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resumo

Este trabalho visa conhecer e analisar a opção política adoptada pelos
municípios estudados, no que concerne ao modelo de gestão praticado nas
actividades de enriquecimento curricular (AEC), em vigor no 1O Ciclo do Ensino
Básico, enquanto entidades promotoras dessas mesmas actividades.
Tomando como ponto de partida teórico a erosão do Estado, a autora faz uma
leitura analítico/política dos processos quer da edificação do EstadoProvidência, quer da sua crise actual, passando pela reforma da Administração
Pública e os mercados educativos resultantes de políticas educativas assente
em correntes neoliberais ou neoconservadoras que invadiram a Europa e cujas
consequências são evidentes, também em Portugal.
Na abordagem teórica destaca-se a emergência dos municípios no campo
educativo ao longo dos últimos trinta anos e, em especial, o seu papel na
concepção e aplicação de medidas de política educativa, com especial relevo
para o papel desempenhado pelos municípios na organização e
implementação das actividades de enriquecimento curricular no 1 Ciclo e o
seu contributo para a edificação da Escola a Tempo Inteiro.
Partindo de uma matriz metodológica qualitativa, a autora recorre ao estudo de
caso para analisar os processos que conduziram os municípios estudados a
optar por diferentes modalidades de gestão das actividades de enriquecimento
curricular.
Por fim, conclui-se que, no caso estudado, os municípios conferem importância
política ao desenvolvimento das actividades de enriquecimento curricular,
apesar de se confrontarem com múltiplas dificuldades, o que os leva, em
alguns casos, a recorrer a uma gestão em parceria com outras instituições
privadas ou de carácter social, ou ainda a entregar a prestação desse serviço
a empresas privadas.
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abstract

This work aims to understand and to analyse the political option adopted by the
municipalities studied, in what concerns the management model practiced in
dealing with curricular enrichment activities, offered in primary schools, as
promoting entities of these activities.
Having as a theoretical point of departure the erosion of the state, the author
makes an analytical/political reading of the processes of development of the
Welfare State and of its current crisis; and alço of the processes of reform
undertaken in public administration and the educational markets that resulted
from education policies that have at their basis neoliberal or neoconservative
discourses that have "invaded" Europe and whose consequences can also be
seen in Portugal.
In the theoretical approach stands out the emergence of municipalities in the
field of education in the last thirty years and, specially, their role in envisaging
and putting into practice education policy measures, with particular attention
being given to the role played by municipalities in organizing and implementing
curricular enrichment activities in primary schools and their contribution to the
development of the Full-Time School.
Employing qualitative research methodology, the author chose to use a case
study to analyse the process that lead the municipalities studied to opt for
different ways of managing curricular enrichment activities.
Finally, it is concluded that, in the case studied, the municipalities give political
importance to the development of curricular enrichment activities, even if they
are confronted by numerous difficulties, which leads them, in some cases, to
resort to working in partnership with other institutions, of a private or non-profit
nature, or even to hand over the provision of this service to private businesses.
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A emergência da temática
Embora a legislação dos últimos trinta anos tenha conferido aos municípios um vasto campo
de intervenção em diversos domínios da vida pública, em matéria educativa o quadro legal de
competências próprias e delegadas, bem como o respectivo financiamento, manteve-se quase
inalterado. O poder local, nesta matéria, continuou a exercer-se sobretudo ao nível da execução das
tarefas mais pobres da logística educativa, embora a partir de meados da década de 90, crescentes
sinais de mudança (formal e informal) tivessem surgido e questionado a capacidade de resposta dos
municípios aos desafios do desenvolvimento.
Tal como no questionamento sobre as sociedades contemporâneas exige, hoje, considerar as
questões nas dimensões regionais, local ou glocal1; no debate actual sobre a crise do Estado e o
estado da Educação, as lógicas comunitárias, empresariais ou mesmo privatizadoras utilizadas pelos
municípios, representam um domínio muito importante na análise das questões da descentralização,
da territorialização, da regulação e da eficácia do sistema educativo.
Após décadas de orientação e produção teórica sobre a mudança educativa centrada nas
políticas do Estado, na ilusão das grandes reformas emanadas pelo poder instituído, ou na sala de
aula, na crença da inovação pedagógica instituída pelo professor ou a escola/estabelecimento de
ensino, enquanto nível operacional intermédio dos sistemas educativos, o local/município tem vindo a
ocupar progressivamente o centro do discurso educativo, surgindo como o palco de análise da
descentralização e (re) centralização das políticas educativas, emergindo como objecto científico,
associado à produção de conhecimentos sobre a lógica de funcionamento do Estado e dos modos de
administração e gestão do sistema educativo.
O movimento de territorialização das políticas educativas, expresso no desenvolvimento das
competências (legisladas e/ou praticadas) pelos municípios, numa mudança do paradigma gestionário
das escolas públicas portuguesas, revela que os municípios estão a deixar de se situar no mesmo
plano das outras entidades privadas ou cooperativas para se integrar, com atribuições próprias, no
sistema público de educação.
No passado recente, muitos municípios já desenvolviam e continuam a desenvolver, com
alguma frequência, funções educativas que visam reforçar, complementar ou mesmo suprir carências
do ensino público, as quais, em muitos casos transcendem (Guedes, 2002; Prata, 2003; Taipas,
2003), as competências formais que lhes estão atribuídas. Apesar dessa proactividade de muitas
autarquias, Fernandes (2005) antevia, com base nas directrizes legislativas recentes por si
analisadas, que o município poderia ter no futuro um papel mais activo no desenvolvimento e

