem, pois, educar para formar pessoas 

que possam aprender continuamente. A formação das pessoas ao longo da 

vida será cada vez mais uma necessidade e, dessa forma, as iniciativas 

orientadas nesse sentido devem aumentar. É certo que uma parte dessa 

formação está voltada para a obtenção de títulos e para o desenvolvimento de 

capacidades para conservar um lugar de trabalho ou para se incorporar a ele; 

entretanto, para além disso, essa formação deve dar cada vez mais 

importância para a capacitação intelectual da cidadania em questões 

humanitárias, sociais, científicas ou artísticas, incentivando a "atitude de 

aprender" e de entender que o conhecimento é um valor necessário e mutante. 

Os meios de comunicação audiovisual, sobretudo a televisão, também 

são um novo paradigma para qual ninguém pode ficar indiferente. A busca 

incessante de audiências leva muitos dos órgãos de comunicação a transmitir 

imagens “sensacionalistas”, como se as coisas “más” da vida fossem um 

espectáculo. 

Um Projecto Educativo de Cidade deve prever, junto dos agentes da 

cidade, a educação para os “mass-média”, favorecendo as iniciativas que 

procuram estabelecer pontes entre os profissionais da informação e os do 

ensino e agrupar as preocupações comuns. Também é necessário acabar com 

os preconceitos de muitos docentes que se recusam a aceitar o facto de que os 

grandes meios de comunicação sejam um elemento socializador de grande 

força, integrando-os nos conteúdos da educação formal, como, de facto, já é 

recomendado. Aliás, esta é uma premissa do Projecto de Barcelona (Idem, p. 

21): 
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“Desenvolver uma atitude crítica, defender o direito de julgar, de interpretar por si 

mesmo e de formar os próprios pontos de vista é uma exigência dos processos 

educacionais que não pode tornar-se efectiva se os meios audiovisuais não forem 

considerados. Eles devem ser integrados na escola, não só como meros elementos 

de ajuda, mas como referenciais”. 

A exclusão social é outra das preocupações das cidades e das 

sociedades de hoje.  

Não se pode dividir o mundo em países ricos e pobres, porque dentro dos 

ricos, são cada vez mais pesadas as franjas de indivíduos economicamente 

desfavorecidos. Muitos estudos apontam como causas para o incremento da 

exclusão social, a globalização, a decadência das indústrias tradicionais, a 

fragilidade dos sindicatos, a imigração e a generalização do trabalho precário e 

mal pago.  

Apesar da educação não ser o factor mais importante para remediar essa 

situação, a luta contra as desigualdades de origem social e económica tem sido 

um dos objectivos fundamentais da educação. Será que a extensão e a 

generalização da escolaridade obrigatória não tem como objectivo primordial 

garantir a igualdade de oportunidades e compensar as desigualdades sociais de 

origem? A sociologia da educação (Baudelot e Establet, 1980, cit por Idem, 

p. 23) encarregou-se de mostrar que a escola, longe de conseguir este 

objectivo, transformou-se num elemento de reprodução e consolidação de tais 

desigualdades, legitimando-as mediante o chamado insucesso escolar. O facto 

de pertencer a uma família com uma posição social elevada, e os interesses 

simbólicos e o capital cultural que isso supõe, continua a ser um factor 

importante no êxito escolar e no acesso a certas práticas culturais e ao 

trabalho. Felizmente há também muitos casos de sucesso. 

A educação, como dissemos, não pode deixar de ser um elemento-

chave na luta contra a exclusão social, mas para isso será necessário propiciar 

um grande pacto social que fomente a consciência social dos cidadãos.  

Outro paradigma: os fenómenos das imigrações e das emigrações. Como 

é que as cidades podem enfrentar uma nova realidade de uma sociedade 

heterogénea? 

A globalização e a exclusão social levaram à fuga de muitos cidadãos 

dos seus países-Natal, em busca de uma vida melhor. Esse facto não é 
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recente. Contudo, nas últimas décadas, não só a heterogeneidade de algumas 

sociedades ocidentais aumentou como se tornou mais visível, sobretudo 

quando ela própria foi associada à desigualdade, à pobreza e à exclusão. 

Ou seja, pobreza no país de origem levou a exclusão no país de 

acolhimento. 

As cidades devem educar para a heterogeneidade. Educar para que o 

indivíduo não perca as suas referências fixas, a sua identidade cultural única, 

entendida como algo histórico, impermeável e harmónico, mas saber viver e 

conviver com identidades culturais diferentes da sua como sendo algo positivo 

e natural.  Se isso não acontecer, as diferenças culturais e religiosas 

transformam-se em pontos de conflito. 

O facto de muitos imigrantes não conseguiram emprego bem como a 

sua legalização no país de acolhimento, fazem com que este fenómeno possa 

ser associado e identificado com pobreza, exclusão e marginalização social. 

Nestas situações, será importante “reforçar todas as pontes que permitam o 

trânsito rumo à integração social e à igualdade de direitos, entre os quais se 

encontra o direito de prosperar”. (VILLAR, 2001, p. 26). A educação será uma 

dessas pontes, na medida em deve fomentar a igualdade de oportunidades e a 

inserção no mercado de trabalho.  

O Projecto Educativo de Cidade deve diagnosticar as diferenças culturais e 

sociais existentes nessa comunidade e prever uma oferta educativa ampla, com 

uma base comum para toda a cidadania, suficientemente elástica para atender 

as grandes diferenças existentes quanto ao acesso ao conhecimento e 

suficientemente integrada para não se transformar em mais uma forma de 

marginalização. Deve-se promover uma rede escolar que acolha essas 

diferenças culturais, que promova a inserção e o convívio salutar entre todos. 

