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Resumo Como denominador comum dos processos de legitimação do sistema
educativo, quer do lado da burocracia estatal quer do lado das correntes críticas,
subjaz o mito humanista do desenvolvimento pleno e integral da personalidade
individual. Porém, não é nessa capacidade que se fundam as potencialidades
individuais e tão-pouco se pode considerar a matriz de todos os mundos da vida
individual. A capacidade de problematizar o “ser próprio” é o produto de técnicas
e práticas do mesmo nível de outras técnicas corporais ou da consciência, com uma 
inserção histórica específica. Daí que procedamos neste artigo à genealogia crítica
das práticas escolares — designadamente das que se estribam nos campos
disciplinares do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento sociomoral
— que localizam os seres humanos em formação em regimes do self específicos,
fazendo um contraponto às análises que vêem as mudanças de subjectividade
como o resultado de transformações culturais e sociais mais gerais. O campo de
estudo é a escola secundária portuguesa depois da queda do estado novo até ao
início da década de 90.

Palavras-chave Tecnologias, self, subjectividade, cidadania.

Nes te ar ti go ana li sam-se al gu mas tec no lo gi as po lí ti cas e pe da gó gi cas que per mi -
tem à edu ca ção fun ci o nar como uma dis ci pli na éti ca, por in ter mé dio da qual cada
in di ví duo da ge ra ção mais nova se con ver te ele pró prio em su je i to re fle xi vo de ac -
ção mo ral. Não se tra ta de fa zer uma so ci o lo gia das pres cri ções mo ra is mas de cap -
tar as prá ti cas de re la ção com o self. O que nos in te res sa na cons tru ção das sub jec ti -
vi da des são as téc ni cas uti li za das pe los in di ví du os na sua re fle xão so bre si e so bre a 
sua ac ção, como se co nhe cem a si pró pri os e se auto-exa mi nam, en fim, como se per -
fi lam a si mes mos como ob jec tos de me lho ria e de ci fra ção. As téc ni cas de si são prá -
ti cas de re fle xão vo lun tá ri as, atra vés das qua is os alu nos, mas tam bém os pro fes so -
res, se pro cu ram trans for mar a si pró pri os, fi xar-se re gras de con du ta e mo di fi -
car-se na sua sin gu lar for ma de ser. Tra ta-se do prin ci pal dis po si ti vo de au to go ver -
no dos in di ví du os, que se exer ce con ti nu a men te sem ne ces si da de que haja quem
go ver ne di rec ta men te a con du ta de cada um. À go ver na men ta li da de é-lhe sufi -
ciente que haja quem se sin ta go ver na do e, por tan to, aja como se se go ver nas se a si
pró prio. O que não se co a du na com o apou ca men to das sub jec ti vi da des, mas, con -
tra ri a men te, exi ge uma par ti cu lar for ma na sua cons tru ção.

Fou ca ult es tu dou es tas tec no lo gi as de sub jec ti va ção nos três vo lu mes da His -
tó ria da Se xu a li da de, re fe rin do-se a qua tro di men sões das “ar tes de vi ver”, como
eram de sig na das no sé cu lo XVIII. Este es que ma pode ser adap ta do com van ta gem
à apre ci a ção su má ria das prá ti cas de cri a ção de no vas sub jec ti vi da des sur gi das no
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sis te ma edu ca ti vo por tu guês e bem re pre sen ta das pela ima gem do alu no au tó no -
mo, res pon sá vel, par ti ci pa ti vo e au to mo ti va do.

A pri me i ra di men são des tas prá ti cas con sis te na es pe ci fi ca ção da par ce la de si
que é re le van te para o jul ga men to éti co pes so al. Qual é a ma té ria prin ci pal da con -
du ta que deve ser su je i ta ao jul ga men to éti co? Na tu ral men te que a res pos ta a esta
per gun ta tem so fri do va ri a ções his tó ri cas im por tan tes. O es cru tí nio que cada um
re a li za em re la ção a si pró prio pode ter a se xu a li da de, a ali men ta ção, as in ten ções
ou o ca rác ter como cri té ri os de re le vân cia prin ci pa is. No caso em apre ço, a “subs -
tân cia éti ca” é for ma da pela auto-re a li za ção do alu no. Esta be le cer uma re la ção
apro pri a da en tre as pi ra ções e ex pec ta ti vas, e a auto-re a li za ção de am bas, pa re ce
ser a ma té ria por ex ce lên cia das prá ti cas éti cas.

A se gun da di men são diz res pe i to às prá ti cas do self pro pri a men te di tas. A “as -
ce sis” de fi ne as for mas de ela bo ra ção do tra ba lho éti co que cada um efec tua na bus -
ca do seu eu ver da de i ro. Assim, se con si de rar mos o exer cí cio es co lar como o es pa -
ço-tem po por ex ce lên cia do tra ba lho de as ce se es co lar, ve ri fi ca mos que este pode
ser pra ti ca do se gun do re gi mes bas tan te di fe ren tes, que po dem as su mir a for ma de
co nhe ci men to de si, de cu i da do de si ou de do mí nio de si:

— o co nhe ci men to de si diz res pe i to às ac ti vi da des de au to cla ri fi ca ção, que as sen -
tam no im pe ra ti vo de re co nhe ci men to pró prio: re fle xão so bre a ac ção e na ac -
ção, in ter pre ta ção cu i da do sa do sig ni fi ca do pes so al dado aos con te ú dos es -
co la res, apre ci a ção da evo lu ção es co lar na for ma de auto-ava li a ção;

— o do mí nio de si pode ser pra ti ca do por in ter mé dio de um con tro lo re gu lar da
con du ta do alu no, pe los seus pró pri os me i os ou com a aju da de ter ce i ros, à
qual se apli ca um con jun to de ope ra ções que vi sam um cer to es ta do de aper -
fe i ço a men to, de re a li za ção ou de sa be do ria na uti li za ção das tec no lo gi as in te -
lec tu a is como a es cri ta, a le i tu ra, a me mo ri za ção, o cál cu lo, a in ter pre ta ção e
por di an te;

— o cu i da do de si re fe re-se, en tre ou tras co i sas, ao que Mar cel Ma uss (1979) desi -
gnava por “téc ni cas do cor po” e Eli as (1939, 1989) por “con du tas cor po ra is”.
Embo ra, no pri me i ro caso, o ter mo con tem ple, so bre tu do, a clás si ca des cri ção
dos usos di fe ren ci a is do cor po, en quan to ins tru men to téc ni co, em fun ção das
cul tu ras, não pres cin de tam bém, ne ces sa ri a men te, dos có di gos ex plí ci tos
que, mais tar de, Eli as des cre ve ria com tan ta mes tria a par tir da aná li se da eti -
que ta e dos ma nu a is de ci vi li da de.

Em qual quer dos ca sos, tan to as téc ni cas do cor po quan to as con du tas cor po ra is de -
pen dem de um es pe cí fi co re gi me cor po ral ba se a do nas for mas como os in di ví du os
mo ni to ri zam as fun ções e ac ções cor po ra is. So bre este tema são es pe ci al men te es ti -
mu lan tes as in ves ti ga ções an tro po ló gi cas e his tó ri cas de P. Brown (1989) e M. Ma -
uss (1979). Ne las se de mons tra como nem to das as ca pa ci da des hu ma nas são su je i -
tas, em to das as épo cas e cul tu ras, à pro ble ma ti za ção mo ral in tros pec ti va, ou, de -
mons tran do a tese a con tra rio, que o alvo de tais pro ble ma ti za ções está su je i to a mu -
ta ções his tó ri cas de gran de al can ce.

É par ti cu lar men te es cla re ce do ra a hi pó te se enun ci a da por Brown (1989:
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178-186), se gun do a qual o fac to de o oci den te mo der no ter ele i to a in tros pec ção da
con du ta se xu al como alvo de con trolo dos de se jos hu ma nos e de ele va ção espiri -
tual, em vez do ve ge ta ri a nis mo ou das di e tas, se ter de vi do mais a uma con tin gên -
cia his tó ri ca do que à des co ber ta de uma qual quer par ce la, cons ci en te ou in cons ci -
en te, do self, que ape nas por in ter mé dio da con du ta se xu al mo de ra da se re ve la ria.
O es tu do de ta lha do que o au tor faz da es pi ri tu a li da de do cris ti a nis mo pri mi ti vo re -
ve la que a ele i ção da con du ta se xu al como ob jec to pri me i ro da vi gi lân cia mo ral,
emer ge num con tex to de prá ti cas as cé ti cas mu i to es pe cí fi cas — de vir gin da de e
abs ti nên cia — que não são ge ra is, e mu i to me nos es go tam as di fe ren tes tec no lo gi as
de pro cu ra da san ti da de. Que se tra ta de um par ti cu la ris mo his tó ri co, que aca bou
por se trans for mar num subs trac to do self mo der no, por for ça dos de sen vol vi men -
tos pos te ri o res e es pe ci al men te dos de cor ren tes de Fre ud, é su bli nha do pela com -
pa ra ção que Brown faz com ou tras prá ti cas vir tu o sas, como as pro pos tas por Plo ti -
no, para quem a atrac ção cor po ral ge ne ra li za da por car ne ver me lha cons ti tu ía a
sua prin ci pal pre o cu pa ção éti ca.

A ter ce i ra di men são é ca rac te ri za da por aqui lo a que Fou ca ult cha ma o “modo
de sub jec ti va ção”, isto é, os ca mi nhos que le vam a re co nhe cer uma obri ga ção mo -
ral. Esta as su miu di fe ren tes for mas nas so ci e da des pré-mo der nas e mo der nas: leis
di vi nas e có di gos mo ra is, num caso, e me lho ria da qua li da de de vida ou li ber ta ção
das po ten ci a li da des in di vi du a is, nou tro caso. De qual quer modo, a equa ção que
ori en ta os mo dos de su je i ção co lo ca o pen sa men to mo der no em du a li da de: de um
lado, o pen sa men to so bre as nor mas so ci a is, do ou tro, o pen sa men to so bre a au ten -
ti ci da de das op ções in di vi du a is. A di fe ren ça fun da men tal en tre nor mas so ci a is e
op ções in di vi du a is é de es ca la. Como su ce de com a nova car to gra fia do sis te ma
edu ca ti vo, as nor mas ten tam co brir gran des ter ri tó ri os e po pu la ções, sem aten der
aos de ta lhes, en quan to as op ções aten dem à va ri a bi li da de dos pe que nos ter ri tó ri os 
e à in de ter mi na ção da cur ta du ra ção. É nes te hi a to que se for mam no vos ce ná ri os
para a prá ti ca éti ca do alu no au tó no mo e mo ti va do. Os ce ná ri os de for ma ção do
alu no au tó no mo têm ca rac te rís ti cas pas to ra is e des ti nam-se à me lho ria das ca pa ci -
da des in di vi du a is. Sem pre ten são de exa us ti vi da de, po de mos dis tin guir dois ce -
ná ri os prin ci pa is onde têm lu gar tais ope ra ções: na sub jec ti va ção do tra ba lho es co -
lar e na te ra pe u ti za ção da co mu ni ca ção.

A quar ta di men são in ci de no que Fou ca ult de sig na por “te le o lo gia” do su je i to
mo ral. Para que uma ac ção seja éti ca ela não se re su me a prá ti cas pon tu a is e par ce -
la res, in te gran do-se num modo de ser a que o su je i to as pi ra por via da ac ção mo ral.
É nes ta di men são que apa re ce mais ni ti da men te a dis tin ção en tre uma his tó ria da
mo ra li da de e a aná li se da as ce se. Enquan to a pri me i ra es tu da em que me di da as ac -
ções de cer tos gru pos e in di ví du os es tão em con for mi da de com os pre ce i tos e com
os có di gos de con du ta, a se gun da pre o cu pa-se an tes do mais com aqui lo que per -
mi te a cada um e a to dos man ter o do mí nio de si e das suas con du tas. Não que os có -
di gos não te nham um pa pel na de ter mi na ção do mo de lo de su je i to es co lhi do. O as -
ce tis mo do ho mem pu ri ta no do sé cu lo XVII pou co tem a ver com a as ce se do ho -
mem con tem po râ neo, e isto por for ça, tam bém, do có di go de mo ral vi gen te em
cada pe río do. Mas deve man ter-se no mé to do de aná li se a dis tin ção en tre os ele -
men tos que cor res pon dem à re gra e os ele men tos que cor res pon dem ao es for ço
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re a li za do para pro cu rar trans mi tir e aper fe i ço ar as prá ti cas de si que po dem, ou
não, con du zir ao es ta do mo ral so ci al men te pre ten di do. Dito de ou tro modo, a con -
di ção de ci da dão cum pri dor das leis e par ti ci pa ti vo tem no es ta do e nos seus có di -
gos o qua dro de re fe rên cia, mas é nas tec no lo gi as do de sen vol vi men to pes so al e so -
ci al, na bus ca in ces san te do seu pró prio ca mi nho e op ções que se cons trói a su -
bjectividade do alu no, fu tu ro ci da dão.