1

O fenómeno de glocalização (Barber, 1996; Urry, 2000) surge num processo, irreversível e paralelo, de
globalização-que-intensifica-a-localização-que-intensifica-a-globalização. Ambos se acham intimamente ligados
numa relação dinâmica, dando-se entre um e outro a passagem de enormes fluxos de recursos. Nenhum dos
dois — global e local — pode existir sem o outro. Evoluem ambos através de um conjunto de relações
simbióticas, irreversíveis e instáveis, em que cada um se vai transformando por via de biliões de iterações
operadas à escala mundial. As pequenas transformações ocorridas no sistema podem redundar numa
ramificação imprevisível e caótica desse mesmo sistema. Toda a trajectória dos sistemas sociais à escala
mundial é objecto de uma crescente atracção no sentido da glocalização.
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coordenação de políticas locais de educação. De facto, os protocolos2 e os acordos3 celebrados entre
a Associação Nacional de Municípios Portugueses ANMP) e o Ministério da Educação (ME) e outros
normativos entretanto publicados indiciam essa transformação.
A generalização implementação da Escola a Tempo Inteiro (ETI) – por intermédio da oferta de
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC)4 –, nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e o
envolvimento da quase a totalidade das autarquias na sua promoção, é o exemplo mais recente da
importância do papel das autarquias na implementação das medidas políticas que o ME elegeu, como
prioritárias, para o ano lectivo 2006/2007. Ao contrário doutros domínios (rede escolar/carta educativa;
serviço de refeições ou os transportes escolares) onde os normativos expressam as competências
atribuídas ao poder local, o poder central neste caso, optou por consignar as autarquias como
entidades promotoras, a par com outras instituições: podem ser promotoras das actividades de
enriquecimento curricular as seguintes entidades: a) Autarquias locais; b) Associações de pais e de
encarregados de educação; c) Instituições particulares de solidariedade social (IPSS); d)
Agrupamentos de escolas (ponto 14 do Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho), ao mesmo tempo
que considera o papel fundamental que as autarquias, as associações de pais e as instituições
particulares de solidariedade social desempenham ao nível da promoção de actividades de
enriquecimento curricular através da organização de respostas diversificadas, em função das
realidades locais, que permitem que actualmente muitas escolas do 1º ciclo proporcionem este tipo de
actividades aos alunos. Esta situação parece, aparentemente, configurar uma mudança na forma e no
modo de descentralização. No entanto, e dado o envolvimento expressivo e a variedade de formas
utilizadas pelas autarquias na promoção das actividades de enriquecimento, entendemos ser
pertinente a escolha deste objecto de estudo.
É neste quadro que se propôs desenvolver um projecto de investigação, tendo por objecto de
estudo as actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo e as suas modalidades de gestão,
implementadas pelas autarquias na sua organização e monitorização. A problemática centrar-se-á em
torno das lógicas comunitárias versus lógicas empresariais tendo em conta essas modalidades de
gestão a que já nos referimos, como campo de acção. Para além da contextualização e
enquadramento teórico necessário para dar consistência à investigação, pretendeu-se realizar um
estudo empírico junto de alguns municípios, enquanto entidades promotoras das AEC.
O facto de a autora ter recentemente participado num Estudo5 sobre a caracterização da
participação das autarquias da região centro nas AEC e os dados neles obtidos serem extremamente
representativos facilitou, e muito, o desenvolvimento do estudo empírico. A estes factores acresce, o
interesse pessoal da autora pelas questões do local e pela igualdade de oportunidades das famílias
2

Protocolo entre a ANMP e o ME - Concretização de alguns princípios e competências vertidos no Decreto-Lei
n.º 7/2003, de 15 de Janeiro - 15 de Dezembro de 2004; Protocolo entre a ANMP, o MTSS e o ME - Iniciativa
Novas Oportunidades – 14 de Dezembro de 2006.
3
Acordo entre a ANMP e o ME - Refeições escolares para alunos do 1º ciclo - 25 de Outubro de 2005; Acordo
entre a ANMP e o ME - Cartas educativas e rede escolar do 1º ciclo - 25 de Outubro de 2005 e o Acordo
Relativo a Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo de Ensino Básico.
4
Despacho n.º 12 591/2006, de 16 de Junho. Faz parte de um pacote de 50 Medidas de Política que visa
melhorar a escola pública. A Generalização da escola a tempo inteiro, com as actividades de enriquecimento
curricular, nas quais se inclui o ensino do Inglês; está integrada num leque de 9 medidas previstas para qualificar
e integrar o 1.º ciclo do ensino básico (ME, 2006).
5
Estudo recentemente publicado pelo Sindicato dos Professores da Região Centro.