O Projecto Educativo de Barcelona vai mais longe (Idem, p. 27):  

“A cidade deve promover, por um lado, um conjunto de valores e de atitudes que 

permitam à população, a partir da participação crítica e activa, criar um modelo de 

sociedade para o futuro e uma maneira de viver juntos. Por outro, deve fomentar 

mecanismos e instrumentos que tornem possível o reconhecimento do outro, 

mecanismos que devem servir para combater preconceitos e estereótipos e, 

portanto, promover laços solidários entre os cidadãos que sirvam para a mútua 

cooperação na construção da coesão social (…) Ensinar e aprender a conviver requer 

o desenvolvimento de programas específicos, em cujo eixo condutor deve estar a 
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realização de práticas participativas e de conhecimento dos outros. Certamente isso 

implica diversos aspectos. Um deles é o impulso de actuações no seio da cidade, pen-

sadas para a infância e a juventude. A questão não é somente que as crianças e os 

adolescentes opinem sobre a cidade, mas que também assumam responsabilidades 

como cidadãos em âmbitos que, de uma forma ou de outra, lhes pertencem e que, 

como consequência, têm de aprender a administrar e a melhorar. Outro aspecto é 

potencializar, com programas específicos, o encontro de pessoas e grupos, de idades 

diferentes, de diversos tipos de população, etc.”.  

A heterogeneidade existente na cidade deve ser vista sempre pelo lado 

positivo. Através da educação e do conhecimento, devemos ter como objectivo 

de actuação a eliminação de estereótipos.  

Educar para a sustentabilidade é outro dos desafios das Cidades 

Educadoras. 

É já do senso comum que em pouco mais de dois séculos a humanidade 

modificou radicalmente o meio ambiente, de forma que os sistemas que mantêm a 

vida no planeta sofreram enormes pressões, derivadas de um uso unidireccional 

dos recursos naturais, que repercutiu negativamente no meio natural, na perda da 

biodiversidade, no buraco da camada de ozono, etc.. Essa utilização traz com ela 

um modelo de desenvolvimento do meio urbano que o degrada permanentemente 

- poluição, uniformização da paisagem urbana, concentração da pobreza, 

segregação social, etc. - e que provoca sérios problemas para a saúde e para a 

qualidade de vida.  

A cidade terá de educar em dois sentidos: Por um lado, tornar possível 

uma mudança de mentalidade a partir de uma tomada de consciência cidadã 

dos problemas que traz o modelo actual de desenvolvimento, racionalizando os 

recursos que estão ao alcance das pessoas; Por outro, produzir uma mudança 

de atitude política, de modo a que os licenciamentos urbanísticos promovam a 

sua heterogeneidade social e satisfaçam as necessidades dos cidadãos, sem 

que se aumente a pressão do meio ambiente. Ambos estão, naturalmente, 

ligados entre si, pois não se pode promover a Educação sem dar o exemplo.  

Os programas de educação ambiental devem fazer parte da agenda 

diária, não só da Escola, mas de toda a cidade. Um exemplo prático: Não 

se pode ensinar a fazer a separação correcta dos lixos, por exemplo, se 

depois não existem ecopontos em número suficiente. Por outro lado, não 

se pode apenas colocar os ecopontos, sem ensinar os moradores desse 
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local a utilizá-los correctamente, explicando as vantagens dessa 

utilização. Os poderes públicos devem incrementar os programas de 

formação e de informação, da promoção da participação e da co-

responsabilização cidadã. 

Nas sociedades actuais, os modelos de família não são o que eram 

antigamente. E este é mais um desafio de uma cidade que educa.  

O conceito de família tem evoluído ao longo dos tempos, quer nas suas 

funções enquanto sistema, quer nas funções de cada elemento que a compõe. 

A família tem sofrido transformações que ocorrem devido às mudanças sócio-

culturais e tecnológicas cujas variáveis ambientais, sociais, económicas, 

culturais, políticas e/ou religiosas têm vindo a determinar as suas distintas 

estruturas e composições. 

A família representa um grupo social primário que influencia e é 

influenciado por outras pessoas e instituições. É um grupo de pessoas, ou um 

número de grupos domésticos ligados por descendência (demonstrada ou 

estipulada) a partir de um ancestral comum, matrimónio ou adopção.  

Contudo, a presença obrigatória de um pai e de uma mãe numa 

qualquer família alterou-se. Nos dias de hoje, existem também famílias com 

uma estrutura de pais únicos ou monoparental, tratando-se de uma variação da 

estrutura nuclear tradicional devido a fenómenos sociais, como o divórcio, 

óbito, abandono de lar, ilegitimidade ou adopção de crianças por uma só 

pessoa. Para além destas estruturas, existem também as denominadas de 

alternativas, sendo elas as famílias comunitárias e as famílias homossexuais.  

Existem hoje várias incompatibilidades para casar, ter filhos e constituir 

família: Ambos os membros do casal têm nos dias de hoje que ter o seu 

emprego, ao contrário dos nossos antepassados. Conjugar a vida laboral com 

as necessidades educativas dos filhos, torna-se muitas vezes difícil; Há escolas 

que ainda não vêem com bons olhos a participação das famílias nas decisões 

escolares; Há muitas famílias que, por indisponibilidade e/ou vontade, também 

não participam na vida escolar dos seus filhos. A educação efectua-se na 

família, na escola e na comunidade. Se houver colaboração estreita e 

empenhada entre estas estruturas sociais, a educação terá mais eficiência e 

sucesso.   Deve relevar-se e estimular-se o trabalho conjunto, já que 
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determinados objectivos são interesses mútuos destas estruturas sociais; E, 

por fim, a conjuntura económica difícil não facilita um casal a ter filhos.  

