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Em consonância com os modelos de participação ativa dos cidadãos nas sociedades, há 
uma crescente preocupação nas escolas de transmitir aos alunos práticas socialmente 
aceites, de forma a consciencializá-los do seu papel enquanto cidadão. 

Em Portugal, há mais de duas décadas que se discutem, em contexto escolar, problemas 
do foro ambiental, político e sexual, materializados, por exemplo, em temas sobre a 
reciclagem, o direito ao voto e o bullying. Estes extravasam, naturalmente, a esfera 
privada e a compartimentação disciplinar, tendendo a transmitir informação aos alunos 
sobre os vários tipos de direitos e deveres na também na esfera pública. 

Mais recentemente, esses temas, que eram apenas da responsabilidade do diretor de 
turma (o docente responsável por acompanhar a turma), passaram a ser lecionados numa 
disciplina designada Educação para a Cidadania, de frequência opcional, durante a 
governação do Partido Social-Democrata (PSD, partido de centro-direita), de 2011 a 2015. 
Já no governo do Partido Socialista (PS, partido de orientação de esquerda), a partir do 
Despacho conjunto n.º 6173/2016 dos Secretários de Estado de Educação e para a 
Cidadania e Igualdade, a disciplina foi reestruturada e redenominada de Cidadania e 
Desenvolvimento. Com frequência obrigatória e com pouca carga letiva, cada 
estabelecimento de ensino passou a ter a possibilidade de implementar os conteúdos 
programáticos pré-definidos pela Direção-Geral de Educação, tendo as escolas autonomia 
na adaptação desses mesmos conteúdos.  

Face à relevância das diversas temáticas lecionadas por esta disciplina no mundo atual e 
as inúmeras polémicas surgidas mais recentemente sobre o papel positivo ou negativo da 
escola na sua lecionação, esta comunicação visa, em um primeiro momento, diagnosticar 
as ferramentas utilizadas pelos docentes para o trabalho relativamente a uma das 
temáticas no programa: “participação democrática”. Em um segundo momento, objetiva 
trazer contribuições na implementação do estudo de alguns gêneros textuais específicos 
para o desenvolvimento dessa participação democrática e cidadã. De forma a atender os 
objetivos propostos, a base teórica fundamental a ser seguida será o Interacionismo 
Sociodiscursivo, perpetivado como uma Ciência do Humano (Bronckart, 2004), tendo 
como pressuposto o princípio evidenciado por Vygotski (2000) de que a consciência é 
socioculturalmente construída e é pela linguagem que essa (re)construção e 
(re)atualização, fundamentais para o desenvolvimento do humano, se materializa. 
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Ademais, em termos analíticos, também, trabalhar-se-á com a noção de gênero enquanto 
ferramenta didática desenvolvida por Dolz e Gagnon (2015).  Em termos metodológicos, 
utilizar-se-ão entrevistas estruturadas com professores que lecionam esta temática como 
instrumentos de análise, de forma a que se possa observar o que realmente é feito em sala 
de aula. A partir deste diagnóstico, poder-se-á atestar quais os gêneros textuais atrelados 
a esta temática ensinados e quais aqueles que ainda carecem de ser trabalhados e 
transpostos para o contexto escolar. Com isso, poder-se-á intervir na formação de alunos 
mais atuantes em uma sociedade democrática. 
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