26

que a implementação da escola a tempo inteiro implicitamente contém; a experiência profissional no
contacto com as autarquias e projectos comunitários e, finalmente, a recente formação especializada
no âmbito das parcerias e animação comunitária, entre outras. A conjugação destes factores e a
determinação na realização desta investigação constituíram, na opinião da autora, um quadro sólido
para ultrapassar as contrariedades surgidas durante todo o percurso de elaboração da dissertação
que agora se apresenta.
Na área da educação, a delegação e/ou contratualização de novas competências para os
municípios, que já promovem a adopção de uma política de geometria variável6, podem vir a contribuir
para que a prestação de um serviço público e as lógicas a ela subjacente estejam a sofrer
transformações, que se julgam necessário descodificar. Assim, a relevância da realização desta
dissertação advém do reconhecimento generalizado da necessidade, cada vez mais premente, de
descodificar e contextualizar as lógicas dos municípios na confluência de interesses da organização
escolar e da comunidade local, no contexto da reconfiguração actual do papel do Estado e,
simultaneamente, traduzir a pertinência e as preocupações que decorrem da promoção de uma
política de subsidiariedade, que muitos vêem uma outra forma de dizer municipalização educativa.
Por outro lado, a selecção das actividades de enriquecimento curricular como objecto de estudo,
permitirá uma análise pouco explorada e, por isso, constituir-se esta dissertação como uma mais valia
na interpretação e estudo da territorialização das políticas educativas e dos seus actores.
O trabalho organiza-se em cinco capítulos, agrupados em duas partes. A parte I inclui todo o
enquadramento teórico, de cariz político e normativo, correspondendo-lhe os três primeiros capítulos.
No capítulo 1, que intitulamos O Estado central, mudanças no papel do Estado e a Administração
Pública, abordam-se, num primeiro momento, a formação do Estado-Providência de uma forma geral
e, em Portugal, de forma mais particular, com especial incidência na sua interligação com a evolução
da educação no nosso país, passando de seguida pelos sintomas de crise que atravessam os
Estados e as linhas orientadoras das reformas por que passaram ou passam alguns países; num
segundo momento aflora-se o surgimento dos mercados educativos ou quase-mercados e as críticas
de que são alvo.
O Capítulo 2 – O Estado Local: municípios e a educação, do centro às periferias – é
destinado ao enquadramento teórico da participação dos municípios na evolução do sistema
educativo. Aqui apresentamos a emergência do local na territorialização das políticas educativas em
Portugal e o enquadramento histórico e normativo antes e após a Revolução de Abril, no qual se inclui
a evolução do Conselho Local de Educação para o recém-criado Conselho Municipal de Educação.
A parte I encerra com o Capítulo 3 – Escola a Tempo Inteiro, os municípios e a organização
das actividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico – no qual se abordam as
mudanças sociais recentes e as funções sociais atribuídas à escola. Ainda neste capítulo apresentase o enquadramento político e normativo do Programa de Generalização das Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo, responsável pela concretização, em Portugal, da Escola a

6

Consolidando, por um lado, o exercício das competências já atribuídas nalguns contextos e, favorecendo, por
outro, a proactividade no envolvimento e promoção de medidas de política educativa.
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Tempo Inteiro, com especial destaque para a participação dos municípios na sua organização e
gestão tendo em conta o balanço preliminar já efectuado pelo actual Ministério da Educação.
A parte II corresponde ao estudo empírico. Encontra-se dividida em dois capítulos – o capítulo
4 e o capítulo 5. No capítulo 4, dão-se a conhecer as opções metodológicas, os instrumentos
utilizados na recolha dos dados bem como a caracterização pormenorizada dos três municípios que
fazem parte da nossa amostra em estudo. No capítulo 5, apresentam-se e interpretam-se os dados
empíricos tendo em conta a problemática escolhida para esta investigação, os objectivos da
investigação e o balizamento teórico que sustenta o estudo.
Termina-se com as considerações finais já que a complexidade da temática e a natureza dos
dados recolhidos aconselham a não ser elaborada uma conclusão, embora permitam apontar para o
aprofundamento da investigação ou novas questões a serem estudadas.

Objectivos
Optou-se por definir apenas os objectivos e, ao fazê-lo, procurou-se que eles fossem claros e
possíveis de concretizar, no sentido de dar credibilidade a este projecto de investigação. Tendo em
conta a definição do objecto de estudo e da problemática que pretende se pretende estudar, foram
definidos os seguintes objectivos:


Identificar

os

modelos

de

administração

dos

sistemas

educativos:

centralizados,

descentralizados, concentrados e desconcentrados;


Identificar as conexões entre as políticas de territorialização da educação e a emergência do
papel dos municípios, na política educativa local;



Sistematizar o conhecimento sobre o papel reservado às autarquias na educação, no
contexto de mudança do papel do Estado; Analisar as principais competências das autarquias
na administração educativa, em especial, no 1º Ciclo;



Identificar e descrever os vários modelos de Escola a Tempo Inteiro, existentes em Portugal;



Compreender a importância atribuída pelas autarquias à Escola a Tempo Inteiro (ETI) e às
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC);



Estudar o papel das autarquias na organização da Escola a Tempo Inteiro, em particular, na
implementação das actividades de enriquecimento curricular (planeamento, articulação
institucional; selecção e recrutamento de professores, …);



Descrever as modalidades de organização e gestão das actividades de enriquecimento
curricular, por parte das autarquias.