Simultaneamente, aumenta a distância entre pais e filhos; a grande 

família desaparece, e a família se isola da comunidade; a televisão ocupa um 

tempo excessivo na vida das crianças e transmite valores duvidosos. Numa 

palavra, cresce o desconcerto e a desorientação dos pais sobre como devem 

educar seus filhos, e muitos dos chamados problemas de fracasso escolar, de 

violência, de toxicodependência, etc., estão muito ligados à crescente 

desestruturação familiar. 

Um projecto educativo de cidade deve prever a integração destas 

realidades: escolas e serviços que conciliem a vida familiar com a escolar; 

programas que não excluam filhos de famílias monoparentais, mas sim os 

integrem como qualquer outro indivíduo. Sem isso, será difícil para as famílias 

recuperem o tempo e o espaço para educar seus filhos. 

O problema das cidades situa-se também nos seus centros históricos. 

TONUCCI (2004, p. 22) reconhece que os núcleos antigos foram 

transformados em escritórios, bancos, restaurantes de comida rápida, sedes de 

grandes empresas, em suma, de centros de serviços e não de habitação. E vai 

mais longe:   

“Ao anoitecer, o centro da cidade fica vazio e, a agravar, com muitos perigos; As 

pessoas têm medo de andar sozinhas na rua. Os lugares mais bonitos dos nossos 

países não permitem o jogo e as experiências das crianças, o passeio dos idosos. A 

periferia da cidade, por seu turno, nasceu há poucos anos, mas sem praças, sem 

verde, sem monumentos. As periferias são iguais em todo o mundo: os mesmos 

blocos, as mesmas ruas largas e rectas, o mesmo abandono; porque não nasceram 

com a preocupação dos cidadãos de terem lugares com vida aptos e confortáveis, mas 

apenas com preocupações de especulação imobiliária. A cidade já não tem habitantes, 

já não tem pessoas que vivam nas suas ruas; o centro é apenas um lugar para 

trabalhar, comprar, mas não para viver. Na periferia não é se vive, mas apenas se 

dorme. A cidade perdeu a sua vida.” 

O mesmo autor (Idem, p. 53) propõe que o Projecto Educativo de cidade 

dê um especial valor às crianças:  

“A primeira e mais importante acção é dar às crianças o papel de protagonistas, dar-

lhes a palavra, permitir que expressem a sua opinião; e os adultos escutá-los, desejar 

compreende-los e com vontade de tomar conta daquilo que dizem. E fazer o mesmo 

com os idosos, os deficientes, os imigrantes”.  
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Para se converterem em impulsionadoras do desenvolvimento territorial, 

ate porque têm competências diversas nas áreas social, das comunicações e 

transportes, da habitação e urbanismo, da cultura e educação, as cidades 

“devem gerar políticas urbanísticas, sociais e económicas que possibilitem uma 

cidade sustentável, uma cidade que reflicta sobre a gestão da sua própria 

mudança, sopesando possibilidades e limites num projecto de cidade 

mobilizador de recursos, energias e ilusões que se concretizam em programas 

específicos, numa vontade política e social explícita e continuada de promoção 

da cidade e da qualidade de vida” (VILLAR, 2001, p.28). Como expressa PUIG 

(1988, p. 103), a cidade é “o lugar – em definitivo - da estratégia: do possível. 

Da elaboração do projecto global como ponto de encontro de distintos níveis de 

intervenção pluriprofissional e interdisciplinar. O lugar do pequeno projecto. Do 

projecto em colaboração. Do projecto coordenado”. A partir do pequeno 

projecto, em colaboração e coordenação, “chegamos à compreensão da 

Cidade Educadora como uma opção mediante a qual se pretende fazer 

convergente o desenvolvimento integral de indivíduos e comunidades com uma 

melhoria global do território. A sua entidade vem determinada pela redefinição 

das relações estabelecidas entre os agentes sociais, pressupondo uma 

articulação diferente entre educação, cultura e território de modo a buscar um 

equilíbrio urgente perante a crise do modelo de bem-estar” (Ibidem, p.29). E vai 

mais longe: “Para avançar no projecto da Cidade Educadora é imprescindível 

referir os agentes que têm que mediar no seu desenvolvimento. Não só os 

cidadãos, mas também os novos profissionais da educação que operam 

naquela configuração e na medida em que ajudam a ler através da chave 

educativa os espaços e as actividades da cidade”. 

PUIG (1988, p. 20) defende a participação cidadã, e deixa um alerta 

para os decisores políticos: “A cidade, como tema e proposta, vai arreigando na 

maneira de pensar e actuar dos nossos políticos e empresários. É o momento 

— não haverá outro nos tempos próximos — para os que se preocupam com a 

cultura, a criação e a cidade, para começar a trabalhar com outros olhos: 

compreendendo os problemas globais da nossa cidade”. Sempre promovendo 

um trabalho articulado e planeado, pluridisciplinar, gerido com critérios de 

eficácia social e cultural claros, avaliado “numa óptica de desenvolvimento 

global de um território. Sem feudalismos”, conclui. 



 65

Em suma, entendemos que para uma cidade educadora se 

desenvolver, não precisa apenas de uma estratégia educativa e de todos os 

espaços possíveis, mas também de actores que assumam a tarefa de ensinar, 

para além de sua formação profissional. 

Nesse contexto, e segundo CABEZUDO (2004a, p. 35) as contribuições 

da pedagogia urbana mais significativos são os seguintes: Ampliação do 

campo de acção pedagógica; Construção de valores democrático-

participativos; Ressignificação da cidadania: de objectos urbanos a sujeitos; 

Multiplicação de redes educativas e culturais. 

A mesma autora sintetiza que o Projecto Educativo de Cidade deve 

começar por descobrir a imagem que os cidadãos têm da sua cidade. Para 

isso, serão necessárias diversas acções, tais como: Elaboração de materiais 

para o conhecimento da cidade; Construção de centros de informação; 

Exposições, museus da cidade; Desenvolvimento de medidas para incrementar 

a experiência directa da cidade e reflexão sobre essa experiência; Promoção 

de espaços de participação; Acções para o desenvolver o sentimento de 

pertença.  