Nes te ar ti go abor da re mos ape nas as duas úl ti mas di men sões: modo de sub -
jec ti va ção e te le o lo gia do su je i to mo ral.1

Modo de subjectivação

A sub jec ti va ção do tra ba lho es co lar en vol ve a sa tu ra ção do cor po do fu tu ro di plo ma do 
do en si no se cun dá rio com sig nos con tra di tó ri os: por um lado, sen sa ções, emo ções,
de se jos e as pi ra ções; por ou tro, cál cu lo, op ti mi za ção de ob jec ti vos e ra ci o na li da de
de me i os. A trans for ma ção do tra ba lho es co lar em uma ma té ria de re a li za ção pes -
so al e iden ti da de psí qui ca sur ge as so ci a da ao cál cu lo dos be ne fí ci os eco nó mi cos ou 
de in fluên cia so ci al fu tu ros. A emer gên cia de um dis cur so so bre o pa pel da “con -
fiança nas pos si bi li da des e ca pa ci da des pró pri as” no de sen vol vi men to so ci o mo ral
ti ve ra já um pon to de in ser ção im por tan te nos re la tó ri os de ava li a ção do en si no se -
cun dá rio uni fi ca do (ESU), mas é no Per fil Cul tu ral De se já vel do Di plo ma do do Ensi no
Se cun dá rio (ME, 1988) que atin ge cu mes de te o ri za ção e ar ti cu la ção en tre di fe ren tes
sa be res, com a con so li da ção de fi ni ti va do con ce i to de au to no mia. Enquan to nos re -
la tó ri os do Pro jec to de Ava li a ção do Ensi no Se cun dá rio Uni fi ca do (PAESU) (GEP, 1979,
1980a-1980f, 1981a-1981g) esta cons ti tu ía uma pro ba bi li da de, no per fil de se já vel
apre sen ta-se como um atri bu to ina to. A au to no mia é de fi ni da a par tir de dois
cri té ri os:

— cri té rio mo ral, sus ten ta do na te o ria do de sen vol vi men to so ci o mo ral de R. Ke -
gan (1982);

— cri té rio de mo ti va ção, ne ces si da de de su ces so e es pí ri to em pre en de dor, an co ra -
do nas te o ri as de McClel land (1961).

No pri me i ro caso, a au to no mia é de sig na da na ne ga ti va, por aqui lo que não deve
ser: “Esta au to no mia que se opõe tan to à de pen dên cia como à des con fi an ça de si e
ti mi dez” (ME, 1988: 49). O es ta do de au to no mia re quer, por tan to, com pe tên ci as de
in te rac ção e re la ci o na men to so ci al que de vem ser pro mo vi das nas prá ti cas pe da -
gó gi cas. No se gun do caso, a au to no mia é es ta be le ci da po si ti va men te e tem evi den -
tes pres su pos tos e re per cus sões na ra ci o na li da de eco nó mi ca: “es tar dis pos to para
lan çar as ba ses do seu pró prio pos to de tra ba lho se essa for a me lhor via de re a li zar
os seus va lo res e in te res ses” (idem, ibi dem); “pla ne ar as suas ac ti vi da des a lon go e
mé dio pra zo de modo a que pos sa es ta be le cer pri o ri da de de ob jec ti vos e ra ci o na li -
da de de me i os” (idem: 57).
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No seu con jun to, esta du pla de fi ni ção de au to no mia co in ci de com o per fil do
in di vi du a lis mo pos ses si vo que al guns au to res an glo-sa xó ni cos to mam como
tipo-ide al das so ci e da des li be ra is de ma triz pro tes tan te: uma vi são on to ló gi ca dos
in di ví du os en quan to ori gem e guar diões das suas pró pri as ca pa ci da des. O qua -
dro 1 re su me al gu mas das ca pa ci da des e tra ços ine ren tes ao fu tu ro di plo ma do do
en si no se cun dá rio, bem como as prá ti cas pe da gó gi cas des ti na das a pro mo vê-los.

Um rá pi do exa me do qua dro 1 tor na evi den te que os com por ta men tos e ati tu -
des que a es co la se pro põe de sen vol ver man têm uma re la ção fun ci o nal en tre os in -
di ví du os e a es tru tu ra so ci al. A par ti ci pa ção e a edu ca ção para a ci da da nia so bres -
sa em, mas a re la ção com a es tru tu ra eco nó mi ca está tam bém pre sen te nou tras
pas sa gens:

exi gin do a so bre vi vên cia (do país) uma res pos ta de de sen vol vi men to, de mo der ni za -
ção e um es pí ri to de ino va ção e cri a ti vi da de, há que com pre en der que es ta mos num
mo men to de vi ra gem. Isso deve ser tido em con ta ao tra çar mos o per fil do jo vem sa í -
do do 12.º ano da es co la ri da de. Jo vem que não con ti nu a rá a ser pro te gi do por uma
ins tân cia pú bli ca, dis tan te e om ni pre sen te (guar da-chu va para as in ca pa ci da des),
uma vez que irá de pa rar com a con cor rên cia dos com pa tri o tas e dos ou tros ci da dãos
eu ro pe us (idem: 42).

O tra ço co mum dos dis cur sos psi co lo gi zan tes so bre as ca pa ci da des in trín se cas ao
de sen vol vi men to in di vi du al su bli nha a ide ia de que a so ci e da de é me lho ra da pelo
es for ço de cada um dos seus mem bros, em or dem à me lho ria das suas po si ções e
des ti nos, atra vés da par ti ci pa ção po lí ti ca, do tra ba lho ár duo e pro du ti vo e do es pí -
ri to em pre en de dor. Esta gra má ti ca das for mas de vida au tó no ma é in te i ra men te
con sis ten te com a vi são li be ral de mo crá ti ca da so ci e da de e do in di ví duo, se gun do
a qual a ca pa ci da de de adap ta ção e de ser um agen te de mu dan ça, num mun do em
cons tan te mu ta ção, faz par te da pró pria re a li za ção in di vi du al. O alu no au tó no mo
é, an tes do mais, aque le que se sen te re a li za do na pro fis são fu tu ra, su fi ci en te men te
fle xí vel para se adap tar às mu dan ças tec no ló gi cas e mo ti va do para con ti nu ar a sua
for ma ção ao lon go da vida (idem: 65).

A equa ção ta i lo ris ta da pro du ção de mas sa, as sen te na cor res pon dên cia en tre
pos to de tra ba lho e des tre zas ne ces sá ri as para o seu de sem pe nho, é subs ti tu í da
pe las re fe rên ci as pós-for dis tas da es pe ci a li za ção fle xí vel, da de mo cra ti za ção do
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Capacidades Práticas pedagógicas

Interesses pessoais Participação activa do aluno
Aspirações

Liberdade para a gestão dos tempos livres e tempos de estudoIntegridade
Valores Aceitação da defesa dos interesses académicos ou pessoais
Dignidade própria
Realização Responsabilização dos alunos na elaboração das regras de conduta
Moralidade

Quadro 1 Ca pa ci da des e prá ti cas pe da gó gi cas do “per fil de se já vel” do di plo ma do do en si no se cun dá rio



tra ba lho e da pre vi sí vel nova di vi são in ter na ci o nal do tra ba lho. As ho mo lo gi as
en tre os no vos re gi mes de acu mu la ção pós-for dis tas e as pro pos tas de per fil são
evi den tes e mu i to di rec tas. Uti li zan do como re fe rên cia o qua dro sín te se dos re gi -
mes de acu mu la ção al ter na ti vos ao for dis mo, pro pos to por Bo yer (1992: 28), po -
de mos ter uma pri me i ra apro xi ma ção a tais ho mo lo gi as. Lado a lado apre sen ta -
mos (no qua dro 2) as con se quên ci as pre vi sí ve is de cada re gi me de acu mu la ção
nas res pec ti vas ha bi li ta ções, no âm bi to de uma nova or ga ni za ção in dus tri al, e os
tra ços ho mó lo gos pre vis tos no re la tó rio so bre o Per fil De se já vel do Fu tu ro Di plo ma -
do do Ensi no Se cun dá rio.2

O que so bres sai no qua dro 2 é a ima gem do fu tu ro pro du tor cin di da den tro de 
si mes ma: por um lado, os que se gui rão uma for ma ção pro fis si o nal, ori en ta da para
o tra ba lho ma nu al pou co qua li fi ca do; por ou tro lado, os que se gui rão uma for ma -
ção ge ral, lon ga, ori en ta da para o tra ba lho mais qua li fi ca do. Tal di co to mia está, no
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Regimes de acumulação Habilitações e reciclagem
na organização industrial

Características do perfil do jovem
diplomado do ensino secundário (1)

Democratização
do trabalho

Actualização das habilitações pode
resultar da motivação dos trabalhadores
através da democratização.

Aprendizagem pelo próprio processo
de trabalho.

"Possui uma base sólida de cultura
humanística e científica que lhe permite
a escolha de uma profissão em que se
sinta realizado, a flexibilidade para se
adaptar à mudança tecnológica e a
motivação para continuar a sua
formação ao longo de toda a vida"
(p. 65).
"Desenvolvimento de um espírito
de criação e inovação nas várias áreas
do saber, a aquisição de uma grande
flexibilidade e agilidade mental para
a mudança contínua de tecnologia"
(pp. 61-62).

Especialização flexível São desejáveis trabalhadores
polivalentes.

Modernização do artesão
proudhoniano através da
micro-electrónica.

"Estar familiarizado com as
possibilidades da moderna informática,
podendo pelo menos utilizar programas
de processamento de texto, base de
dados, folhas de cálculo e correio
electrónico" (p. 67).
"Ter adquirido competência técnica pelo
menos numa área do saber-fazer que lhe 
permite alguma ocupação remunerada
imediata, caso o queira" (p. 67).

Regime de crescimento
internacional

Possibilidade de uma nova divisão do
trabalho: as indústrias de média e alta
tecnologia podem estender-se
à periferia.

Nova polarização de habilitações.

"Uma estrutura de conhecimentos e
capacidades que o habilitem a fazer face 
aos desafios da sociedade moderna,
da integração na CEE e do novo papel
de Portugal no mundo" (p. 61).

Nota: (1) ex cer tos re ti ra dos de ME (1988).

Fon te: adap ta do de Bo yer, 1992.

Quadro 2 Com pa ra ção en tre as ha bi li ta ções pre vis tas na nova or ga ni za ção do tra ba lho e os tra ços
ho mó lo gos do “per fil de se já vel” do di plo ma do do en si no se cun dá rio



en tan to, des ti na da à in ter co mu ni ca ção e re pro du ção per ma nen te por via de uma
cor rec ção das ten dên ci as que a ra di ca li zam. No pas sa do a di co to mia cor res pon dia
a fi le i ras se pa ra das de en si no — o li ceu e a es co la téc ni ca, in dus tri al e co mer ci al.
Ago ra, a de ci são é re me ti da para as ca pa ci da des in di vi du a is, para a mo ti va ção e
para a re a li za ção pes so al, isto é, para o mé ri to de cada um. É o ní vel de au to no mia,
de auto-es ti ma e de auto-re a li za ção que de ci di rá o des ti no de cada um. As pro pos -
tas de cor rec ção de ten dên ci as ne ga ti vas na so ci e da de por tu gue sa ape nas con fir -
mam a con ti nu i da de fu tu ra da di co to mia, por que esta está ins cri ta no mais fun do
das ca pa ci da des pró pri as de cada um:

quan to a este as pec to con vém cor ri gir duas ten dên ci as na so ci e da de por tu gue sa: a
ten dên cia para a es pe ci a li za ção pre co ce, quer dos que tra ba lham ma nu al men te, quer
dos que pros se guem os es tu dos, de i xan do os pri me i ros sem ca pa ci da des de re ci cla -
gem e mo der ni za ção, e de i xan do os se gun dos sem ca pa ci da de de em pre go ime di a to
ou fa ci li da de na apli ca ção con cre ta de co nhe ci men tos abs trac tos ad qui ri dos; a ten -
dên cia para a es pe ci a li za ção pre co ce e rí gi da nal gu mas áre as do sa ber, atro fi an do as -
sim im por tan tes di men sões hu ma nas (ME, 1988: 63).

Des te modo se con fir ma du pla men te a di co to mia edu ca ção-tra ba lho. Em pri me i ro
lu gar, por que a ten ta ti va de ar ti cu lar no mes mo pla no de es tu dos co nhe ci men tos
ca nó ni cos e co nhe ci men tos prá ti cos apo ia-se no pres su pos to de que pode exis tir
uma re la ção se quen ci al en tre edu ca ção e tra ba lho. Tal re la ção acre di ta na pos si bi li -
da de de fa zer cor res pon der es ta vel men te os flu xos de ti tu la ção com a ofer ta de em -
pre gos. Ora, se al gu ma co i sa fi cou de mons tra do nos anos que o “per fil de se já vel”
ana li sa, foi a des co ne xão es tru tu ral en tre a pro du ção de qua li fi ca ções pelo sis te ma
de edu ca ção e as qua li fi ca ções re que ri das pelo sis te ma pro du ti vo (San tos, 1994;
Cor re ia, 1997). Em se gun do lu gar, e con tri bu in do tam bém para esta des co ne xão, a
ace le ra da trans for ma ção dos pro ces sos pro du ti vos e de ser vi ços faz com que a edu -
ca ção seja um pro ces so ten den ci al men te si mul tâ neo aos pro ces sos pro du ti vos.
Ora, a des co in ci dên cia en tre os tem pos da for ma ção e os tem pos da sua apli ca ção é
cada vez ma i or, por for ça do pro lon ga men to da es co la ri da de e do “efe i to de par -
que a men to” ori gi na do pelo au men to do de sem pre go ju ve nil. Daí que as pro pos tas
de re for ma sur gi das nos anos oi ten ta, não po den do des cu i dar a res pos ta à pro cu ra
so ci al de edu ca ção, por evi den tes mo ti vos de le gi ti ma ção, e não con se guin do pro -
du zir per fis pro fis si o na is ade qua dos, por no tó ria im pro ba bi li da de de o sis te ma
pro du ti vo es ta bi li zar as suas ne ces si da des, op tem por des va lo ri zar os con te ú dos e
so bre va lo ri zar a au to no mia do alu no. Esta pas sa a cons ti tu ir o subs ti tu to fun ci o nal
de uma re la ção edu ca ção-tra ba lho de se ja da mas im pro vá vel.