28

 Identificar, compreender e inferir os motivos que levaram as autarquias a optar por lógicas
empresariais ou comunitárias.
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Parte I
ENQUADRAMENTO POLÌTICO E NORMATIVO

31
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CAPÍTULO 1
O ESTADO CENTRAL
Mudanças no papel do Estado e reforma da Administração
Pública

33
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Introdução
Enquanto alguns vêem nos tempos actuais um mero momento de transição entre duas fases
de uma mesma época, a modernidade, outros avançam estarmos antes a presenciar uma transição
entre duas épocas distintas: uns optam pelo uso do prefixo pós para designar o mundo actual – pósindustrial, pós-materialista, pós-moderno, pós-fordista, pós-tradicional – designando algo de novo mas
ainda incerto; outros preferem afirmar a continuidade histórica, negando a ruptura com a fase
antecedente – modernidade tardia, avançada, alta radical, reflexiva. O simples facto de existirem
defensores de cada uma das designações, associadas às quais encontramos diferentes diagnósticos
e interpretações, indicia, ao contrário, do que por vezes se supõe, que estamos longe de uma época
de pensamento único face aos problemas do mundo contemporâneo.
A globalização7 implica novos problemas que ultrapassam em larga medida as lógicas e
capacidades de acção nacional ou local. Este facto não quer dizer que a globalização económica,
cultural ou ambiental anule as especificidades locais, ou que as influências contextuais da
globalização sejam homogéneas e uniformes. Discutir os limites do Estado-Nação numa época de
globalização e de integração europeia; analisar políticas educativas contemporâneas face à crise do
Estado-Providência e a emergência do Estado neoliberal tendo em conta a evolução recente das
políticas educativas portuguesas é o desafio que se propõe no Capítulo I. Para tal, opta-se por
abordar a educação como uma política social que requer o entendimento das políticas públicas no
interior das diferentes formas de intervenção do Estado. Com efeito, verificamos que, hoje mais do
que nunca, as políticas públicas configuram uma importante ferramenta amplamente utilizada pelo
Estado e pela sociedade, contribuindo para a transformação de uma problemática social, a partir de
uma acção localizada no tempo e focalizada nos seus resultados. No terreno da educação e das
políticas sociais em geral, estas mudanças, que conformam uma agenda globalmente estruturada
(Dale, 2001), têm-se traduzido por uma redefinição dos serviços educativos e de bem-estar, do papel
do Estado na sua governação e na emergência de novas configurações da participação da educação
na regulação social.

7

Apesar de não existir uma abordagem neutra para discutir a globalização em face dos temas
educacionais, a globalização é um processo cheio de complexidades internas, tensões e
contradições, este compromisso necessita da disposição das pessoas para tomar decisões e efectuar
escolhas entre alternativas, tomar decisões e estabelecer prioridades em situações concretas
(Giddens, 1996); para Dale (2001: 146), na perspectiva da Agenda Globalmente Estruturada para a
Educação, a globalização é um conjunto de dispositivos político-económicos para a organização da
economia global, conduzido pela necessidade de manter o sistema capitalista, mais do que por
qualquer outro conjunto de valores [construída por intermédio das actividades relacionadas entre si,
económicas, políticas e culturais]. A adesão aos seus princípios é veiculada através de pressão
económica e da percepção do interesse nacional próprio.
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1. Do auge ao declínio do Estado – Providência
Neste primeiro ponto procurar-se-á apresentar de forma breve um enquadramento analítico
das principais características do Estado-Providência enquanto modelo de estado desenvolvido
principalmente nas sociedades europeias. Assim, proceder-se-á à análise das dimensões
constitutivas deste modelo, a fim de, por um lado, compreender melhor o significado social, político e
económico do mesmo e, por outro, analisar as funções e as formas de acção concretas que o EstadoProvidência desenvolve na sociedade, com especial destaque para a educação.

1.1. A formação do Estado-Providência
O Estado é aqui entendido como a organização política que, a partir de um determinado
momento histórico, conquista, afirma e mantém a soberania sobre um determinado território, aí
exercendo, entre outras, as funções de regulação, coerção e controlo social. Essas funções na
transição para a modernidade foram-se tornando gradualmente indispensáveis ao funcionamento,
expansão e consolidação do sistema económico capitalista. O projecto da modernidade capitalista foi,
em grande medida, construído e consolidado em torno do Estado-Nação8.
A partir da concepção soberana absolutista, conjugada com as noções de território e nação,
consolida-se, no século XVI, o Estado Moderno, sob a forma de Monarquias Absolutistas. Essa forma
de apresentação da organização estatal perdura até o século XVIII, com o advento do liberalismo
como teoria política. Surge, então, a figura do Estado Liberal Mínimo, em que o exercício da
soberania fica reduzido à garantia da paz social. No século XX, verifica-se uma terceira apresentação
do Estado Moderno9. Ainda sob a óptica do liberalismo, procura-se enfrentar as questões sociais –
negadas no Estado Liberal Mínimo –, configurando-se, assim, o Estado de Bem-Estar. Procura-se,
assim, uma interacção entre liberalismo e democracia, uma incorporação de grupos sociais nos
benefícios da sociedade contemporânea (Moraes, 1996: 44), de modo que a soberania passe a ser
conjugada com a solidariedade.
Assim sendo, dentro da concepção política de um Estado liberal, verifica-se a presença do
elemento social, por meio de uma preocupação com a igualdade e a dignidade, não mais sendo
suficiente a simples garantia da liberdade. A própria manutenção do capitalismo, consolidado no
Estado Liberal Mínimo, passou a depender do acesso dos novos grupos sociais emergentes aos