Ao nível descritivo reconhecemos que as cidades possuem: Uma 

estrutura pedagógica estável formada por instituições especificamente 

educativas (formais e não formais); Uma rede de equipamentos e recursos, 

meios e instituições cidadãs também estáveis, porém não especificamente 

educativos; Um conjunto de acontecimentos educativos efémeros ou oca-

sionais; Uma rede difusa, porém contínua e permanente de espaços, encontros 

e vivências educativas não planeadas pedagogicamente. Portanto, uma das 

tarefas fundamentais será elaborar o mapa educativo da cidade. Por fim, será 

preciso determinar que uso fazem os cidadãos desses recursos. 

Algumas acções a desenvolver podem ser: Multiplicar os espaços a 

partir da criação de novas instituições, recursos, meios, eventos; Promover o 

aproveitamento educativo de empresas e serviços com os quais as cidades 

contam; Coordenar a comunicação, o intercâmbio solidário no território, 

reagrupar os serviços etc.; Promover a formação contínua de profissionais da 

educação; Incentivar a inovação educativa de experiências-piloto; 

Importar/exportar experiências. Deve ter como acções preferenciais uma 
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atenção especial aos sectores marginalizados, programas de integração e 

programas de desenvolvimento comunitário CABEZUDO (2004a, p. 41). 

 

 

1.4.2) A Carta das Cidades Educadoras 

 

No primeiro congresso internacional de cidades educadoras, realizado 

em Barcelona em 1990, elaborou-se uma Carta que acolhia os princípios 

básicos para definir um modelo progressista de cidade, dando assim início à 

construção de uma rede de cidades. Hoje, são mais de 200 em todo o mundo 

(www.edcities.org). Esta Carta foi concebida como instrumento orientador de 

participação cidadã, para possibilitar a criação de um consenso sobre 

prioridades educativas 

Todos os municípios, para aderirem à Associação, têm que assinar e 

subscrever os Princípios da Carta das Cidades Educadoras. Refira-se que na 

Assembleia-geral da Associação realizada em 2004 na cidade de Génova, 

Itália, a Carta mereceu algumas alterações.  

Ao subscrever este documento, a intenção é que os Municípios 

assumam que, para além de educativa, a cidade deve ser educadora, o que 

implica uma intencionalidade, uma consciencialização e um trabalho 

transversal, coordenado ao nível dos vários agentes educadores da cidade, 

espaço apropriado, recriado por todos os seus cidadãos, sendo por isso um 

espaço de cidadania e formação ao longo da vida.  

A Carta das Cidades Educadoras é constituída por um Preâmbulo e por 

três Princípios, subdivididos em 20 alíneas. Os princípios são: o direito a uma 

cidade educadora; o compromisso da cidade; ao serviço integral das pessoas.  

Dos Princípios que incorporam este documento, o basilar diz respeito ao 

acesso à educação de todos os indivíduos: “O direito a uma cidade educadora 

é proposto como uma extensão do direito fundamental de todos os indivíduos à 

educação”. A concepção de cidade que não se limita a ser apenas recurso 

pedagógico das escolas mas pretende constituir-se agente educativo, comporta 

responsabilidades genéricas à cidade e aos seus habitantes “com vista à 

satisfação do direito de todos os cidadãos a desfrutarem, em condições de 
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liberdade e igualdade, dos meios e oportunidades de formação, entretenimento 

e desenvolvimento pessoal que ela lhes oferece”.  

A cidade deve promover e facilitar a formação ao longo da vida de todos 

os seus munícipes – “aos educadores em geral e aos indivíduos que intervêm 

na cidade, sem estarem conscientes das funções educadoras”.  

A participação cidadã deve ser promovida: “A cidade deverá estimular a 

participação cidadã no projecto colectivo a partir das instituições e 

organizações civis e sociais, tendo em conta as iniciativas privadas e outros 

modos de participação espontânea”; A cidade educadora “deverá oferecer a 

todos os seus habitantes, enquanto objectivo cada vez mais necessário à 

comunidade, uma formação sobre os valores e as práticas da cidadania 

democrática”. Para isso, “o governo local deverá oferecer a informação 

necessária e promover, na transversalidade, as orientações e as actividades de 

formação em valores éticos e cívicos”, permitindo aos indivíduos “crescer 

pessoal e colectivamente”.  

A cidade educadora deve gerir os recursos da cidade, ao serviço da 

educação de todos. Entre outras acções, “deverá identificar os grupos que 

necessitam de uma ajuda personalizada e colocar à sua disposição pontos de 

informação, orientação e acompanhamento especializados”.  

A cidade deve promover a educação ambiental e os estilos de vida 

saudáveis, garantindo assim “a qualidade de vida de todos os seus habitantes”: 

“A cidade deverá promover activamente a participação de todos os seus 

habitantes nas boas práticas de desenvolvimento sustentável”. 

Uma cidade educadora é inclusiva, combatendo “toda a forma de 

discriminação”: “O direito a uma cidade educadora deve ser uma garantia 

relevante dos princípios de igualdade entre todas as pessoas, de justiça social 

e de equilíbrio territorial. As cidades deverão estar conscientes dos 

mecanismos de exclusão e marginalização que as afectam e as modalidades 

que eles apresentam, assim como desenvolver as políticas de acção afirmativa 

necessárias”. 

Juntar idosos e crianças em actividades comuns é um dos princípios das 

cidades educadoras: “Os projectos educadores deverão ser orientados para a 

realização de iniciativas e acções cívicas, cujo valor consistirá precisamente no 
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carácter intergeracional e na exploração das respectivas capacidades e valores 

próprios de cada idade”. 