Po rém, a au to no mia, como en ti da de on to ló gi ca glo bal, não cir cu la ape nas no
es pa ço pú bli co da es co la, con ten do ou tras es fe ras, pú bli cas umas, pri va das ou tras:
re la ções com os pais, se xu a li da de, re gi me ali men tar, es ti los de vida e de apre sen ta -
ção, emo ções, me dos, re la ções amo ro sas, de se jos e por di an te. Cons ti tui-se as sim
uma li nha bis sec triz en tre o pú bli co, o do més ti co e o pri va do, onde é pos sí vel pôr
em con tac to as pi ra ções so ci o po lí ti cas tra di ci o na is do sis te ma es ta tal de en si no com 
de se jos e frus tra ções, até en tão do do mí nio pri va do, no pro ces so de afir ma ção e
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re a li za ção pes so al. Nes tas es fe ras de go ver no da au to no mia ac tu am, en tre tan to,
ou tros es pe ci a lis tas: psi qui a tras, te ra pe u tas da fa mí lia, mé di cos e psi có lo gos. No
mes mo lan ce de da dos, a au to no mia do alu no ga ran te a cri a ção de um nó du lo onde
se en con tram dis cur sos até en tão des co nec ta dos.

O se gun do ele men to da ho mo lo gia en tre o pós-for dis mo e o per fil do fu tu ro
di plo ma do diz res pe i to à si mul ta ne i da de dos ope ra do res lin guís ti cos uti li za dos
num e nou tro caso: fle xi bi li da de, adap ta bi li da de e re a li za ção são tra ços que de fi -
nem as ca pa ci da des e dis po si ções a de sen vol ver pela es co la e que co in ci dem com
os no vos con tex tos de tra ba lho. A com pe tên cia em des tre zas es pe cí fi cas de tra ba -
lho dá lu gar a uma fór mu la bem mais exi gen te, que po de mos ex pres sar, adap tan do 
uma ou tra ins cri ta num re la tó rio da OIT (1986), do se guin te modo:

Adap to-me + per ce bo + sou ca paz + re a li zo-me = ca pa ci da de para o tra ba lho3 

O ter ce i ro as pec to da ho mo lo gia está di rec ta men te re la ci o na do com a ló gi ca da au -
to no mia. A au to no mia não é uma fi na li da de a ob ter no fi nal de um de ter mi na do
per cur so; tam bém não é um ins tru men to des ti na do a ga ran tir cer tos efe i tos e aqui -
si ções; é uma ca pa ci da de pré via que to dos têm e que pode ser po ten ci a da por uma
ade qua da prá ti ca pe da gó gi ca, ou re tra í da por uma pe da go gia de sa de qua da. Não
por aca so, o per fil do alu no au tó no mo é de se nha do a par tir dos mé to dos, mais do
que dos con te ú dos; da for ma, mais do que da subs tân cia:

en si nar a pro cu rar e ana li sar a in for ma ção deve ser a pre o cu pa ção do mi nan te de to -
dos os pro fes so res. Tal com pe tên cia é com efe i to mais im por tan te que a ab sor ção de
qual quer co nhe ci men to que de pres sa pode ser de sac tu a li za do (ME, 1988: 69).

O alu no pas sa a ser o con te ú do-for ma, co in ci din do, aliás, com o lu gar-co mum pe -
do cên tri co, se gun do o qual o alu no deve es tar no cen tro dos pro ces sos de apren di -
za gem e da es co la. É nes te con tex to que as no ções e as tec no lo gi as do apren der a
apren der e do apren der a es tu dar cum prem o seu pa pel dis ci pli na dor.

O res sur gi men to da sub jec ti vi da de no con tex to es co lar não pode ser en ca ra do
como um fe nó me no se pa ra do de ou tros con tex tos, em es pe ci al dos no vos con tex tos de 
tra ba lho, re a is ou ima gi ná ri os. Os no vos pro ce di men tos de uma pe da go gia do con cre to,
cen tra da na re so lu ção de pro ble mas ou na pe da go gia do pro jec to, dão uma ní ti da pri o -
ri da de aos me ca nis mos ope ra tó ri os so bre os sa be res. Estes são con si de ra dos na sua pre -
ca ri e da de de sa be res pro vi só ri os e efé me ros. As si tu a ções de tra ba lho es co lar pro pos tas
vi sam a for ma ção ge ral da pes soa e não a for ma ção para um pos to de tra ba lho: for ma -
ção na to ma da de de ci sões, for ma ção no tra ba lho de equi pa e na co la bo ra ção, de sen -
vol vi men to das ca pa ci da des de adap ta ção, de sen vol vi men to das re la ções hu ma nas e
de ca ma ra da gem. Des te pon to de vis ta, as tec no lo gi as pe da gó gi cas pro pos tas apre -
sen tam uma ade qua ção fun ci o nal bas tan te evi den te com as no vas re pre sen ta ções de
um mer ca do de tra ba lho em que os per fis pro fis si o na is es tão em cons tan te mu ta ção.
Uma so ci a li za ção es co lar não-pro fis si o na li zan te, cen tra da na ino va ção, na am bi ção
pes so al e numa ati tu de po si ti va pe ran te o tra ba lho in ten so e em equi pa se ria uma ma -
triz es sen ci al às exi gên ci as ac tu a is dos pro ces sos pro du ti vos (San tos, 1994: 172).
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A pe da go gia do con cre to e a aten ção dada aos sa be res quen tes das prá ti cas de
si e de si com os ou tros não são uma in ven ção con tem po râ nea ou uma no vi da de
com ple ta. Os an ti gos prin cí pi os co mu ni tá ri os pa re cem pre si dir ao per fil pro pos to.
Con fi an ça, pro xi mi da de en tre os se res, ca lor afec ti vo, glo ba li da de do ser põem em
pri me i ro pla no a in ser ção fu tu ra no meio ou na co mu ni da de. Se ria no en tan to ine -
xac to ver nes tas re fle xões, so bre o va lor da sub jec ti vi da de in di vi du al, ape nas a ma -
nu ten ção de uma ve lha tra di ção pe do cên tri ca rous se a u i a na (Mó ni ca, 1997). E, cer -
ta men te, mais ana cró ni co se ria pre su mir que es tas pro ble ma ti za ções te ri am al gu -
ma con ti nu i da de com as cha ma das pe da go gi as não-di rec ti vas que, em Por tu gal,
nun ca ti ve ram mais que té nu es ma ni fes ta ções. Pelo con trá rio, é num am bi en te de
ne o di rec ti vis mo e de ra ci o na li za ção do acto pe da gó gi co, por for ça da pre sen ça he -
ge mó ni ca da pe da go gia por ob jec ti vos, que a sub jec ti va ção deve ser ana li sa da. É
cer to que não se deve des co nhe cer o que pode ha ver de con ti nu i da de e de re ac ti va -
ção dis cur si va. O dis cur so pe da gó gi co sem pre pri mou por esse mo vi men to de
vai-vém en tre fór mu las cu i da do sa men te man ti das e a sua re ac ti va ção, anos pas sa -
dos, em con tex to po lí ti co-ins ti tu ci o nal mu i to di ver so e com ob jec ti vos com ple ta -
men te dís pa res. Tudo se pas sa como se a pe da go gia ti ves se es cas sos re cur sos in te -
lec tu a is à sua dis po si ção, que não lhe per mi tis sem fa zer mais do que mis tu rar, em
pro por ções di ver sas, dis cur sos e ins ti tu i ções an te ri or men te for ma li za das. No en -
tan to, há mu i tos mo dos de à ge ra ção ac tu al fa zer re gres sar tex tos pas sa dos: o di -
vul ga dor que cita, o his to ri a dor que in ter pre ta e re cons trói, o crí ti co que des cons -
trói, o sen so co mum que se apro pria e re no va, os es pe ci a lis tas que pro ble ma ti zam.
O que sig ni fi ca que o tex to ori gi nal nun ca é re pro du zi do nas con di ções ini ci a is da
sua pro du ção. Nes te caso, uma par ce la do dis cur so rous se a u i a no e dos seus di vul -
ga do res fun ci o na como um de pó si to de for mas e con te ú dos dis per sos, tor nan do-o
am bí guo pela sua sim pli ci da de e opa co pelo ex ces so de vi si bi li da de. A sua ac tu a li -
za ção é, si mul ta ne a men te, uma nova es tra ti fi ca ção que o in te gra em ou tros con jun -
tos dis cur si vos. A esta ope ra ção da mos o nome de “des lo ca men to”, e con sis te esta
em re ac ti var enun ci a dos an ti gos, re co nhe cí ve is pelo com mu nis sen sus do au di tó rio
elec ti vo, em con tex tos ins ti tu ci o na is con tem po râ ne os. Nes te des lo ca men to cons ti -
tu em-se no vas re gu la ri da des e dis per sões, isto é, no vos re la ci o na men tos de for ça
que de ter mi nam re gras sin gu la res e, por tan to, mo di fi ca ções no di a gra ma fi nal das
for ças. As mo di fi ca ções não de pen dem de um novo sig ni fi ca do que é apos to pelo
pre sen te ao sig ni fi ca do ori gi nal, ver da de i ro, do enun ci a do. Os dis cur sos não são
me ros sis te mas de sig ni fi ca dos, por que fa zem, eles pró pri os, par te de dis po si ti vos
téc ni cos e prá ti cas que dão um lu gar e um es ta tu to aos que o fa zem, de tal modo que 
aque le ape nas se tor na in te li gí vel em re la ção ao con jun to de co ne xões téc ni cas e
dis cur si vas que o com põem. Daí que o des lo ca men to não seja dis cer ní vel por uma
exe ge se her me nêu ti ca que ten de a con fe rir à ori gem um va lor ab so lu to. Te re mos
en tão que cap tar o pon to de en con tro das sé ri es dis cur si vas e ve ri fi car como se ac -
tu a li zam, se re mo de lam e se re dis tri bu em.

Fe i to este pon to de or dem, con ti nu e mos a dis cus são. As di fe ren ças so ci a is são 
re me ti das à sua ín fi ma ex pres são in di vi du al, re du zi dos que são os me ca nis mos de
po der de ri va dos da ex plo ra ção a in tri gan tes, por que des co nhe ci dos (“por qual -
quer mo ti vo”), me i os de atin gir “ní ve is sa u dá ve is de au to no mia”. O re dac tor do
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re la tó rio so bre o “per fil de se já vel” des cre ve do se guin te modo as con tra di ções bá -
si cas da so ci e da de:

o de sen vol vi men to do in di ví duo pro jec ta-se sem pre na so ci e da de que ele for ma. Em
so ci e da des em que gran de par te das pes so as atin giu ní ve is sa u dá ve is de au to no mia e
in te gra ção, as re la ções hu ma nas, le ga is e eco nó mi cas são ca rac te ri za das por um sen ti -
do pro fun do de de mo cra cia, li ber da de, jus ti ça e co la bo ra ção. Em con tra po si ção, so -
ciedades em que, por qual quer mo ti vo, gran de par te dos in di ví du os não atin giu
ní ve is sa u dá ve is de au to no mia, são so ci e da des em que tan to na vida ci vil como reli -
giosa e eco nó mi ca, do mi nam as re la ções de de pen dên cia, ex plo ra ção e opres são. Os
pou cos que ex plo ram os mu i tos não atin gi ram a ver da de i ra au to no mia, fa zen do lem -
brar cri an ças que ain da jul gam que o mun do anda à vol ta de las. Os mu i tos que se de i -
xam ex plo rar ou que se ha bi tu a ram à de pen dên cia, per de ram o es ta tu to de adul to, e
por tan to a ca pa ci da de cri a do ra e a mo ti va ção de pro gre dir (ME, 1988: 40-41).