8

(...) quando o Estado já existia e começava a democratizar-se, como aconteceu nos Estados Unidos, na França
e, mais tarde, na Grã-Bretanha, a nação era apenas definida como o conjunto dos cidadãos do Estado. A
cidadania era universal e abstracta. A homogeneidade cultural ou "étnica" não era exigida [...] No pólo oposto do
espectro, encontramos os movimentos nacionais e os nacionalismos sem um Estado próprio preexistente [...]: aí
a "nação" ou o "povo", como sede da soberania máxima, não podiam ser definidos por uma cidadania comum,
sendo, em vez disso, concebidos em termos (ditos objectivos) de língua, cultura, religião, e outros critérios
históricos ou étnicos, frequentemente com conotações racistas e insinuações fundamentalistas (Puhle, 2000: 2627).
9
O Estado Moderno, configurado pela conjugação da soberania, território e nação, teve três diferentes momentos
de materialização ao longo da história: absolutista na sua origem, liberal clássico (mínimo) numa fase
intermediária e liberal de bem-estar na contemporaneidade.
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benefícios da sociedade de mercado. A completa exclusão dessas novas camadas sociais levaria à
ruína da própria política liberal.
A forma como o Estado lida actualmente com as solicitações e exigências económicas e
sociais é uma das consequências das alterações que ocorreram na passagem da fase do capitalismo
competitivo10 para a fase do capitalismo monopolista11. Para Martín (1994: 64) na fase do capitalismo
monopolista produzem-se mudanças fundamentais. As relações entre o político e o económico, entre
o Estado e a sociedade estabelecem-se a partir de outros pressupostos que levam a que à separação
se suceda a interrelação. É isto que significa e supõe a aparição do Estado-Providência.
O Estado-Providência12 é, assim, equacionado como o resultado do funcionamento do
sistema político, sintetizado por Santos (1993: 43-44) segundo as seguintes características principais:
O Estado-providência é a forma política dominante nos países centrais na fase de “capitalismo
organizado”, constituindo, por isso, parte integrante do modo de regulação fordista. Baseia-se em
quatro elementos estruturais: um pacto entre o capital e o trabalho sob a égide do Estado, com o
objectivo fundamental de compatibilizar capitalismo e democracia; uma relação constante, mesmo
que tensa, entre acumulação e legitimação; um elevado nível de investimentos e consumos sociais; e
uma estrutura administrativa consciente de que os direitos sociais são direitos dos cidadãos e não
produtos da benevolência estatal.
A história do Estado-Providência da pós-guerra pode dividir-se em três períodos distintos
(Mishra, 1995: 91):
1. O primeiro período, sensivelmente de 1950 a 1975, o Estado-Providência
keynesiano13, firmou-se como paradigma dominante e estável do desenvolvimento
social no Ocidente;
2. O segundo, que se estende de 1975 a 1980, foi uma fase de crise, em que o
capitalismo assistencial entrou em desequilíbrio;
3. O terceiro período iniciou-se por volta de 1980, com a eleição dos governos de
Thacher, no Reino Unido, e de Reagan, nos Estados Unidos da América, sob um
programa que entrou em ruptura ideológica com o Estado Providência keynesiano
(EPK), em favor de uma abordagem neoconservadora. Para Mischa (1995: 91) isto
marca o início de um período “pós-crise” durante o qual o EPK foi relativizado como
paradigma da sociedade capitalista avançada.