Facilitar o acesso ao emprego e à formação deve constar dos objectivos 

de uma cidade educadora. Um dos Princípios é claro: “A cidade deverá 

oferecer aos seus habitantes a possibilidade de ocuparem um lugar na 

sociedade, dando-lhes os conselhos necessários à sua orientação pessoal e 

profissional e tornar possível a sua participação em actividades sociais”. No 

domínio específico das relações escola-trabalho, “é preciso assinalar a relação 

estreita que se deverá estabelecer entre o planeamento educativo e as 

necessidades do mercado de trabalho”. 

As cidades do séc. XXI são multiculturais. Por isso, o Município deve 

“acolher tanto as iniciativas inovadoras como as da cultura popular”, 

contribuindo para a “correcção das desigualdades que surjam então da 

promoção cultural, devido a critérios exclusivamente mercantis”. 

Promover o associativismo é outro dos Princípios: “A cidade deverá 

contribuir na formação para a participação nos processos de tomada de 

decisões, de planeamento e gestão que exige a vida associativa”.  

Preservar a identidade própria da cidade – “esta a tornará única e será a 

base dum diálogo fecundo com ela mesma e com outras cidades” – e contactar 

outras cidades, são dois objectivos fundamentais. Assim, “o seu objectivo 

permanente será o de aprender, trocar, partilhar e, por consequência, 

enriquecer a vida dos seus habitantes”. 

Segundo a mesma Carta, será educadora uma cidade que assuma a 

função educadora com a mesma intencionalidade com que assume as funções 

tradicionais. “A cidade será educadora quando reconheça, exerça, exercite e 

desenvolva, para além das suas funções tradicionais (económica, social, 

poilitica e de prestação de serviços) uma função educadora, quando assuma a 

intencionalidade e responsabilidade cujo objectivo seja a formação, promoção 

e desenvolvimento de todos os seus habitantes, começando pelas crianças e 

pelos jovens”.  
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1.5) A Associação Internacional das Cidades Educadoras 

 

1.5.1) Objectivos, órgãos e serviços prestados 

 

Para conhecermos a Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(AICE), consultamos o portal oficial de Internet desta Associação, 

concretamente www.edcities.org, em 2 de Setembro de 2006, bem como a 

entrevista que a Secretária Geral da Associação, Pilar Figueras, concedeu a 

TONUCCI (2004, p. 178).  

As Cidades Educadoras tiveram início, como movimento, em 1990, 

aquando do “I Congresso Internacional de Cidades Educadoras”, celebrado em 

Barcelona, onde um grupo de cidades representadas pelos respectivos órgãos 

de poder concluíram ser útil trabalhar em conjunto projectos e actividades para 

melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Posteriormente, em 1994, 

este movimento formalizou-se como Associação Internacional, oficialmente 

criada no terceiro congresso das Cidades Educadoras, o qual decorreu em 

Bolonha, Itália.   

Foram instituídos como objectivos da AICE:  

a) Promover o cumprimento dos princípios da Carta das Cidades 

Educadoras; 

b) Impulsionar colaborações e acções concretas entre as cidades;   

c) Participar e cooperar activamente em projectos e intercâmbios de 

experiências com grupos e instituições com interesses comuns; 

d) Aprofundar o discurso das Cidades Educadoras e promover a sua 

concretização;  

e) Influenciar no processo de tomada de decisões dos governos e 

das instituições internacionais m questões de interesse para as 

Cidades Educadoras;   

f) Dialogar e colaborar com diferentes organismos nacionais e 

internacionais. 

 

Qualquer cidade do mundo pode aderir à AICE. Para ser seu membro, 

ou associado, é condição essencial a aprovação dos princípios da Carta das 

Cidades Educadoras pelo órgão de poder respectivo. Em Portugal, a adesão 
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tem de ser aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal. Há, de igual modo, uma quota anual, que oscila entre os 70.00 

Euros e os 3000 Euros, variando de acordo com o Produto Interno Bruto (PIB) 

do país e o número de habitantes da respectiva cidade.  

A AICE apelida de “vantagens” os seguintes serviços às cidades-

membro: 

a) Fazer parte activa de um conjunto de cidades com uma filosofia 

comum que permita formular projectos conjuntos com base nos 

princípios da Carta das Cidades Educadoras; 

b) Mostrar a sua cidade, os seus programas, experiências e outras 

actividades através do “Banco Internacional de Documentos” 

(BIDCE), bem como noutros meios de comunicação;   

c) Contactar directamente com outras cidades; 

d) Fazer parte da Assembleia-geral e contribuir para o 

desenvolvimento e funcionamento da Associação; 

e) Eleger e ser eleita para cargos no interior da Associação; 

f) Participar nos Congressos Internacionais e optar pela sua 

organização; 

g) Fazer parte das redes territoriais e temáticas; 

h) Ter acesso a informação de programas e iniciativas 

internacionais;  

i) Dispor de uma página Web no portal de Internet da AICE. 

 

A AICE tem sede em Barcelona. Apesar de ter autonomia administrativa 

e financeira, é bastante subvencionada pelo Município de Barcelona e pela 

Diputación de Barcelona (órgão supra municipal constituída pelos Municípios 

da Província de Barcelona). Os órgãos da AICE são a Assembleia-geral, o 

Comité Executivo e o Secretariado.  

A Assembleia é o órgão máximo, sendo constituída por todas as cidades 

associadas. Das suas principais competências fazem parte a aprovação dos 

documentos estratégicos comuns a qualquer associação, concretamente o 

Plano de Actividades, o Relatório de Actividades e o Orçamento, bem como 

controlar a actividade e a gestão do comité executivo.  
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O Comité Executivo é nesta data formado pelas cidades de Adelaide, 

Barcelona (Presidência e Secretariado), Budapeste, Génova, Lisboa, Lomé, 

Lyon, Rennes (Tesouraria), Rosário (Vice-presidência), Tampere e Turim. Tem 

competências ao nível da direcção, gestão, execução e representação da 

AICE, bem como na eleição das cidades-sede dos Congressos Internacionais.  