Nes ta apre sen ta ção sim pli fi ca da e vul gar das te o ri as do de sen vol vi men to so ci o -
mo ral, a de mo cra cia, a jus ti ça e a li ber da de são con ce bi das de for ma nor ma ti va. Os
an ta go nis mos so ci a is são ex pli ca dos a par tir de um su je i to uni tá rio, abs trac to, que
foge ao es ta do de au to no mia. A mul ti pli ci da de de po si ções do su je i to é ver ti da
num con ce i to ra ci o na lis ta de um in di ví duo ho mo gé neo, anu lan do as sim, num lan -
ce úni co, a va ri a bi li da de das suas iden ti da des e a di ver si da de das re la ções de su -
bor di na ção que o po dem afec tar. Os sis te mas edu ca ti vos es ta ta is não se li mi tam a
for mar o ci da dão au tó no mo e res pon sá vel, en ti da de uni ver sal e abs trac ta que le gi -
ti ma a le al da de de cada um para com o es ta do. Pelo con trá rio, for mam sub jec ti vi -
da des di fe ren ci a das se gun do o gé ne ro, a clas se e a et nia (Gre en, 1994): o tra ba lha -
dor di li gen te e dó cil, o pro fis si o nal co nhe ce dor e in de pen den te, o con tri bu in te
com pla cen te, o sol da do hon ra do, o pai pru den te e mo de ra do, a boa mãe cons ci en te 
dos de ve res do més ti cos, o em pre sá rio ra ci o nal e efi caz, o imi gran te in te gra do e
ace i te. Qu a is os có di gos de con du ta e de co nhe ci men to que sus ten tam es tes per fis
nor ma ti vos? A que tipo de va lo ri za ção éti ca es tão as so ci a dos? Os prin cí pi os de jus -
ti ça em que se fun dam são uni ver sa is? Como po de mos apre en der esta mul ti pli ci -
da de de re la ções de su bor di na ção que po dem afec tar os in di ví du os se os en ca rar -
mos como en ti da des ho mo gé ne as? Con tra ri a men te a esta su ges tão, fun da da nos
pres su pos tos do li be ra lis mo po lí ti co e eco nó mi co e em al guns mo de los nor ma ti vos 
de de sen vol vi men to so ci o mo ral, pa re ce-nos de ci si vo su bli nhar a he te ro ge ne i da de
e es pe ci fi ci da de de mo de los que as sis tem a prá ti cas so ci a is di ver sas e a con tex tos
es tru tu ra is não ho mó lo gos. A uni fi ca ção das prá ti cas de sub jec ti vi da de deve an tes
ser en ten di da como um es for ço de cer tos pro gra mas po lí ti cos e ci en tí fi cos; não
como o re sul ta do ine vi tá vel da na tu re za ou da cul tu ra hu ma nas.
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Teleologia

A te le o lo gia de fi ne o tipo de su je i to que cada um pre ten de ser por in ter mé dio da ac -
ção mo ral. Qu a is os es ti los de vida, os mo de los e as fi na li da des que su por tam os
ide a is so ci a is? Que re gi mes de ver da de e que có di gos de co nhe ci men to lhes sub ja -
zem? Que tipo de va lo ri za ções éti cas lhes es tão as so ci a das? Estas são al gu mas das
ques tões que pre si dem à cons tru ção da sub jec ti vi da de he te ro gé nea da mo der ni da -
de tar dia. A sub jec ti vi da de é he te ro gé nea num du plo sen ti do: é-o em fun ção dos
mo de los de sen ca de a dos em di fe ren tes prá ti cas so ci a is; mas é-o tam bém em fun ção 
da cir cu la ção de cada in di ví duo por con tex tos que se ar ti cu lam com for mas par ti -
cu la res de li dar com pro ble mas e so lu ções para a con du ta hu ma na. Os ti pos des cri -
tos por Rose (1996: 27-28), em bo ra su ges ti vos, são ape nas ilus tra ti vos e não es go -
tam a mul ti pli ci da de de prá ti cas éti cas que a frag men ta ção cres cen te da sub jec ti vi -
da de pode con ter:

o pro fis si o nal que exer ce uma vo ca ção com sa be do ria e im par ci a li da de; o com ba ten te
co ra jo so que per se gue a hon ra atra vés do ris co cal cu la do do cor po; o pai res pon sá vel
que vive uma vida de pru dên cia e mo de ra ção; o tra ba lha dor que ace i ta do cil men te a
sua sor te, an co ra do na cren ça na in vi o la bi li da de da au to ri da de ou na re com pen sa
numa vida fu tu ra; a boa es po sa que re a li za os seus de ve res do més ti cos com efi ciên cia
e dis cri ção; o in di ví duo em pre en de dor que se es for ça por con se guir de sen vol vi men -
tos se cu la res na ‘qua li da de de vi da’; o aman te apa i xo na do com pe ten te nas ar tes do
pra zer.

A exis tên cia des tes e de ou tros ide a is-tipo da mo der ni da de tar dia con fir ma a ima -
gem con ven ci o nal de uma sub jec ti vi da de co e ren te, du ra dou ra e in di vi du a li za da.
Que as su me for ma no con ce i to de iden ti da de pes so al e so ci al das ciên ci as so ci a is.
Mas, si mul ta ne a men te, ques ti o na-a, por que apre sen ta for mas múl ti plas, tran si tó -
ri as e so bre pos tas de cada um se apre sen tar ao mun do, de tal sor te que o self di fi cil -
men te se mos tra com pre en sí vel nos ter mos de um es pa ço fe cha do em cada
in di vi du a li da de.

É esta des co in ci dên cia en tre frag men ta ção so ci al do self e pro cu ra da in di vi -
du a li da de que abre o ca mi nho às prá ti cas e às con cep tu a li za ções que vi sam a mon -
ta gem do su je i to uno. À ima gem do pro ble ma co lo ca do pela es tra ti fi ca ção or gâ ni ca
do cor po, que se tra du ziu na ques tão — “como fa zer um or ga nis mo des te cor po?”
—, a seg men ta ção do self tra duz-se na ques tão: “como fa zer uma sub jec ti vi da de no
in te ri or des te cor po?” O in di vi du a lis mo pos ses si vo cor res pon de à no ção que me -
lhor agru pa to das as te o ri as e prá ti cas que vi sam de sen vol ver a sub jec ti vi da de
como um dado pri mor di al. A sua preg nân cia epis té mi ca é tão ex ten sa que lhe per mi -
te pon tos de in ser ção em ou tras re giões do dis cur so. A vul ga ri za ção de al gu mas
 teorias do de sen vol vi men to so ci o mo ral, como as de Ke a gan (1982) e as de Kohl -
berg (1981, 1983, 1987), veio per mi tir o tra ta men to da au to no mia como um pro ble -
ma téc ni co que re sul ta da apren di za gem di fe ren ci al dos su je i tos. Os mo de los cog -
ni ti vis tas do de sen vol vi men to mo ral, bem como os mo de los da cla ri fi ca ção de

AS TECNOLOGIAS DE GOVERNO DO EU E A ESCOLA (1974-1991) 59



va lo res (Raths, Har min e Si mon, 1966), in tro du zi ram a crí ti ca aos mo de los de
edu ca ção cen tra dos nas vir tu des, sa li en tan do o pa pel cen tral da de ci são mo ral
como con tex to pri vi le gi a do do exer cí cio da li ber da de in di vi du al e da au to no -
mia. Du ran te os anos 60, o psi có lo go Law ren ce Kohl berg de sen vol ve a bem co -
nhe ci da te o ria dos seis es tá di os de de sen vol vi men to cog ni ti vo-mo ral, com base
em es tu dos em pí ri cos re a li za dos em con tex tos cul tu ra is di fe ren tes. Apro fun -
dan do a ló gi ca dos es tá di os, o au tor ra pi da men te con clui que o con tex to es co lar
pode fo men tar uma pro gres são mais rá pi da das cri an ças para es tá di os mais
avan ça dos de ra ci o cí nio mo ral. Acres cen ta as sim ao for ma lis mo dos es tá di os a
con tin gên cia dos con tex tos. O tra ba lho pe da gó gi co su ge ri do ini ci al men te por
Kohl berg re flec te a sua pers pec ti va cog ni ti vis ta, con trá ria à en dou tri na ção. Daí
que o con fli to cog ni ti vo se en con tre no nú cleo cen tral da sua pro pos ta de ac ção
pe da gó gi ca, re flec tin do a cren ça na hi pó te se de a pas sa gem para es tá di os mais
avan ça dos de de sen vol vi men to se fa zer com base na ar gu men ta ção em tor no de
con fli tos de va lo res e di le mas mo ra is. O pa pel do pro fes sor con sis ti ria mes mo
em apre sen tar di le mas éti cos di fí ce is, ou em in tro du zir uma pers pec ti va de so -
lu ção al ter na ti va de ri va da de um ju í zo mo ral mais ele va do, pon do os alu nos em 
si tu a ção de de se qui lí brio que os obri gas se a su pe rar o ní vel pre sen te de ra ci o cí -
nio. Se ria este tipo de me to do lo gia que im pe di ria a en dou tri na ção, por que não
se di ri gi ria à trans mis são es pe cí fi ca de um con te ú do de va lor mas, an tes de
tudo, ao es tí mu lo de no vas for mas de pen sar e de jul gar.4

Para que uma ac ção mo ral se pos sa ins cre ver num per cur so des ti na do ao
com ple to de sen vol vi men to hu ma no, a psi co lo gia do de sen vol vi men to cog ni ti -
vo-mo ral pro ce deu à se pa ra ção do mo men to e dos dis po si ti vos da cog ni ção mo -
ral — jul ga men to e ra ci o cí nio mo ra is — do mo men to e dos dis po si ti vos da ac ção 
mo ral. Com esta dis tin ção ob tém-se uma for mu la ção con cep tu al mais adap ta da
aos con tex tos pe da gó gi cos e ain da a pos si bi li da de de cin dir em dois a sub jec ti -
vi da de do su je i to mo ral, as sim tor na do ca paz, não ape nas de agir se gun do prin -
cí pi os de jus ti ça, como tam bém de jul gar a sua pró pria ac ção.5 É nes ta ar ti cu la -
ção en tre o eu que age e o eu que jul ga o que age que se en con tra o nú cleo cen tral
das tec no lo gi as do self. E isto por que se apre sen tam di ver sas com bi na ções pos -
sí ve is en tre in te ri or e ex te ri or, en tre su je i to e con tex to, en tre in te li gên cia e con -
du ta: pode dar-se o caso de o ní vel de ju í zo mo ral ele va do de cer tos su je i tos não
os con du zir a um com por ta men to mo ral cor res pon den te; pode dar-se o caso de
as con di ções de fun ci o na men to da es co la não fa vo re ce rem a ex pres são da jus ti -
ça apren di da nos di le mas apre sen ta dos; pode tam bém dar-se o caso de os ju í zos
mo ra is exi bi dos num cer to con te ú do não se rem trans fe rí ve is para um con te ú do
di fe ren te; pode, ain da, acon te cer que a con du ta mo ral exer ci da num dado con -
tex to po lí ti co — ins ti tu ci o nal ou or ga ni za ci o nal — não se exer ça, ou não te nha
con di ções para se exer cer, em con tex to di ver so. Em qual quer dos ca sos, é a au to -
no mia do ju í zo mo ral dos in di ví du os que é apre sen ta da como re ser va úl ti ma
para a re so lu ção des tas in con gruên ci as. E quan to mais in con gruên cia exis te
mais os pro ces sos psi co ló gi cos in ter nos são ele i tos para as ta re fas de des con tex -
tu a li za ção, de vi do ao seu grau de ge ne ra li da de e des ter ri to ri a li za ção.6 Como
su bli nha Cam pos (1989: 19):
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se os com por ta men tos e ati tu des po lí ti cos são pri o ri ta ri a men te ati nen tes à edu ca ção
para a de mo cra cia, já os va lo res e os pro ces sos psi co ló gi cos são tam bém re le van tes
para as ou tras ver ten tes da for ma ção pes so al e so ci al.

A ques tão que esta tec no lo gia co lo ca é a de sa ber como con tro lar o ex ces so de des -
ter ri to ri a li za ção, que é tam bém um ex ces so de im po tên cia so ci al. Con fir man do,
tal vez, a efi cá cia re la ti va des ta for ma de so ci a li za ção para a au to no mia, to dos os es -
tu dos re a li za dos na dé ca da de 80 so bre os va lo res dos jo vens por tu gue ses con fir -
mam uma ma i or ori en ta ção para os va lo res pes so a is do que para os so ci a is. Esta
con clu são con du ziu mes mo o au tor de um dos es tu dos a in ter ro gar-se so bre a re la -
ção en tre au to no mia pes so al e au to no mia ci da dã, nos se guin tes ter mos:

será que a par do que pa re ce ser a emer gên cia de uma ele va da pro cu ra de au to no mia
pes so al, se re gis ta igual men te o cres cer de um sen ti men to de im po tên cia, de au sên cia
de con tro lo so bre os fe nó me nos so ci a is e po lí ti cos? Se as sim for, com pre en de-se que
per cam sa liên cia os va lo res de igual da de, so li da ri e da de e in ter ven ção so ci al e que se
tor nem ob jec to de va lor as es tra té gi as in di vi du a is de re so lu ção dos pro ble mas vi vi -
dos (Vala, 1986: 26).

