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APRENDIZAGEM SERVIÇO:
COOPERAÇÃO, REFLEXÃO E EMPODERAMENTO.
OS DESAFIOS METODOLÓGICOS.

Como deve a educação
escolar contribuir para a
democratização
das
sociedades, através de um
processo de formação cidadã
para a vida democrática?
Partindo de John Dewey, destacamos
três pilares/metas essenciais da
Aprendizagem
pelo
Serviço,
assinalando três dimensões da sua
implementação
que
são
particularmente desafiadoras para o
sistema educativo em Portugal, mas
que também constituem, a nosso ver,
alguns dos principais ganhos que a
introdução desta Pedagogia Integral
poderia supor para a qualidade do
ensino no país e para as suas mais
recentes metas políticas de inovação e
de inclusão.
Para tal, tendo presente o desígnio de
inclusão inscrito na legislação
portuguesa, atualizamo-los na proposta
do Papa Francisco quanto ao estilo de
vida que ele propõe como resposta à
cultura da indiferença, um «modo de
agir», com quatro fases: chegar perto
(acolher), pressentir a necessidade
(discernir), responder concreta e
individualmente
(acompanhar)
e
promover a mudança, conversão e
pertença (integrar).
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Trata-se de definir a educação cidadã para a democracia como um modo de aprender a
referenciar e a resolver as situações de precariedade e de sofrimento, penalizadores da
dignidade humana, presentes no mundo atual e votadas à indiferença dos povos ricos.
O que a lógica da Misericórdia acrescenta à caridade e à solidariedade é a proximidade,
sem a qual não é possível promover a alteração de mentalidades que altere as
estruturas de reprodução da injustiça.
Dewey:
Uma boa base - o ensino experiencial
numa lógica cooperativa, para uma
modificação emocional e intelectual que
forje uma “forma de vida associada, uma
experiência partilhada em conjunto” de
democracia;
Três pilares educativos:
-

Papa Francisco:
“ter uma identidade está entramado
fundamentalmente com pertencer.”

Três processos identitários:

1) A individualidade é REFLEXIVA
2) A individualidade humana é SOCIAL
3) A individualidade deve ser
efectivamente ejercida para poder
ser fluída.

1) “pensar e agir em termos de
comunidade, de prioridade de vida
de todos … lutar contra as causas
estruturais” da injustiça

A LIBERDADE consiste na capacidade e
na vontade de refletir sobre os seus
próprios objetivos e na capacidade de os
rever como resultado dessa REFLEXÃO,
numa relação entre as ESCOLHAS e a Re
a ANÁLISE d os seus impactos.

2) “não pode haver justiça sem
proximidade”

Trata-se pois, de oferecer com a
Aprendizagem pelo Serviço, uma
educação integral que favorece a
REFLEXÃO, a COOPERAÇÃO e o
EMPODERAMENTO de escolas, de
professores e de alunos.
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3) “fraternidade conscientemente
cultivada”

Como deve a educação
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democratização
das
sociedades, através de um
processo de formação cidadã
para a vida democrática?

Do ponto de vista da legislação portuguesa,
encontra no Decreto Lei n.º 55, 2018, as
margens de flexibilização curricular, avaliação
formativa e interdisciplinaridade qye lhe são
necessárias.
Quanto ao projeto legal da INCLUSÃO (DL n.º
54, 2018) oferece às escolas um marco
pedagógico INOVADOR que permite educar a
DIVERSIDADE dos seus estudantes num clima
de interação próxima com a COMUNIDADE,
com um efeito empoderador.

Tanto no Papa Francisco como em John Dewey encontramos a procura de uma
nova ética que responda à criação de uma ordem social mais humana, ambos
movidos pelo desejo de reduzir o individualismo exacerbado, os efeitos sociais da
tecnocracia e do controlo da economia sobre a política, unidos, também, pela
dignificação da pessoa e a sua educação.

O IDEAL SOCIAL E PESSOAL da democracia e a sua ampla gama de
relações sociais que Dewey propõe, encontram eco na proposta do Papa
Francisco à CRISE ANTROPOLÓGICA que divide e enfraquece as nossas
sociedades: “O verdadeiro poder é o serviço [...] o serviço humilde, concreto, rico de fé [...]
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acolher com ternura toda a humanidade, especialmente os mais pobres, os mais débeis, os mais
pequenos”, na AMIZADE SOCIAL e na CULTURA DO ENCONTRO.
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