O Secretariado é responsável pela gestão corrente da AICE e de apoio 

às cidades-membro. Dá cumprimento às directrizes do comité executivo e das 

redes temáticas e territoriais. Incorpora as novas associadas e gere o BIDCE, 

captando novas experiências, assim como os documentos úteis relacionados 

com os objectivos da AICE.  

 

1.5.2) Cidades associadas 

 

Fazem parte da AICE cidades dos diversos continentes. A maioria das 

cidades são espanholas, país onde nasceu este movimento, tal como se pode 

verificar no Quadro seguinte.  

 

Quadro nº 2: Cidades-membro da AICE 

 

País 
 

Cidades 

Alemanha 
 

Frankfurt am Main, Munique 

Andorra 
 

Canillo 

Argentina Azul, Buenos Aires, Cañada de Gómez, Mar del Plata, 
Rosario, Villa Constitución 
 

Australia 
 

Adelaide 

Bélgica 
 

Amberes 

Bolivia  
 

Santa Cruz de la Sierra 

Brasil Alvorada, Belo Horizonte, Campo Novo do Parecis, Caxias 
do Sul, Cuiabá, Gravataí, Piracicaba, Porto Alegre, Sao 
Carlos, Sao Paulo 
 

Canadá 
 

Laval, Quebeque 

Chile 
 
 

Frutillar, Los Angeles, Vallenar, Valparaíso 

Colômbia Armenia, Envigado, Guatapé, Manizales, Medellín, 
Pamplona, Valledupar 

Croácia 
 

Osijek 
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País 
 

Cidades 

Dinamarca 
 

Ishoj 

Equador Quito 

Espanha A Coruña, Adeje, Albacete, Alcalá de Guadaira, Alcalá de 
Henares, Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcoi, Aldaia, 
Alella, Algete, Alzira, Aranjuez, Arbúcies, Arganda del Rey, 
Argentona, Avilés, Azuaga, Badalona, Banyoles, 
Barakaldo, Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, 
Betanzos, Bilbao, Blanes, Burgos, Calella, Calvià, 
Cambrils, Canet d'en Berenguer, Canovelles, Carmona, 
Cartaya, Casasimarro, Castellar del Vallès, Castelldefels, 
Cerdanyola del Vallès, Ceuta, Ciutadella de Menorca, 
Córdoba, Coria del Río, Cornellà de Llobregat, Corvera de 
Asturias, Coslada, Cuenca, Donostia-San Sebastián, Écija, 
Ejea de los Caballeros, El Ferrol, El Prat de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Estepona, Figueres, Fuenlabrada, 
Fuentes, Galapagar, Gandia, Gavà, Getafe, Gijón, Girona, 
Granada, Granollers, Guadalajara, Guadix, Ibi, Ibiza, 
Igualada, Iniesta, La Garriga, Las Palmas de Gran 
Canaria, Las Pedroñeras, Leganés, L'Hospitalet de 
Llobregat, Linares, Lleida, Logroño, Lorca, Los Corrales de 
Buelna, Lucena, Lugo, Madrid, Majadahonda, Málaga, 
Manresa, Mataró, Melilla, Mislata, Molins de Rei, Mollet del 
Vallès, Montánchez, Montcada i Reixac, Móstoles, Motril, 
Murcia, Oviedo, Palafrugell, Palamós, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Parets del Vallès, Peligros, Pinos Puente, 
Pinto, Pizarra, Pontevedra, Pozoblanco, Pozuelo de 
Alarcón, Premià de Mar, Priego, Priego de Córdoba, 
Puerto Real, Puertollano, Punta Umbría, Quart de Poblet, 
Reus, Ripollet, Rivas-Vaciamadrid, Rubí, Sabadell, Sagunt, 
Salamanca, Salou, Salt, San Bartolomé de Tirajana, San 
Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Sant 
Adrià de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del 
Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Mateu, Sant 
Quirze del Vallès, Santa Coloma de Farners, Santa 
Coloma de Gramenet, Santa Cruz de Moya, Santa Cruz de 
Tenerife, Santiago de Compostela, Santurtzi, Sanxenxo, 
Segovia, Sevilla, Sotorribas, Tarancón, Tarazona, Tarifa, 
Tarragona, Telde, Terrassa, Tías, Tomelloso, Torelló, 
Torralba de Calatrava, Torrejón de Ardoz, Torrent, Torrijos, 
Tudela, Valdepeñas, Valencia, Vic, Vigo, Viladecans, 
Viladecavalls, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, 
Vila-Real, Villarrobledo, Vinalesa, Vinarós, Vitoria-Gasteiz, 
Zamora, Zaragoza 
 

Finlândia 
 

Espoo, Helsinquia, Pori, Tampere 
 

França Angers, Aurillac, Belfort, Brest, Caluire et Cuire, Chaumont, 
Chelles, Clichy-sous-Bois, Dijon, Dunkerque, Fécamp, 
Feyzin, Grenoble, Hem, Hérouville Saint-Clair, La Roche-
sur-Yon, Laxou, Le Kremlin Bicêtre, Les Lilas, Limoges, 
Lorient, Lyon, Montceau les Mines, Montpellier, Nantes, 
Niort, Paris, Perpiñán, Poitiers, Quimper, Rennes, Roubaix, 
Saint Etienne, Saint Jacques de la Lande, Saint Nazaire, 
Saint Priest, Torcy, Tourcoing, Tournefeuille, Tours, 
Villeurbanne 
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País 
 

Cidades 

Grécia 
 

Agia Varvara 

Holanda 
 

Haia, Roterdão 
 
 