Não obs tan te, a cor ren te de pen sa men to do de sen vol vi men to cog ni ti vo-mo ral vi -
ria a ter uma gran de di vul ga ção no pe río do que pre ce deu a cha ma da re for ma cur ri -
cu lar e em es pe ci al du ran te as dis cus sões a pro pó si to das dis ci pli nas de edu ca ção
cí vi ca e de de sen vol vi men to pes so al e so ci al dos no vos pla nos cur ri cu la res dos en -
si nos bá si co e se cun dá rio, apro va dos pelo de cre to-lei n.º 286/89 de 29 de Agos to.
Estas re a li za ram-se a par tir de duas com po nen tes: uma, po lí ti ca, cen tra da no con -
ce i to de edu ca ção cí vi ca; ou tra, psi co ló gi ca, cen tra da na ver ten te so ci o mo ral.7 No
pri me i ro caso, as re fe rên ci as do de ba te re to mam, numa for ma mo de ra da pela me -
di a ção do di re i to, a que re la en tre edu ca ção con fes si o nal e edu ca ção la i ca, nos ter -
mos da qual “os pla nos cur ri cu la res dos en si nos bá si co e se cun dá rio in te gram ain -
da o en si no da mo ral e da re li gião ca tó li ca, a tí tu lo fa cul ta ti vo, no res pe i to dos prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is da se pa ra ção das igre jas e do es ta do e da não con fes si o na li -
da de do en si no pú bli co”.8

Sem em bar go, ou tro será o nos so pon to de ob ser va ção, se qui ser mos per ce ber 
de que modo o es ta do se pro põe re fa zer e re dis tri bu ir as téc ni cas cris tãs de ori en ta -
ção pas to ral para fins la i cos e se cu la res (Hun ter, 1996: 149). Dir-se-á que no in te ri or
des te de ba te um ou tro veio de pro ble ma ti za ções, mais de ter mi nan te, fi ze ra o seu
ca mi nho en tre o pe río do das pri me i ras ini ci a ti vas de edu ca ção cí vi ca, as so ci a do à
cri a ção do ESU, e a pu bli ca ção da Lei de Ba ses do Sis te ma Edu ca ti vo (LBSE). Re fe ri -
mo-nos à pas sa gem de uma ori en ta ção co lec ti va e nor ma ti va de edu ca ção cí vi ca
dos jo vens, para uma ori en ta ção in di vi du al e con tin gen ci al, logo, vin cu la da ao va -
lor da res pon sa bi li da de. Aten te mos no per cur so des ta tran si ção.

Nos pri mór di os da edu ca ção cí vi ca, em tem po de de mo cra cia, a sua jus ti fi ca -
ção dis cur si va in sis tia na fun ção so ci al e pa trió ti ca da es co la. Tan to os que defen -
diam as dis ci pli nas de edu ca ção cí vi ca po li téc ni ca e os pro gra mas de in tro du ção à
po lí ti ca como os que os ata ca vam, se re u ni am afi nal numa pla ta for ma dis cur si va
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co mum: a da ne ces sá ria edu ca ção num pro jec to na ci o nal, re fe ren ci a do aos di re i tos
e aos de ve res re la ti va men te ao es ta do e aos res tan tes ci da dãos, in cor po ran do for te -
men te os fu tu ros ci da dãos na po lí ti ca na ci o nal e nos pro jec tos es ta ta is.9 Mais tar de,
vai tran si tar-se para uma pers pec ti va cen tra da na edu ca ção éti ca dos in di ví du os,
de modo a fa vo re cer o exer cí cio por cada um do au to do mí nio, dis ci pli na, pre vi são
e au to con tro lo. Do ra van te, não se tra ta de cum prir um pro gra ma co di fi ca do de ci -
da da nia, se gun do a mol du ra cons ti tu ci o nal de di re i tos e de ve res, mas de res pon sa -
bi li zar o in di ví duo pe las con se quên ci as das suas es co lhas. Con tra ri a men te ao que
foi re fe ri do por al guns au to res, esta mu dan ça não fa ci li tou a dis tin ção en tre in cul -
ca ção de va lo res con fes si o na is, pro pos ta pela igre ja, e o “de sen vol vi men to da com -
pe tên cia do sis te ma pes so al para a re so lu ção cri a ti va das ta re fas da exis tên cia”,
pro pos ta pe los au to res que, no cam po ci en tí fi co, pro mo ve ram, no su ce der dos anos 
80, a pro ble ma ti za ção da trans mis são ne u tral de va lo res.10 Em boa ver da de, os anos 80
fo ram os anos do re gres so dos va lo res no for ma to de uma re no va da ar ti cu la ção en -
tre o ju í zo mo ral das vir tu des cris tãs “uni ver sal men te ace i tes”, as sen tes ago ra no
con sen so da “ma triz cul tu ral por tu gue sa”, e o en co ra ja men to de uma éti ca prá ti ca
da vida quo ti di a na. Pos tas as co i sas de uma ma ne i ra um pou co di fe ren te, en quan -
to, no con tex to po lí ti co da ci da da nia e no con tex to ne u tral dos es pe ci a lis tas das
ciên ci as psi co ló gi cas e pe da gó gi cas, se fa zia um per cur so fa vo rá vel a uma edu ca -
ção para os va lo res, no âm bi to do de sen vol vi men to cog ni ti vo-mo ral de cada in di -
ví duo, no con tex to re li gi o so, pro cu ra va-se a ac tu a li za ção dos va lo res con sen su al -
men te ace i tes, seja na for ma uni ver sal, na ci o nal ou co mu ni tá ria.

Pa ra do xal men te, é a igre ja que ocu pa o es pa ço pú bli co da cri a ção de uma
iden ti da de co lec ti va, de um nós, en quan to o dis cur so po lí ti co-ci en tí fi co se re fu -
gia no in di ví duo e na sua éti ca in di vi du al. Pro duz-se as sim, mes mo que tem po -
ra ri a men te, um dé fi ce de dis cur so po lí ti co no do mí nio pú bli co e um ex ces so de
dis cur so mo ral no do mí nio pes so al. Com efe i to, o dis cur so ins cri to no de sen vol -
vi men to cog ni ti vo-mo ral, para se res guar dar da po li ti za ção ex ces si va, re cua
para uma po si ção não po lí ti ca de ci da da nia, fi li a da numa das ca rac te rís ti cas da
con cep ção po lí ti ca de jus ti ça de Rawls. Se bem que Rawls ape nas seja re fe ri do
in di rec ta men te,11 di fi cil men te se pode fu gir à in fluên cia da sua con cep ção po lí -
ti ca de jus ti ça, por que se gun do o enun ci a do da sua ter ce i ra ca rac te rís ti ca, esta
“não é for mu la da em ter mos de uma dou tri na re li gi o sa, fi lo só fi ca ou mo ral, ge -
ral ou abran gen te, mas an tes em ter mos de cer tas ide i as in tu i ti vas fun da men ta is 
la ten tes na cul tu ra po lí ti ca pú bli ca de uma so ci e da de de mo crá ti ca”.12 Kohl berg
tra duz esta con cep ção para o con tex to es co lar e pe da gó gi co nos ter mos da sua
te o ria das co mu ni da des jus tas:

a te o ria da co mu ni da de jus ta pos tu la que to das as cri an ças mais ve lhas e os ado les -
cen tes têm duas pre o cu pa ções ou pa i xões mo ra is. A pri me i ra é uma pa i xão pela jus ti -
ça, qual quer que seja o es tá dio de jus ti ça do es tu dan te. A pior co i sa que um es tu dan te
pode di zer so bre um pro fes sor é que ele é in jus to. A se gun da é a pa i xão da co mu ni da -
de, do sen ti do de per ten ça a um gru po que tem so li da ri e da de co lec ti va, so li ci tu de e
le al da de. A te o ria não pos tu la de for ma ro mân ti ca que to dos os es tu dan tes são sem -
pre ou na tu ral men te bons e sé ri os. Pos tu la sim que os es tu dan tes cor res pon dem
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usu al men te à ar gu men ta ção jus ta dos pro fes so res, ain da que es tas se si tu em num ní -
vel um pou co aci ma do seu pró prio es tá dio, num con tex to de re ci pro ci da de e igual da -
de (Kohl berg, 1987: 336-337).

Des ta te o ria re sul ta uma ide ia in tu i ti va fun da men tal, que es ta ria ins cri ta im pli ci ta -
men te na cul tu ra pú bli ca da es co la e dos pro fes so res: uma vi são da es co la e da so -
ciedade como um sis te ma jus to de co o pe ra ção en tre pes so as li vres e igua is. Uma
das ques tões cru ci a is que está em jogo nes te pon to de vis ta é a cri a ção de uma iden -
ti da de co lec ti va, de um nós. Kohl berg e os que o se guem con si de ram que esta não
deve ser pen sa da na base da en dou tri na ção de va lo res subs tan ti vos, mas an tes en -
quan to dis po si ti vo de dis cus são e de li be ra ção de mo crá ti cas ou en quan to de sen -
vol vi men to dos pro ces sos psi co ló gi cos. A ne u tra li da de da es co la e dos pro fes so res
quan to aos va lo res es ta ria ga ran ti da por este aban do no da subs tân cia em fa vor do
pro ce di men to ou dos pro ces sos psi co ló gi cos in ter nos de cada um. No pri me i ro
caso, o es ta be le ci men to da de mo cra cia di rec ta ou par ti ci pa ti va for ne ce a pre va lên -
cia do di re i to so bre o bem. Po rém, esta pre va lên cia de ri va da exis tên cia de uma ide -
ia de bem co mum cons ti tu í da pe los prin cí pi os po lí ti cos he ge mó ni cos.13 Nem Kohl -
berg nem os seus ému los têm dú vi das de que a ên fa se nos pro ce di men tos não anu -
la a ne ces si da de de ex clu ir al gu mas con cep ções de jus ti ça do con sen so pos sí vel.
Po rém, uma vez que, se gun do Kohl berg, o mo vi men to para es tá di os mais avan ça -
dos de jul ga men to mo ral é na tu ral, quan do um pon to de vis ta é ex clu í do, é-o por
ne ces si da de im pe ra ti va do exer cí cio da ra zão, omi tin do as re la ções de po der do
pro ces so de de ci são. Des sa for ma, as re la ções de po der ti pi ca men te es co la res são
en co ber tas por um véu de ra ci o na li da de que des qua li fi ca como ir ra zoá ve is e ir ra ci -
o na is to das as po si ções que se afas tam da uni ver sa li da de nor ma ti va, apre sen tan -
do-as como o re sul ta do de uma ra ci o na li da de pu ra men te de li be ra ti va. O ar gu men -
to de Mouf fe a pro pó si to da con cep ção de po lí ti ca de Rawls pa re ce ade quar-se per -
fe i ta men te ao fun ci o na men to das co mu ni da des jus tas de Kohl berg:

pa re ce acre di tar que as dis cor dân ci as ape nas res pe i tam às ques tões re li gi o sas e fi lo só -
fi cas e que, evi tan do es sas ques tões con tro ver sas, é pos sí vel al can çar um con sen so
quan to às for mas como as ins ti tu i ções bá si cas da so ci e da de po dem ser or ga ni za das.
Está tão con fi an te em que só exis te uma so lu ção para este pro ble ma e em que in di ví -
du os ra ci o na is, de li be ran do den tro dos li mi tes do ra zoá vel e gui a dos ape nas pelo seu
pro ve i to ra ci o nal, es co lhe rão os seus prin cí pi os de jus ti ça que con si de ra que se ria su -
fi ci en te que um úni co ho mem cal cu las se o in te res se pró prio ra ci o nal de to dos (Mouf -
fe, 1996: 72).

No se gun do caso, a pas sa gem por uma hi e rar quia ne ces sá ria de es tá di os do de sen -
vol vi men to cog ni ti vo-mo ral for ne ce a pre va lên cia dos pro ces sos psi co ló gi cos in -
ter nos de cada um so bre a im pes so a li da de e im par ci a li da de dos prin cí pi os de jus ti -
ça uni ver sa is. É nes te pres su pos to que Kohl berg ten ta tra zer para o cam po pe da gó -
gi co o con fron to tra di ci o nal en tre mo ral e po lí ti ca, que tem mo ti va do as re fle xões
de ou tros li be ra is.14 Nos seus ter mos, Kohl berg pro põe que co me ce mos por re sol -
ver esta con tra di ção no con fli to que cada in di ví duo em for ma ção en con tra em si
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mes mo, es ta be le cen do de po is re la ções en tre os va lo res mo ra is da co mu ni da de e os va -
lo res de cada in di ví duo. Para os que ad vo gam a ne u tra li za ção da po lí ti ca por in ter mé -
dio das co mu ni da des, é o seu es ta tu to pri mor di al ou pré-po lí ti co que lhe for ne ce a ca -
pa ci da de de ob ter mais fa cil men te a con ver gên cia re la ti va men te aos ide a is mo ra is:

o mo de lo das co mu ni da des jus tas uti li za os ape los à jus ti ça e à so li da ri e da de como
for ma de su por te a uma co mum mo ra li da de. Ape la à jus ti ça para de sen vol ver um
sen ti do de co mu ni da de e um sen ti do de so li da ri e da de co lec ti va, para de sen vol ver a
jus ti ça de co mu ni da de. Ho nes ti da de e res pe i to en tre os es tu dan tes e en tre es tes e os
pro fes so res cons trói um sen ti do de co mu ni da de, o sen ti do de per ten cer a um gru po
dig no e bom. Um sen ti do de so li da ri e da de e de va lo ri za ção par ti lha da do gru po e dos
seus ob jec ti vos faz sen tir aos es tu dan tes a im por tân cia de ac tu a rem jus ta men te. Se os
es tu dan tes vo ta rem e fi ze rem eles pró pri os as re gras e os re gu la men tos, sen ti rão as re -
gras como suas e iden ti fi car-se-ão com elas (Kohl berg, 1987: 337).