10

O papel do Estado na fase do capitalismo competitivo liberal limitava-se a criar condições para o
funcionamento da economia.
11
Na fase do capitalismo monopolista, em decadência, actualmente, as funções do Estado passam a estender-se
mais directamente à produção.
12
Sobre a génese e evolução do Estado-Providência, ver, por exemplo Villaverde Cabral (1985) e Mozzicafreddo
(1994 e 1997).
13
A equação Keynesiana ficou célebre. Tendo a sua origem na necessidade de dinamizar a criação de empregos
na época de forte depressão dos anos 30 (Mozzicafreddo, 1994: 18), foi muito para além desse objectivo: o
compromisso keynesiano (Afonso, 2003: 53), nas suas vertentes americanas (o New Deal roseveltiano e a War
on Povert de L.B.Johnson) e europeias (a social democracia nórdica, o trabalhismo francês e italiano), sintetizara,
num projecto político coerente, a resposta democrática à ascensão e consolidação do Estado soviético. O
Estado-Providência surgiu, assim, como uma versão suavizada e democrática do intervencionismo estatal
soviético, e pode mesmo ser entendido, historicamente, como um instrumento de confronto geo-estratégico no
contexto da guerra-fria.
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O factor estruturante da configuração do Estado-Providência, em matéria de regulação das
relações económicas, diz respeito ao que é conhecido como a equação keynesiana e que teve a sua
origem na necessidade de dinamizar a criação de empregos na época de forte depressão dos anos
30. Nessa altura, o estado capitalista debatia-se com problemas centrais, dos quais se destacam três
(Dale, 1989: 28): a) a necessidade de apoiar o processo de acumulação de capital; b) a necessidade
de garantir o contexto de acumulação; e c) a necessidade de legitimação, quer do modo capitalista de
produção, quer da sua participação neste último. Para O´Connor (1977: 19), o Estado capitalista tem
de tentar desempenhar duas funções básicas e muitas vezes contraditórias: acumulação e
legitimação. Isto quer dizer que o Estado deve tentar manter, ou criar, as condições em que se torne
possível uma lucrativa acumulação de capital. Entretanto o Estado também deve manter ou criar
condições de harmonia social.
Para Mozzicafreddo (1994: 19-24) o Estado-Providência tem na sua base o pleno emprego, o
fornecimento de um conjunto de serviços universais para a satisfação de necessidades básicas e o
empenho em manter um nível nacional mínimo de vida. Para que isso fosse possível, Santos (1990:
194-195) afirma estar implícito um compromisso (idealizado pelo plano económico de Keynes) entre o
Estado, o capital e o trabalho: os capitalistas renunciaram a parte da sua autonomia e dos seus lucros
e os trabalhadores, a parte das suas reivindicações (as que respeitam à subversão da sociedade
capitalista e à sua substituição pela sociedade socialista).
Para que isso viesse a ser concretizado, o Estado (Figura 1) tem que transformar os recursos
que lhe advêm da tributação do capital privado e dos rendimentos salariais em capital social
possibilitando, dessa forma, a sua conversão em investimento social – conjunto das despesas em
bens ou serviços que aumentam a produtividade do trabalho – ou em consumo social – conjunto das
despesas, designadas por políticas sociais, bens ou serviços, consumidos gratuitamente ou a preços
subsidiados pelos trabalhadores, despesas essas que, por isso, fazem baixar o custo da reprodução
da mão-de-obra, aliviando assim a pressão sobre o capital para aumento dos salários directos
(Santos, 1990: 194).

Figura 1 Forma de organização do Estado-Providência segundo Santos (1990: 194- 95)

ESTADO

TRABALHO

CAPITAL
CAPITAL
SOCIAL
Investimento Social
• Parques industriais;
• Auto-estradas;
• Portos/aeroportos;
• Electricidade para a indústria;
• Telecomunicações;
• Formação profissional
•

Consumo Social
• Educação;
• Habitação;
• Saúde;
• Transportes urbanos;
• Pensões ...
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O papel redistributivo do Estado-Providência operacionalizado pelas políticas de coesão e
bem-estar social, tinham como objectivo contrariar/regular estas tensões e desequilíbrios criados pelo
mercado. O ciclo virtuoso do modelo de crescimento Keynesiano e Fordista alimentava, em ciclos
longos de crescimento e de expansão económica, a estabilidade e a previsibilidade das políticas da
produção de cidade e das condições de reprodução social, especialmente orientadas para os estratos
sociais mais fragilizados.
O Estado, para atender às exigências de acumulação, entra, frequentemente, em contradição
com as necessidades de legitimação e, por isso, esta antinomia conduz o Estado a se envolver-se
numa crise estrutural (Afonso, 1997: 137) que se vai intensificando à medida que sobre ele pesam
certas exigências. Apesar destas contradições, o Estado-Providência conseguiu, em diferentes
países, afirmar-se como a fórmula política mais adequada para fazer face às solicitações sociais,
políticas e económicas inconciliáveis que estavam então em jogo. Na fase de expansão que se seguiu
à II Guerra mundial, o Estado-Providência passou a ser a fórmula adoptada por muitos países
(Cabral, 1985, 1997; Mozzicafreddo, 1994, 1997; Afonso, 1997; Silva, 2000) para a gestão das
contradições de, por um lado, o Estado querer ter uma decisiva intervenção económica e, por outro,
ser pressionado a criar condições para atender às novas e crescentes expectativas e necessidades
sociais14. Esta perspectiva considerava que o desemprego está ligado à insuficiência do consumo
combinado com a insuficiência do investimento. Assim, o papel do Estado no combate ao
desemprego deve ser o de estimular essas duas funções, com vista a aumentar a procura global
efectiva, através da política de despesa pública e da política orçamental, nomeadamente fiscal,
monetária, creditícia e da política de desenvolvimento de obras públicas.
Equacionar o Estado como titular de um papel económico e socialmente activo leva a
considerar que a sua acção implica uma transformação das sociedades através do relacionamento e
compatibilização das diferentes lógicas, por vezes contraditórias, entre políticas económicas e
políticas sociais e as políticas de regulação económica como elementos que se condicionam
reciprocamente. É esta dimensão integrada que caracteriza a estrutura e funções do EstadoProvidência. As políticas Keynesianas de estímulos à actividade económica, segundo Mozzicafreddo
(1997: 8) ainda orientam a acção da maioria dos Estados democráticos e industrializados da Europa
(incluindo, evidentemente, Portugal), são uma resposta à situação de insuficiência da procura global
efectiva e às disfuncionalidades do mercado, bem como uma resposta à conflitualidade social. As
políticas sociais e a consequente expansão de direitos de cidadania foram, em suma, um dos pilares
do chamado Estado-Providência, que se caracterizou, sobretudo em alguns dos países capitalistas
avançados e num contexto histórico particular, pela capacidade de gerir as contradições e tensões
resultantes das exigências da legitimação democrática e da acumulação capitalista (O’Connor, 1977;
Offe, 1984; Santos, 1993; Afonso, 2003).
A estrutura formal e substantiva do Estado-Providência foram sendo organizadas em termos
de respostas e acções face aos problemas e às necessidades das sociedades. Tendo sido adoptadas
as políticas Keynesianas em grande parte dos países capitalistas centrais no pós-guerra (Afonso,