Hungria 
 

Budapeste 

Irão 
 

Isfahan 

Israel 
 

Jerusalém 

Itália Ancona, Arezzo, Belluno, Bolonha, Brandizzo, Brescia, 
Busto Garolfo, Casalecchio di Reno, Chieri, Collegno, 
Génova, La Spezia, Lentini, Lodi, Mogliano Veneto, Padua, 
Palermo, Peschier Borromeo, Pistoia, Pomigliano d'Arco, 
Pordenone, Ragusa, Ravenna, Rivoli, Roma, Rovereto, 
San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Turín, Varese, 
Veneza, Verbania, Vicenza 
 

México Ciudad Juárez, Culiacán, Guadalajara, León, Pachuca de 
Soto, Victoria, Zapopan 
 

Palestina 
 

Belém 

Perú 
 

Las Lomas, Paita 

Polónia 
 

Katowice, Kutno 
 
 
 

Portugal Almada, Amadora, Barreiro, Braga, Cascais, Évora, 
Grândola, Leiria, Lisboa, Loures, Odivelas, Oliveira de 
Azeméis, Porto, Palmela, Portimão, Sacavém, Santa Maria 
da Feira, Sever do Vouga, Sintra, Torres Novas, Vila Real 
 

República da Coreia 
 

Suncheon 

Roménia 
 

Miercurea Ciuc, Satu Maré 

Ruanda 
 

Kigali 

Senegal 
 

Dakar 

Suécia 
 

Gotemburgo 
 
 

Suíça 
 

Genebra 

Togo 
 

Lomé 

Uruguai 
 

Montevideo, Paysandú 

 
Fonte: www.edcities.org, 2006-09-02 
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1.5.3) Redes territoriais e temáticas 

 

Fazem parte da AICE, as Redes territoriais, como agrupamentos de 

cidades da mesma zona territorial, que se propõem trabalhar conjuntamente 

temas de interesse comum. Cada rede estabelece a sua organização e 

funcionamento de acordo com os estatutos da AICE. Cada rede é coordenada 

por uma cidade, tal como se pode versificar no Quadro n.º 3.  

 

Quadro nº 3: Redes Territoriais da AICE 

 
Rede Territorial 

 
Cidade-sede 

América Latina 
 

Rosário 

Brasil 
 

Belo Horizonte 

Centro-Europa 
 

Budapeste 

Espanha 
 

Donostia-San Sebastián 

França 
 

Rennes 

Italia 
 

Turim 

Portugal 
 

Lisboa 

Fonte: www.edcities.org, 2006-09-02 
 
 

As Redes Temáticas são outras das áreas de intervenção da AICE. O 

objectivo destas redes é promover o intercâmbio de ideias e boas práticas, o 

trabalho em rede e a colaboração entre cidades-membro em torno dos temas 

definidos.  

Nesta data as redes temáticas são: Luta contra o insucesso escolar, 

Transição Escola-Trabalho, Educação para os valores, TIC em Cidades 

Educadoras e Rede Primeira Infância.  

A rede “Luta contra o insucesso escolar” tem como objectivos promover 

programas complementares para os jovens em risco de insucesso escolar; e 

constituir uma plataforma de colaboração local entre município, escolas e 

outros agentes sociais implicados no tema. 

A rede “Transição Escola-Trabalho” tem como objectivos: Propor 

mecanismos de transição da vida activa dos jovens; Oferecer uma proposta de 
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itinerário de reintegração social dos jovens em abandono escolar; Constituir 

uma plataforma estável com os agentes educativos, económicos e sociais da 

cidade, para estabelecer uma cooperação permanente e global entre o sistema 

educativo e produtivo. 

A rede “Educação em valores” pretende abordar temáticas relacionadas 

com Interculturalidade e imigração, Sustentabilidade, Cidadania e participação, 

cultura pela paz e género.  

A rede “TIC em cidades educadoras” ocupa-se de temas relacionados 

com estratégias educativas, administrativas e pedagógicas nas cidades 

educadoras, com o objectivo de oferecer formação em tecnologias de 

informação e comunicação para todas as idades e grupos sociais, combatendo 

novas formas de exclusão.   

Finalmente, a rede “Primeira Infância” aborda os espaços e  

 estruturas das creches, a implicação das diferentes instituições das cidades 

para a criação e gestão de serviços educativos, a atenção dos projectos 

educativos nos serviços oferecidos às crianças, e a qualificação e formação 

dos profissionais dedicados à primeira infância e suas famílias.  

 

 1.5.4) Congressos Internacionais 

 

A organização de Congressos Internacionais da AICE está reservada 

exclusivamente às cidades associadas. Os congressos têm lugar de dois em 

dois anos, e são a ocasião para difundir e trocar experiências e boas práticas, 

bem como para estabelecer relações de cooperação entre cidades.  

 

Quadro nº 3: Congressos Internacionais da AICE 

Ano 
 

Cidade Título traduzido 

1990 
 

Barcelona A cidade educadora para crianças e jovens 

1992 
 

Gotemburgo A educação ao longo da vida 

1994 Bolonha A multiculturalidade para uma nova geografia 
das identidades 

1996 Chicago As Artes e as Humanidades como agentes de 
transformação social  

1999 
 

Jerusalén Levar o legado da História para o futuro  

2000 Lisboa A cidade, espaço educativo para o novo 
milénio 
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Ano 
 

Cidade Título traduzido 

2002 Tampere O futuro da educação. O papel da cidade num 
mundo globalizado 

2004 Génova Outra cidade é possível. O futuro da cidade 
como projecto colectivo 

2006 
 

Lyon 
 
 

O lugar das pessoas na cidade 

2008 
 

São Paulo (*) 

Fonte: www.edcities.org, 2006-09-02 

 (*) De acordo com o portal de Internet do Município de São Paulo, esta cidade brasileira foi a 
escolhida para organizar o 10.º Congresso (http://www.portaleducacao.prefeitura.sp.gov.br em 
2006-09-03). 