Apre sen tam-se as sim os ele men tos de uma eti co po lí ti ca que con jec tu ra a res pon sa -
bi li za ção de cada um para con si go pró prio e para com os ou tros. De qual quer
modo, a mo ral da qui re sul tan te é des con tex tu a li za da por que a in cor po ra ção dos
va lo res re sul tan te é um bem pes so al e não so ci al.15 Mas es tes têm de ser tra zi dos à
vida em con tex tos de vida mu i to di fe ren tes. Tra ta-se en tão de sa ber qua is os con -
tex tos de prá ti cas so ci a is que for ma rão as fu tu ras co mu ni da des em que os alu nos ac -
tu a li za rão este bem pes so al.

A con cre ti za ção des ta te o ri za ção no cam po de apli ca ção pe da gó gi ca e cur ri -
cu lar, em Por tu gal, for ne ce-nos al gu mas pis tas im por tan tes para res pon der a esta
per gun ta. Des de logo, a Lei de Ba ses do Sis te ma Edu ca ti vo, por in fluên cia di rec ta de
al guns es pe ci a lis tas das ciên ci as da edu ca ção,16 in tro duz no n.º 2 do ar ti go 47.º, os
con tex tos em que a for ma ção pes so al e so ci al se si tu a rá: a edu ca ção eco ló gi ca, a
edu ca ção do con su mi dor, a edu ca ção fa mi li ar, a edu ca ção se xu al, pre ven ção de aci -
den tes, a edu ca ção para a sa ú de e a edu ca ção para a par ti ci pa ção nas ins ti tu i ções,
ser vi ços cí vi cos e ou tros do mes mo âm bi to. Mais tar de, es tes con tex tos se rão en ca -
mi nha dos para di fe ren tes de se nhos cur ri cu la res: a Co mis são de Re for ma do Sis te -
ma Edu ca ti vo pro põe que é “ne ces sá rio re ser var uma hora se ma nal para o de sen -
vol vi men to au tó no mo des te do mí nio ou área de for ma ção” (CRSE, 1988: 100), em -
bo ra en ten da que deve ser tra ta do como um es pa ço cur ri cu lar não dis ci pli nar; a
igre ja ca tó li ca pro põe que esta área seja obri ga tó ria, dis ci pli nar e al ter na ti va no âm -
bi to da edu ca ção éti ca; o Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção re co men da tam bém a
 criação de es pa ços cur ri cu la res não dis ci pli na res de fre quên cia obri ga tó ria; fi nal -
men te, o de cre to da re for ma cur ri cu lar de ci de-se por uma op ção mis ta de na tu re za
trans dis ci pli nar — quan do pre vê que to das as com po nen tes cur ri cu la res de vem
con tri bu ir para a for ma ção pes so al e so ci al — e mul ti dis ci pli nar — quan do de ter -
mi na que a área-es co la deve in clu ir obri ga to ri a men te um pro gra ma de edu ca ção
cí vi ca.17 Nes ta ope ra ci o na li za ção da de ci são, o que so bres sai é a am bi ção de tor nar
trans ver sa is a todo o cur rí cu lo es co lar as pre o cu pa ções de edu ca ção éti ca e cí vi ca,
evi tan do, con tu do, a sim ples dis per são por con te ú dos dis ci pli na res vá ri os. Mas
por um mo ti vo bem di ver so das pre o cu pa ções de con tro lo do es ta do-edu ca dor.
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Enquan to es tas se de ba ti am com a ne ces si da de de in cor po rar o fu tu ro ci da dão
num es pa ço úni co de le al da de para com o es ta do, o que se pre vê ago ra é a cir cu la -
ção dos in di ví du os por uma mi ría de de es pa ços su je i tos a di fe ren tes le al da des.

Tal vez se per ce ba me lhor as sim por que ra zão as pro pos tas pro ve ni en tes dos
es pe ci a lis tas da edu ca ção ob ti ve ram tan to apo io tá ci to. Con tra ri a men te à es tra nhe -
za ini ci al ma ni fes ta da por um des ses es pe ci a lis tas (Bár to lo Pa i va Cam pos), a in tro -
du ção de uma pers pec ti va frag men ta da da ci da da nia não en con tra qual quer opo -
si ção por que já es ta va su fi ci en te men te es tri ba da nas pro ble ma ti za ções que vi nham 
sen do fe i tas, quer no in te ri or quer no ex te ri or do sis te ma edu ca ti vo. Estas, como vi -
mos, per mi ti ram que a epis te me da es co la li ga da à vida fi zes se o seu lon go per cur -
so que a le vou de uma con cep ção ini ci al,18 vin cu la da ain da ao dis cur so mar xis ta e a
um pon to de vis ta es ta tis ta, ba se a do na li ga ção à pro du ção e na su pe ra ção da dis -
tin ção en tre tra ba lho ma nu al e tra ba lho in te lec tu al, até à frag men ta ção da es fe ra
pú bli ca da ci da da nia dos anos 80, as sen te na des to ta li za ção da so ci e da de. Esta des -
to ta li za ção é, an tes do mais, o ma pe a men to da so ci e da de se gun do um es pa ço não
ho mo gé neo, cin di do em di fe ren tes do mí ni os: do am bi en te à se xu a li da de, da sa ú de 
à vida fa mi li ar, do con su mo à pre ven ção do ris co. Ma pe a men to con se gui do à cus ta
de um es cru tí nio pú bli co cada vez mais de sa gre ga do — nas dé ca das de 70/80 re -
gis ta-se a pro li fe ra ção de in qué ri tos so bre ati tu des, va lo res e se xu a li da de; es tu dos
de opi nião, de pro du tos e de mer ca do; es tu dos di ri gi dos a gru pos ou a pú bli -
cos-alvo como os jo vens, as mu lhe res, os po bres e as mi no ri as ét ni cas. O re sul ta do é
a pro du ção des tas co mu ni da des como re a li da de so ci al em pí ri ca. Num se gun do pla no, 
cada um des tes do mí ni os pas sou a con ter ou a as se gu rar ins ti tu ci o nal men te o au men -
to das es co lhas pos sí ve is. O con su mi dor tem di re i to a acon se lhar-se so bre a re la ção
cus to-qua li da de, os gé ne ros têm di re i to a uma op ção de ori en ta ção se xu al, o cli en te
tem di re i to à es co lha dos ser vi ços, o vo tan te tem di re i to a ser son da do so bre a sua opi -
nião en tre ele i ções, o ci da dão pru den te tem di re i to a es co lher en tre ris cos de mag ni tu -
de di ver sa, en fim, o ci da dão tem di re i to a pen sar se gun do uma mi croé ti ca in di vi du a -
lis ta que o con fi na ao âm bi to res tri to da sua ac ção. Po rém, como su bli nha Apel (1984),
ra ra men te esta ca pa ci da de mi croé ti ca de pen sar tem com pe tên cia para pen sar ou pe -
dir res pon sa bi li da des numa es ca la glo bal, isto é, a par tir de uma ma croé ti ca. É nes te
es pa ço so ci al do au men to das es co lhas sem a cor res pon den te ex ten são das ca pa ci da -
des de es co lha que se in se re o pro jec to da dis ci pli na de de sen vol vi men to pes so al e so -
ci al. Os es pe ci a lis tas to mam cons ciên cia de que exis te um dé fi ce de va lo res e de mo ral
por que, como su bli nha Rose (1999: 190-191):

nes ta cul tu ra do self, as téc ni cas da for ma ção de ci da dãos — nas es co las ou nas mi cro -
pe da go gi as dos talk shows con fes si o na is e soap ope ras — não são mais cen tra das na in -
cul ca ção de obri ga ções e mo ra is ex te ri or men te va li da das. Elas ori en tam-se para as
prá ti cas, téc ni cas e es ti los de auto-re fle xão e au to ges tão ne ces sá ri as à cons tru ção ac ti -
va de uma vida éti ca.

É nes te con tex to que se de sen vol ve a ac tu a li za ção da ve lha am bi ção de os sis te mas
edu ca ti vos res ga ta rem num in di ví duo abs trac to a ple na apro pri a ção das suas ca -
pa ci da des pró pri as.
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Na nos sa in ter pre ta ção, a for ma uti li za da pela LBSE para ca rac te ri zar a área
da for ma ção pes so al e so ci al cons ti tui a pri me i ra ten ta ti va para alar gar as tra di ci o -
na is tec no lo gi as de in te gra ção dos jo vens nos mi tos da ci da da nia es ta tal, com ex -
pres são cor ren te na edu ca ção cí vi ca, aos te mas da for ma ção para a cons tru ção da
so ci e da de ci vil, ini ci al men te re pre sen ta dos por um agre ga do de ins ti tu i ções cu jos
mem bros es tão en vol vi dos em ac ti vi da des não es ta ta is. Daí a re fe rên cia pri vi le gi a -
da a do mí ni os pri va dos, cor po ra ti vos e qua se-pú bli cos, que vão da fa mí lia (edu ca -
ção fa mi li ar e edu ca ção se xu al) ao con su mo (edu ca ção do con su mi dor), da pre ser -
va ção do am bi en te à pre ven ção ro do viá ria, da in ter ven ção em ins ti tu i ções pú bli -
cas à in ter ven ção no as so ci a ti vis mo não-es ta tal. A ci da da nia de i xa de se re a li zar
ape nas numa re la ção di rec ta com o es ta do ou numa úni ca es fe ra pú bli ca, es ten den -
do-se ago ra à pro du ção eco nó mi ca e cul tu ral, à vida fa mi li ar e pri va da, ao as so ci a -
ti vis mo vo lun tá rio e às áre as de ris co so ci al, tais se jam as da sa ú de, da se xu a li da de,
do trân si to e do am bi en te. O fu tu ro ci da dão é cin di do em tan tos ci da dãos-lo ca is
quan tos os do mí ni os da sub jec ti vi da de pri vi le gi a dos:

— o ci da dão-con su mi dor deve tor nar-se num agen te ac ti vo de re gu la ção e de es tí -
mu lo da qua li da de;

— o ci da dão-pro du tor deve for mar-se en quan to agen te ac ti vo de ino va ção e re ge -
ne ra ção in dus tri al;

— o ci da dão-pru den ci al deve cons ci en ci a li zar e pre ve nir os ris cos;
— o ci da dão-che fe-de-fa mí lia deve pre pa rar-se para a vida fa mi li ar;
— o ci da dão-po lí ti co deve cum prir as suas obri ga ções de par ti ci pa ção nas or ga ni -

za ções da so ci e da de ci vil.

Em sín te se, a ci da da nia deve ser ac ti va e in di vi du a lis ta e não pas si va e de pen den te.
É esta ci são do su je i to em di ver sas sub jec ti vi da des que tor na im pres cin dí -

vel a ar ti cu la ção de um es pa ço ver ti cal dis ci pli nar com um es pa ço trans ver sal
de na tu re za trans dis ci pli nar. Tan to um como o ou tro de vem, se gun do a CRSE,
pro cu rar o en ra i za men to e li ga ção à co mu ni da de. Tra ta-se de as sim cri ar as con -
di ções para uma nova fic ção que re crie e con gre gue a zona das li ber da des na tu -
ra is. Esta nova fic ção é a co mu ni da de. Em ou tros pa í ses este ca mi nho fez-se com a
te o ri za ção de um ter ce i ro es pa ço en tre os apa re lhos bu ro crá ti cos dos ser vi ços
es ta ta is e o mer ca do li vre. O ter ce i ro sec tor pas sou a ser apre sen ta do pe los co -
mu ni ta ris tas como a pos si bi li da de de re gres sar a uma po lí ti ca ba se a da numa or -
dem mo ral co mum. Embo ra as re fe rên ci as à co mu ni da de te nham res so nân ci as
mu i to di fe ren tes, as prá ti cas que lhes cor res pon dem vão fa zen do o seu ca mi nho
uni fi ca dor: tra ba lho so ci al vo lun tá rio e ca ri ta ti vo; me di a do res es co la res para as
mi no ri as ét ni cas; re des de apo io lo cal aos de sem pre ga dos; par ti ci pa ção dos pais 
na ges tão es co lar. A co mu ni da de, nos seus con tor nos ini ci a is pou co de fi ni dos,
não é um es pa ço ge o grá fi co de li mi ta do nem tão-pou co um es pa ço de ter mi na do
por ser vi ços ou uma cer ta cons ti tu i ção so ci o ló gi ca. Apre sen ta-se an tes como
um es pa ço de re la ções, um cam po mo ral que en vol ve as pes so as em in te rac ções
du rá ve is. Etzi o ni (1997: 127), um co mu ni ta ris ta li be ral, de fi ne do se guin te
modo este novo cam po da go ver na men ta li da de:
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a co mu ni da de é de fi ni da por duas ca rac te rís ti cas: pri me i ro, por uma rede de re la ções
en tre in di ví du os, re la ções que mu i tas ve zes se atra ves sam e se re for çam mu tu a men -
te… e, se gun do, pelo grau de com pro me ti men to com um con jun to de va lo res, nor mas 
e sig ni fi ca dos par ti lha dos e pela his tó ria e iden ti da de par ti lha das numa cul tu ra
par ti cu lar.