14

As necessidades sociais referem-se às decorrentes do reconhecimento de direitos de cidadania como a
protecção social, o acesso aos cuidados de saúde e à educação, entre outras.
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1997: 138), actualmente instalou-se o debate em torno dos limites do modelo Keynesiano para
estimular a procura global efectiva, o pleno emprego e o alargamento da protecção social,
evidenciados principalmente nos fortes aumentos dos gastos públicos e na crescente pressão fiscal
(Mozzicafreddo, 1997: 29). Para Mozzicafreddo (1997) constata-se a existência de elementos
indicadores de uma contracção do peso quantitativo do Estado que coexistem com indicadores da
expansão do papel deste nos aspectos de regulação colectiva e de orientação qualitativa do
funcionamento das relações sociais e económicas.

1.2. O Estado-Providência em Portugal
O grau de intensidade das políticas do Estado-Providência varia de país para país,
dependendo do grau de desenvolvimento, reflectindo-se o peso do Estado na percentagem da
despesa pública no produto interno bruto, em cada país.
Gráfico 1 Dimensionamento do Estado em países da União
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Fonte:Eurostat; O ECD; Dados estatísticos nacionais

No caso de Portugal (Gráfico 1) o dimensionamento elevado do Estado, na primeira década
do século XXI, face aos países europeus é o reflexo da constituição e evolução do EstadoProvidência, ao longo do século XX.
Segundo Santos (1993), o Estado português deve ser considerado um semi-EstadoProvidência ou quase-Estado Providência pelo facto de não ter sido possível institucionalizar uma
regulação fordista na relação salarial; entretanto, o autor ressalta a existência de uma sociedade
providência forte, compensando as insuficiências da protecção social pública e originando
articulações específicas entre a protecção social fornecida pelo Estado e a protecção social fornecida
pela comunidade. Para Afonso (1998: 188-189) as razões apontadas por Santos (1993: 44) para
considerar um lumpen-Estado-providência prendem-se com a comparação dos elementos
constitutivos do Estado-Providência relativamente às suas dimensão, condicionamento, fragilidades e
consequências na sociedade portuguesa.

40

No caso de Portugal15, o desenvolvimento do Estado-Providência, atendendo apenas ao
processo iniciado em 1974, estruturou-se, em termos institucionais, em torno do modelo universalista
caracterizado por três dimensões básicas (Mozzicafreddo, 1997: 32):
1. O desenvolvimento de políticas sociais gerais e políticas compensatórias de protecção de
determinados segmentos da população;
2. A implementação de políticas macroeconómicas e de regulação da esfera económica privada,
intervindo nas disfuncionalidades das regras de mercado;
3. Estabelecendo formas de conciliação, isto é, institucionalizando a concertação entre parceiros
sociais e económicos, em torno de grandes objectivos, como o crescimento económico e a
diminuição das desigualdades sociais.
Na lógica do Estado-Providência, apesar da Constituição da República Portuguesa de 1976
consagrar um conjunto de direitos sociais, estava longe de cobrir as necessidades sociais dos
cidadãos e atingir o nível de outros países europeus; apenas nas últimas décadas é que o
investimento público nos sectores sociais passou a ser comparável ao aplicado em outros países
desenvolvidos.
Todavia, apesar do modelo universalista adoptado por Portugal (tal como na maior parte das
sociedades industrializadas), as medidas que foram sendo implementadas no desenvolvimento do
Estado-Providência tenderam para a concretização de um modelo instrumental e selectivo
(Mozzicafredo, 1997: 32), visível na produção de políticas sociais, de mecanismos de regulação da
esfera económica e de políticas de concertação social, quase sempre equacionados como resposta
às solicitações imediatas. Este processo, revelou-se descontínuo e fragmentado em função das
diferentes pressões e assimetrias de poder dos grupos sociais existentes e dos recursos públicos
disponíveis. Deste modo, Mozzicafreddo (1997) e Silva (2000) consideram que o processo de
estruturação do modelo de Estado-Providência, em Portugal, parece resultar tanto da mobilização
política e social, como da resposta do sistema político às necessidades de gestão do desenvolvimento
económico e social. Como exemplo, o autor refere a expansão dos direitos políticos e sociais que
exige do poder político português respostas articuladas e eficazes de regulação social. Neste
processo de constituição de cidadania (no contexto de uma sociedade com baixo nível de
desenvolvimento), como em outros, a centralidade do papel do Estado, torna-se mais presente. Esta
constatação revela o predomínio do político no papel central do Estado. No entanto, o facto de o
Estado-Providência se ter desenvolvido tardiamente e não ser alvo de grande visibilidade, para
Afonso (1998: 183) tal não significa que tenha tido uma menor intervenção na vida social e política e
terá mesmo resistido à mudança neoliberal iniciada com os Governos sustentados pelo partido socialdemocrata (PSD), embora tenha acabado por ocorrer uma redefinição do papel do Estado no sentido