 

 

1.5.5) Rede Portuguesa das Cidades Educadoras 

 

Como se referiu atrás, Portugal constitui uma rede territorial formada 

pelas cidades associadas deste país.  

Consultando o portal da AICE, existem algumas contradições entre a 

informação fornecida pela sede de Barcelona, e aquela que é fornecida pelos 

serviços coordenadores da rede portuguesa. Assim, e a título de exemplo, 

enquanto a sede da AICE informa que em Portugal existem 21 associadas, a 

rede portuguesa enumera 20 cidades; Barcelona refere como membros Sever 

de Vouga e Sacavém, a rede portuguesa não refere essas duas e acrescenta 

Vila Nova de Gaia. Contudo, lendo a acta da Assembleia-geral da AICE de 

2004, Vila Nova de Gaia foi excluída da Associação.  

Os Quadros 5 e 6, presentes na página seguinte, dão uma melhor 

perspectiva dessas diferenças: 
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Quadro n.º 5: Cidades portuguesas membro da AICE segundo a informação da 

sede em Barcelona 

Almada, Amadora, Barreiro, Braga, Cascais, Évora, Grândola, Leiria, Lisboa, Loures, 
Odivelas, Oliveira de Azeméis, Porto, Palmela, Portimão, Sacavém, Santa Maria da Feira, 
Sever do Vouga, Sintra, Torres Novas, Vila Real. 
 

Fonte: www.edcities.org, 2006-09-02 
 

 

Quadro n.º 6: Cidades portuguesas membro da AICE segundo a informação da 

Rede Territorial de Portugal 

Almada, Amadora, Barreiro, Braga, Cascais, Évora, Grândola, Leiria, Lisboa, Loures, 
Odivelas, Oliveira de Azeméis, Porto, Palmela, Portimão, Santa Maria da Feira, Sintra, Torres 
Novas, Vila Nova de Gaia, Vila Real. 
 

Fonte: www.edcities.org, 2006-09-02 

 

A rede portuguesa tem como principal objectivo promover a troca e 

partilha de boas práticas educativas. Com periodicidade e realização 

geográfica por vários municípios do país, as cidades portuguesas integrantes 

da Rede, bem como os interessados em integrar a mesma, trabalham em 

conjunto as temáticas das cidades educadoras, segundo o site da Associação. 

Todos os municípios assinaram e subscreveram os Princípios da Carta das 

Cidades Educadoras – Declaração de Génova de 2004, tendo contribuído 

recentemente para a sua actualização. Foi nomeada uma Comissão 

Coordenadora, constituída pelos municípios de Lisboa, Barreiro, Grândola, Vila 

Real e Oliveira de Azeméis incumbida de apresentar propostas de actividades 

para a Rede Portuguesa. 

Como principal realização de 2006 esteve o “I Congresso Nacional da 

Rede Portuguesa das Cidades Educadoras”, o qual decorreu a 18 e 19 de Maio 

em Vila Real. A primeira conferência plenária teve como tema "A Cidade 

Educadora como Direito das Pessoas: A Importância do Trabalho em Rede" e 

foi moderada por Pilar Figueras, secretária-geral da AICE. Esta responsável, 

para além de fazer uma série de considerações respeitantes à Carta das 

Cidades Educadoras, enumerou as três condições básicas para uma cidade 

ser efectivamente Educadora: a informação, que tem de ser acessível a todos; 
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a participação, em que os cidadãos são actores da sua própria Educação; e a 

avaliação, essencial para que se possa reformular e introduzir inovações. 

Seguiram-se as cinco Conferências Temáticas, moderadas pelos Vereadores 

dos municípios coordenadores da Rede, correspondendo cada uma delas aos 

temas das Redes Temáticas da AICE: "Combate ao Insucesso Escolar", "A 1ª 

Infância", "Transição Escola-Trabalho", "A Educação para os Valores" e " As 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação". "A Cidade Educadora 

como Compromisso Colectivo" deu tema à segunda conferência plenária. 

Da página de Portugal da AICE, e olhando um pouco mais a fundo para 

o trabalho apresentado por cada uma das cidades associadas, nota-se uma 

falta de empenho generalizado por manter actualizados os conteúdos, bem 

como de integrar experiências efectivamente educadoras.  

Senão vejamos:  

a) Contradições no tocante à lista oficial cidades associadas de 

Portugal (referido atrás); 

b) Na página de Portugal, apenas consta uma notícia – a respeitante 

ao congresso internacional, com a agravante de ser datada de 19 

de Junho e a nossa consulta ter ocorrido em 3 de Setembro. 

c) Ao nível de notícias actuais, apenas duas cidades portuguesas 

têm uma página de notícias, concretamente Lisboa e Évora. 

Lisboa noticia a realização das Marchas Infantis. O texto é datado 

de 18/07/2006, ou seja, a página está pouco actualizada; Évora 

tem duas notícias, uma sobre a Agenda 21 Local e outra sobre 

um programa de voluntariado ambas de 16/08/2006.  

d) Relativamente às notícias em arquivo, editadas pelas cidades nos 

últimos anos, apenas seis têm notícias em arquivo, 

concretamente Cascais (três), Évora (vinte e duas), Grândola 

(quatro), Lisboa (vinte e cinco), Odivelas (três) e Santa Maria da 

Feira (vinte e três).  

e) No BIDCE, Banco de Experiências Educadoras, regista-se de 

igual modo poucas experiências portuguesas, concretamente: 

uma experiência da Évora, Santa Maria da Feira, Amadora, 

Odivelas, Oliveira de Azeméis e Porto; duas experiências do 

Barreiro, Sintra e Palmela; quatro de Sacavém; e 33 de Lisboa.  