É nes ta li nha que a re fle xão mo ral se de sen vol ve em Por tu gal no fi nal dos anos 80.
Tan to o mi nis tro Ro ber to Car ne i ro como os seus dois se cre tá ri os de es ta do da Re -
for ma Edu ca ti va, le vam a cabo uma ver da de i ra ba ta lha de res ta u ra ção e de re gres -
so aos va lo res. Mas como fazê-lo sem en co ra jar uma vi são mo ral úni ca e as sim re je i -
tar o plu ra lis mo li be ral? Como pode edu car-se para os va lo res numa so ci e da de
mul ti cul tu ral e mul ti con fes si o nal, sem fe rir os pres su pos tos da li ber da de in di vi -
du al e da au to no mia pes so al? A op ção não con sis te em fa zer um re cuo para uma or -
dem ba se a da em de ve res im pos tos, mas an tes na evo ca ção de al guns va lo res nu -
cleares, su pos ta men te par ti lha dos pe los mem bros de to das as co mu ni da des.19 Para 
o cum pri men to des ta ta re fa, o dis cur so po lí ti co vai pro cu rar uma du pla ali an ça
com a igre ja e com os es pe ci a lis tas. Por que esta mo ra li da de é con si de ra da um li mi -
ar mí ni mo do dis cur so pú bli co, de i xan do in to ca das as con cep ções con tro ver sas de
fe li ci da de em que cada um se pode em pe nhar, não se es tra nha que o cam po po lí ti co 
en tre gue aos es pe ci a lis tas, com cada vez ma i or fre quên cia, a ta re fa de en con trar
uma jus ti fi ca ção ne u tra para a ne u tra li da de mo ral do es ta do. Em Por tu gal, a in tro -
du ção de uma éti ca-po lí ti ca no sis te ma edu ca ti vo está inex tri ca vel men te as so ci a da
aos es pe ci a lis tas. Con tra ri a men te ao que tem sido dito, os es pe ci a lis tas têm in tro -
du zi do fre quen te men te te mas na agen da po lí ti ca, em bo ra esta co la bo ra ção pou cas
ve zes te nha as su mi do um for ma to or gâ ni co sis te má ti co. Na ver da de, quer a fra gi li -
da de dis cur si va quer a fra gi li da de as so ci a ti va das ciên ci as da edu ca ção não têm
per mi ti do a sua par ti ci pa ção re gu lar en quan to co mu ni da de, não obs tan te o pa pel
de ter mi nan te de sem pe nha do por al guns es pe ci a lis tas em mo men tos ful cra is da re -
for ma edu ca ti va.

É a lin gua gem do in di ví duo em pre en de dor, com ini ci a ti va e efi cá cia pró pria,
que vai cer zir dois uni ver sos apa ren te men te con tra di tó ri os. Como faz no tar Pe dro
d’Orey da Cu nha, de po is da que da do Muro é pos sí vel tam bém che gar a uma pla ta -
for ma de es ta bi li da de en tre ciên cia e re li gião e en tre ori en ta ções ide o ló gi cas até en -
tão ir re con ci liá ve is:

ora, cre io que te mos hoje em dia na Eu ro pa a pos si bi li da de de, em bo ra par tin do de
pon tos de vis ta opos tos, che gar mos a uma pla ta for ma de es ta bi li da de em que os
que re al ça vam so bre tu do a au to no mia, se em pe nham ago ra tam bém na so li da ri e -
da de; e os que en fa ti za vam a so li da ri e da de que rem re cu pe rar, de bra ços aber tos, a
au to no mia (…) Na li nha da aber tu ra à au to no mia, sig ni fi ca em pri me i ro lu gar um
mu i to ma i or em pe nho na edu ca ção para essa mes ma au to no mia. Os mé to dos de
apren di za gem têm de ser di ri gi dos ao re for ço da auto-es ti ma do alu no, à pro mo -
ção da sua cri a ti vi da de, es pí ri to de em pre en di men to, de ini ci a ti va, de efi cá cia pró -
pria (Cu nha, 1991a: 8-9).
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Nas mãos dos es pe ci a lis tas é co lo ca da a ta re fa de re con ci li ar os prin cí pi os de ra ci o na li -
da de do li be ra lis mo: re que ren do que os in di ví du os se con du zam, si mul ta ne a men te,
en quan to su je i tos de li ber da de e su je i tos so ci a is. Estes, ao tor na rem vi sí ve is do mí ni os
an te ri or men te dis cu ti dos no ter re no da fi lo so fia, tor nam pos sí vel ima gi nar a re gu la -
ção da exis tên cia in di vi du al e co lec ti va atra vés de um co nhe ci men to que fun de va lo -
res e vir tu des.20 A auto-es ti ma, a cri a ti vi da de, o es pí ri to em pre en de dor e a auto-efi cá -
cia pas sam a es tar as so ci a dos a tec no lo gi as de di ag nós ti co psi co ló gi co e a ra ci o na li da -
des pe da gó gi cas que ope ram as co ne xões ne ces sá ri as en tre éti ca e po lí ti ca. Os alu nos
li gam-se a um cam po so ci al por in ter mé dio de ac tos de es co lha re gu la dos e não por
for ça do cons tran gi men to ou da obri ga ção. São as no vas ca te go ri as psi co ló gi cas que
es cru ti nam o self e a re no va da pe da go gia da au to no mia que as se gu ra a trans fe rên cia
dos pro ble mas do go ver no do es ta do para os in di ví du os. Como faz no tar o mi nis tro da 
edu ca ção Ro ber to Car ne i ro, na aber tu ra do se mi ná rio so bre For ma ção Pes so al e So ci al,
or ga ni za do em Ja ne i ro de 1991 pelo IIE:21

este tra ba lho é de gran de di fi cul da de téc ni ca e ci en tí fi ca, pois não se tra ta de ela bo rar
pro gra mas em mol des tra di ci o na is, como ma té ri as de lec ci o na ção, mas sim per cur sos
de de sen vol vi men to e de in te gra ção. Tais per cur sos, ba li za dos por ori en ta ções uni -
ver sa is e co muns, de vem ser de li ne a dos e de sen vol vi dos pe los pró pri os alu nos, pois
pre ten dem, es sen ci al men te, cons ti tu ir o cam po em que eles, como pes so as em so ci e -
da de, se cons tro em no seu pró prio iti ne rá rio de ma tu ra ção. Tra ta-se de li ber tar e não
de cons tran ger; visa-se aco lher, com na tu ra li da de, a di fe ren ça e a es co lha, ao in vés de
im por, ar ro gan te men te, o mol de e a mar ca. Com jus te za, en ca ra-se esta ver ten te es -
sen ci al da re for ma edu ca ti va com cri té ri os de exi gên cia e de qua li da de.

Nes te pa rá gra fo es tão con den sa das as três prin ci pa is for mas de co ne xão en tre os
es pe ci a lis tas, psi có lo gos e edu ca do res, e as no vas for mas de go ver no li be ral: ra ci o -
na li da de, au to no mia e um novo pri va tis mo. Ra ci o na li da de em pri me i ro lu gar: o
exer cí cio da do mi na ção le gí ti ma so bre a ci da da nia exi ge uma base téc ni ca e ci en tí -
fi ca. Embo ra o dis cur so edu ca ti vo des te pe río do su bli nhe sem pre o pri ma do dos
re fe ren ci a is axi o ló gi cos, é na ciên cia que se pro cu ram os cál cu los e as jus ti fi ca ções
res pec ti vas. É esta de pen dên cia do po der po lí ti co face a um co nhe ci men to ver da -
de i ro e a téc ni cas efi ca zes que abre um vas to e pro me te dor ter ri tó rio aos es pe ci a lis -
tas, quer por in ter mé dio da in ter ven ção in di vi du al, quer das suas or ga ni za ções
cor po ra ti vas ou, ain da, da tec no-es tru tu ra do pró prio mi nis té rio.

No pe río do ana li sa do a au to no mia é o tema he ge mó ni co do dis cur so po lí ti co,
éti co e ci en tí fi co sem dis tin ção ide o ló gi ca. Esquer da e di re i ta con fun dem-se nos
seus ar rou bos au to nó mi cos. O ho mem li be ral a que as pi ra a for ma ção pes so al e so -
ci al deve cons tru ir to dos os as pec tos da sua vida como o re sul ta do de es co lhas en -
tre vá ri as op ções. Cada atri bu to da pes soa deve re a li zar-se por in ter mé dio de
de ci sões pes so a is e é jus ti fi ca do nos ter mos das ne ces si da des, mo ti va ções e as pi ra -
ções do self. As tec no lo gi as pro pos tas pela psi co lo gia ga nham um peso tan to ma i or
quan to mais evi den te é o seu en vol vi men to no pro jec to de res ga te da per so na li da -
de in te gral do in di ví duo.22 Os enun ci a dos são co nhe ci dos e são um lu gar-co mum: a 
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ta re fa da pe da go gia é trans for mar as cri an ças e os jo vens em ci da dãos mo der nos e au -
tó no mos, mo ti va dos e res pon sá ve is, ca pa zes de re sol ver pro ble mas em con tex tos tur -
bu len tos e in cer tos. Fal tan do mo de los com res pos tas uni ver sa is apre sen ta-se uma
nova tec no lo gia de con tro lo so ci al. Em vez da pi lo ta gem di rec ta, a ac ção à dis tân cia; ao
con trá rio da im po si ção nor ma ti va, a de ter mi na ção de re sul ta dos e de per fis a ob ter;
em vez da de fi ni ção de pro ce di men tos es tri tos de tra ba lho, a su ges tão de mo dos de
auto-re gu la ção; subs ti tu in do o con ce i to de co nhe ci men to cur ri cu lar fixo e es tá vel, o
co nhe ci men to plu ral e con tin gen te; so man do-se às tra di ci o na is com pe tên ci as cog ni ti -
vas de sa ber e sa ber fa zer sur gem as com pe tên ci as do sa ber ser.

O lo cal de exer cí cio do po der des lo ca-se para a ac ti vi da de pro du ti va de cada
su je i to, para as suas ca pa ci da des e, em úl ti ma ins tân cia, para a cons tru ção da sub -
jec ti vi da de de cada um. Não age tan to pela co ac ção, cons tran gi men to ou ex trac ção
mas an tes pela in ci ta ção, in du ção e pro du ção. Tudo se en ca mi nha para a for ma ção
de sis te mas de ac ção à dis tân cia cada vez mais alar ga dos. Qu an do se ela bo ra um
con sen so lo cal, fora das es tru tu ras for ma is de po der, em que cada um in ter pre ta os
va lo res de ou tros na sua pró pria lin gua gem, de fi nin do as sim um pa drão sub jec ti vo 
re gu la dor da sua pró pria con du ta, for ma-se um sis te ma de ac ção à dis tân cia. Estes
sis te mas de ac ção cons ti tu em no vas re la ções de po der, não per ce bi das en quan to
tal, por que for mal men te dis tin tas e au tó no mas das tra di ci o na is fon tes de po der.

A pro ble má ti ca da go ver na men ta li da de li be ral de pen de da cri a ção de no vos
es pa ços pri va dos, ex te ri o res à mol du ra for mal dos po de res pú bli cos. Os es pa ços pri -
vi le gi a dos são a fa mí lia e as or ga ni za ções. Os ob jec ti vos es ta be le ci dos para o ESU e
para o en si no se cun dá rio no seu con jun to re cu pe ram gran de par te do dis cur so psi -
co ló gi co e pe da gó gi co so bre a au to no mia, a in di vi du a li za ção e a auto-res pon sa bi li -
da de do alu no. Não se tra ta de uma no vi da de mas de uma re ma nên cia das an ti gas
téc ni cas pas to ra is de si. O pró prio ter mo in di vi du a li za ção não sur giu evi den te men te
nes te pe río do e as si na la mais do que uma al te ra ção de vo ca bu lá rio. O uso do ter mo
foi re ac ti va do em re la ção com ou tros fe nó me nos: o de sen vol vi men to de do mí ni os
de co nhe ci men to di ver sos, que vão dos me ca nis mos psi co ló gi cos do eu até às va -
riantes so ci a is do com por ta men to; a ela bo ra ção de um con jun to de re gras e de nor -
mas, par te de las tra di ci o na is, que se apo i am na es co la e na fa mí lia; mu dan ças tam -
bém no modo como os alu nos fo ram le va dos a con fe rir sen ti do e va lor à sua con du -
ta, aos seus de ve res es co la res, aos pra ze res, aos sen ti men tos e às sen sa ções. Por isso 
de ve mos evi tar o viés de apre ci a ção mu i to co mum quan do se opõe au to no mia e
po der, sub jec ti vi da de e ci da da nia es ta tal. Con sis te este no ju í zo de va lor que as so -
cia à sub jec ti vi da de e à auto-re gu la ção um va lor po si ti vo, como se es tas fos sem em
si um va lor éti co e não uma tec no lo gia de go ver no como de fac to são.

Notas

1 Para uma aná li se mais apro fun da da e de ta lha da, ver Rui Go mes (2000), em es pe ci al o ca -
pí tu lo V, in ti tu la do “As tec no lo gi as do es pa ço so ci al e da sub jec ti vi da de”, pp. 330-477. 
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2 Uti li za mos pro po si ta da men te a ti po lo gia de Bo yer, por que esta pro ble ma ti za mo -
de los teó ri cos al ter na ti vos e não ana li sa re a li da des em pí ri cas. O per fil de se já vel
cons ti tui tam bém um mo de lo de pro ble ma ti za ção, em bo ra bas tan te nor ma ti vo e
pres cri ti vo que, em gran de me di da, ima gi na um re gi me de acu mu la ção pós-for dis -
ta com ple ta men te in ci pi en te ou ine xis ten te em Por tu gal.

3 Este re la tó rio da OIT ex pres sa as no vas ca pa ci da des re que ri das pelo tra ba lho do
se guin te modo: I un ders tand it + I can do it + I care about it = ca pa city.

4 Não obs tan te a in sis tên cia dos ar gu men tos de Kohl berg con tra a en dou tri na ção, o
sis te ma dos três ní ve is de de sen vol vi men to não é, evi den te men te, ne u tro quan to
aos va lo res. 

5 Kohl berg só con so li dou esta dis tin ção no seu apa ra to teó ri co a par tir do mo men to
em que se en vol veu di rec ta men te nas re for mas edu ca ti vas, nos anos 70 e 80. 

6 Uti li za mos aqui a no ção de des ter ri to ri a li za ção das sub jec ti vi da des à ma ne i ra de
De le u ze e Gu at ta ri (1980, 1997: 166): “o que dis tin gue mais es sen ci al men te o re gi -
me sig ni fi can te e o re gi me sub jec ti vo, as sim como as suas res pec ti vas re dun dân ci -
as, é o mo vi men to de des ter ri to ri a li za ção que eles efec tu am (…) Vi mos que o re gi -
me sub jec ti vo pro ce dia de ou tro modo: jus ta men te por que o sig no rom pe a sua re -
la ção de sig no, e se gue uma li nha de fuga po si ti va, al can ça uma des ter ri to ri a li za -
ção ab so lu ta, que se ex pri me no bu ra co ne gro da cons ciên cia e da pa i xão. Des ter ri -
to ri a li za ção ab so lu ta do co gi to. Eis por que a re dun dân cia sub jec ti va pa re ce im plan -
tar-se so bre o sig ni fi can te”. Nes te sen ti do, o ab so lu to de cons ciên cia ob ti do pela
sub jec ti vi da de é tam bém um ab so lu to da im po tên cia so ci al. A sub jec ti va ção é es -
sen ci al men te cons ti tu í da por pro ces sos li ne a res fi ni tos por que a cons ciên cia é o seu 
pró prio du plo.

7 Ver, a pro pó si to, os tex tos de dois co ló qui os re a li za dos em Por tu gal so bre este
tema: um su bor di na do ao tema So ci a li za ção e Edu ca ção para os Va lo res De mo crá ti cos e
os Di re i tos do Ho mem; do se gun do, in ti tu la do Edu ca ção e De sen vol vi men to Pes so al e
So ci al, re sul tou a pu bli ca ção de um li vro com a qua se to ta li da de das con fe rên ci as e
co mu ni ca ções apre sen ta das: Jú lia For mo si nho e ou tros (1992). So bre este tema, ver
ain da, no con tex to da re for ma cur ri cu lar: CNE (1990), João Fra ús to e ou tros (1987);
Pin to Ma cha do e ou tros (1990). No con tex to aca dé mi co e de di vul ga ção ci en tí fi ca:
Jú lia For mo si nho (1988); Ra mi ro Mar ques (1990); Ra mi ro Mar ques (1991). 

8 Cf. nº 2 do ar ti go 47º da Lei de Ba ses do Sis te ma Edu ca ti vo (1986). Em tor no des te ar ti -
go ge ra ram-se as mais dís pa res in ter pre ta ções, de ba tes e for mu la ções ju rí di cas, ori -
gi nan do, para além de ne go ci a ções en tre o go ver no, o pre si den te da re pú bli ca (Má -
rio So a res) e a igre ja, pa re ce res do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, da Co mis são
de Re for ma, da igre ja ca tó li ca e de uma co mis são (co or de na da por Pin to Ma cha do) 
cons ti tu í da por per so na li da des de di fe ren tes me i os po lí ti cos e cul tu ra is. Tam bém o 
Tri bu nal Cons ti tu ci o nal vi ria a exer cer o seu po der re gu la dor atra vés do acór dão
nº 423/87 de 27/10.

9 É cer to que os dis cur sos po lí ti cos não eram tex tu al men te so bre po ní ve is, mas não
te re mos dú vi das em afir mar que ti nham a mes ma na tu re za, não obs tan te pug na -
rem uns pela in cor po ra ção em pro jec tos mo bi li za do res de de fe sa da re vo lu ção, de
ca riz mais so ci al, e ou tros em pro jec tos de do mi na ção bu ro crá ti ca, de ca riz mais
po lí ti co.
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10 Esta for mu la ção per ten ce a Bár to lo Pa i va Cam pos que, num dos ar ti gos pu bli -
ca dos so bre a te má ti ca da for ma ção pes so al e so ci al, põe a hi pó te se de esta de -
sig na ção se pres tar a “acen tu ar duas pers pec ti vas que, em bo ra com zo nas so -
bre po ní ve is, fa zem evo lu ir a im ple men ta ção da área em di rec ções com ple ta -
men te di ver gen tes e a que, para sim pli fi car, cha ma rei a ‘edu ca ção para os va lo -
res’ e ‘o de sen vol vi men to da com pe tên cia do sis te ma pes so al para a re so lu ção
cri a ti va das ta re fas da exis tên cia’. As for ças so ci o po lí ti cas que im pul si o nam a
pri me i ra, até ago ra as mais for tes, fo ca li zam-se na de sig na ção e em to dos os ob -
jec ti vos da Lei que apo i am esta in ter pre ta ção. As que im pul si o nam a se gun da,
até ago ra as mais frá ge is, es tão sem pre a cha mar a aten ção para as com po nen -
tes e para as di men sões com elas re la ci o na das que es tão aquém do pro ces so de
in te ri o ri za ção dos va lo res; sem gran de efi cá cia até ago ra.” (Cam pos, 1992:
15-16). Em boa ver da de, o fac to de a de sig na ção for ma ção pes so al e so ci al con -
ter pers pec ti vas que ser vem de su por te a for ças so ci a is e po lí ti cas di ver sas, cor -
res pon de a uma re la ção não ne ces sá ria en tre dis cur sos he te ro gé ne os. É o caso
da re la ção en tre o dis cur so so ci al-cris tão dos va lo res, o dis cur so do de sen vol vi -
men to cog ni ti vo-mo ral da psi co lo gia e o dis cur so cí vi co da tra di ção re pu bli ca -
na. A to ta li da de que as cor re la ci o na num de ter mi na do mo men to de fi ne a mon -
ta gem de dis cur sos de pro ve niên cia di ver sa e até con tra di tó ria, mas que se ar ti -
cu lam para pro du zi rem uma nar ra ti va úni ca re pre sen ta ti va do todo.

11 Com efe i to, Kohl berg faz re fe rên cia em al guns tex tos à tra di ção li be ral e ra ci o nal
de Kant, Mill, De wey e Rawls. É o caso de um ar ti go de 1975, pu bli ca do na re vis ta
Edu ca ti o nal Le a ders hip, 33, pp. 46-54, no qual fi lia a dis tin ção en tre prin cí pi os uni -
ver sa is de jus ti ça e re gras nes sa tra di ção li be ral.

12 Uti li za mos aqui a tra du ção de Rawls ci ta da por Chan tal Mouf fe no seu li vro O Re -
gres so do Po lí ti co, Lis boa, Gra di va, 1996, p. 70. A ci ta ção ori gi nal en con tra-se no ar -
ti go “The idea of an over lap ping con sen sus”, Oxford Jour nal of Le gal Stu di es, 7 (1),
1987, p. 6. E fa zê mo-lo por que a aná li se crí ti ca da con cep ção não po lí ti ca de ci da -
da nia da te o ria de Rawls a que a au to ra pro ce de se in se re no nos so pró prio per cur -
so crí ti co das te ses de Khol berg e dos seus di vul ga do res em Por tu gal.

13 Num ar ti go já ci ta do, da ta do de 1978 (“Mo ral edu ca ti on re ap pra i sed”, The Hu ma -
nist, 38, p. 14), Kohl berg es ta be le ce uma for ma mais ac ti va de ob ter con sen sos ge -
ne ra li za dos nas co mu ni da des es co la res: “Acre di to ago ra que a edu ca ção mo ral
pode as su mir a for ma de ‘en dou tri na ção’ ou in cul ca ção sem vi o lar os di re i tos da
cri an ça se hou ver o re co nhe ci men to ex plí ci to de di re i tos par ti lha dos por pro fes so -
res e es tu dan tes e en quan to a de fe sa de cer tas po si ções pelo pro fes sor for de mo crá -
ti ca, ou su je i ta aos cons tran gi men tos cri a dos pelo re co nhe ci men to da par ti ci pa ção
dos es tu dan tes no pro ces so de pro du ção de re gras e de apre sen ta ção de va lo res”.
O que Kohl berg tem em men te é a cri a ção de con di ções ide a is de dis cus são ra ci o -
nal, ba se a das em nor mas am pla men te ace i tes nas so ci e da des mo der nas. Diá lo go
ra ci o nal e res pe i to equi ta ti vo se ri am as duas nor mas ca pa zes de es pe ci fi car um
pon to de vis ta a par tir do qual to dos os mem bros da es co la po de ri am exa mi nar a
jus ti ça das ins ti tu i ções e das con du tas.

14 Ver, por to dos, Tho mas Na gel (1991), Equa lity and Par ti a lity, Oxford, Oxford Uni -
ver sity Press.
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15 Uti li za mos aqui este con ce i to com o sen ti do que lhe é dado por Gid dens, em bo ra
pro ce den do a uma ex pan são evi den te da sua apli ca ção.

16 Bár to lo Pa i va Cam pos, de pu ta do do PRD e mem bro da sub co mis são que ne go ci ou
e ela bo rou a re dac ção fi nal da Lei de Ba ses, re la ta o modo como esta in fluên cia se
con cre ti zou (Cam pos, 1992: 14). 

17 De cre to-lei nº 286/89 de 29 de Agos to. Este de cre to de ter mi na tam bém, se guin do a 
po si ção da igre ja ca tó li ca, que, em al ter na ti va à dis ci pli na de De sen vol vi men to
Pes so al e So ci al, os alu nos po de rão op tar pela dis ci pli na de Edu ca ção Mo ral e Re li -
gi o sa Ca tó li ca (nº 4 do artº 7º), con di ci o nan do à obri ga to ri e da de da fre quên cia de
uma das duas dis ci pli nas (nº 5 do artº 7º), em cla ra vi o la ção da Cons ti tu i ção. 

18 Re fe ri mo-nos à dis ci pli na de “edu ca ção cí vi ca po li téc ni ca”, do en si no se cun dá rio
uni fi ca do.

19 O se cre tá rio de es ta do da Re for ma Edu ca ti va, Pe dro d’Orey da Cu nha, foi par ti cu -
lar men te pro li xo na di vul ga ção des ta po si ção, que anun cia o re gres so do ra ci o cí nio 
mo ral apli ca do ao tra ta men to das ins ti tu i ções po lí ti cas. Para re cu pe rar o as pec to
nor ma ti vo são in tro du zi das na dis cus são po lí ti ca pre o cu pa ções mo ra is so bre a au -
to no mia, a so li da ri e da de e a im par ci a li da de, numa ma triz eu ro pe ia mi ni mal que,
su bli nha-se, é a ma triz ca tó li ca (Cu nha, 1991a: 6-7).

20 O tema das vir tu des é re in tro du zi do no de ba te so bre a for ma ção pes so al e so ci al
por in ter mé dio das pro pos tas de Ke vin Ryan (1986). Mais uma vez, é Pe dro da Cu -
nha um dos mais cons tan tes di vul ga do res das suas po si ções, in tro du zin do a di fe -
ren ça en tre de sen vol vi men to cog ni ti vo e for ma ção do ca rác ter. (Ver e. g. in ter ven -
ção do se cre tá rio de es ta do da Re for ma Edu ca ti va na ses são de en cer ra men to do
se mi ná rio For ma ção Pes so al e So ci al: Opor tu ni da de do Mo men to Pre sen te, Lis boa, 23 de 
Ja ne i ro de 1991, do cu men to po li co pi a do, pp. 7-8). 

21 Dis cur so do mi nis tro da edu ca ção, Ro ber to Car ne i ro, na aber tu ra do se mi ná rio
For ma ção Pes so al e So ci al em De ba te, Lis boa, 22 de Ja ne i ro de 1991, do cu men to po li -
co pi a do, p. 11. 

22 É a pro pos ta glo bal de re for ma que mais ex pli ci ta men te sin te ti za a pers pec ti va da
au to no mia, vis ta do pon to de vis ta dos psi có lo gos, e o seu em pe nha men to no de -
sen vol vi men to in te gral do self (ME, 1988: 124).
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