15

Com a Revolução de Abril em 1974, os avanços e recuos da construção do estado democrático depararam-se
com uma forte crise da base económica, explicada não só pela instabilidade da política interna, como também
pelos primeiros efeitos de uma economia que se abria à internacionalização dos mercados, embora em pleno
ciclo de recessão provocada pelos sucessivos choques petrolíferos. Até ao período de adesão à actual União
Europeia em meados dos anos 80, a consolidação do Estado Social colidiu com a escassez do financiamento
público e com uma organização incipiente do Estado.
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de operar uma relativa desregulamentação e privatização dos sectores públicos, bem como algum
descomprometimento com as políticas sociais (Afonso, 1998: 183-184)].
Mas o acentuar do descontrole das finanças públicas e a elevada inflação fizeram com que o
país recorresse a sucessivos acordos de adesão a organismos multilaterais, o que ratificou a
predisposição de abertura da economia e a escolha de um modelo de industrialização voltado para a
internacionalização (Antunes, 2003: 151). Até ao período de adesão à actual União Europeia em
meados dos anos 80, a consolidação do Estado Social – com a implementação do sistema nacional
de saúde, a expansão da rede de ensino público, o lançamento das políticas sociais, a construção de
equipamentos de apoio social, a política de habitação e de infra-estruturas urbana, a definição das
competências dos municípios, etc. – colidiu com a escassez do financiamento público e com uma
organização incipiente do Estado. Perante essa realidade, Antunes (2003) relata que Portugal aceitou
as condições das políticas e dos programas de estabilização económica do Fundo Monetário
Internacional (FMI). Em 1985, com a assinatura do acordo de adesão à, então, Comunidade
Económica Europeia (CEE), actual União Europeia (UE)16, Portugal consolidou a transição
democrática e o desenvolvimento da economia de mercado ao receber um elevado fluxo de capital.
Na década de 90 houve, em Portugal, significativas alterações na política macroeconómica
impostas pela obrigatoriedade do país cumprir critérios da UE, entre os quais se destacam o combate
à inflação; o aumento do salário dos trabalhadores; o expressivo volume de obras públicas,
principalmente estradas e auto-estradas; e os investimentos na indústria, na agricultura e na formação
profissional (Antunes, 2003: 152). Durante todo este período, retrata a autora, o Estado português foi
fortemente desdobrado em institutos, empresas públicas, fundações, sociedades anónimas,
comissões reguladoras, autoridades administrativas independentes e agências executivas (2003:
152). A plena adesão à UE, primeiro com os fundos de pré-adesão e depois com os sucessivos
Quadros Comunitários de Apoio (QCA´s), permitiram uma enorme expansão do investimento público
e a consolidação do edifício legal do Sistema de Planeamento17 num contexto de organização de um
Estado fortemente centralizado e atomizado na condução das suas políticas sectoriais e territoriais. O
desenvolvimento do sistema de Estado-Providência, no contexto da sociedade portuguesa, introduz
uma dimensão de fortes pressões e, consequentemente, de sistemática negociação com os diferentes
grupos e sectores sociais (Mozzicafreddo, 1997: 33). Deste modo, tal como afirma este autor, a
dimensão política e institucional parece assentar na predominância do social corporatism num
contexto de legitimidade processual e de democracia pluralista.
Mas Santos (1993: 20) classifica o nosso país como um semi-Estado-Providência ou quasiEstado-Providência, com algumas semelhanças ao modelo escandinavo ou anglo-saxónico, dado que
o Estado Português, considera o mesmo autor, não é um Estado-Providência no sentido exacto do
termo, embora certos aspectos se aproximem dessa forma política (Santos, 1993: 40). Segundo este
autor, a grande diferença entre o Estado português e um típico Estado-Providência prende-se com o
16

No que diz respeito às políticas educativas portuguesas decorrentes da integração do país na UE, Antunes
(2001, 2003) sintetiza, no período compreendido entre 1986 e 1992, três modalidades de produção de processos
de europeização das políticas educativas nacionais: (i) a definição de agendas e prioridades comuns aos
Estados-membros, na esfera da educação; (ii) o estabelecimento de uma agenda e uma política comunitárias
para a educação; (iii) a recontextualização de políticas comunitárias.
17
A aprovação dos primeiros Planos Directores Municipais dá-se nos finais da década de 80 e início de 90.
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facto de a administração pública ainda não ter interiorizado inteiramente a segurança social como um
direito, continuando em alguns aspectos a considerar que se trata de um favor concedido pelo Estado,
tal e qual como se pensava durante o regime autoritário do Estado Novo (Santos, 1993: 44).

1.3. O Estado-Providência e a Educação em Portugal
O Estado-Providência, o Estado protector, o Welfare State, ou o Estado do Bem-Estar marcaram,
indelevelmente, a segunda metade do século XX (Cotarelo, 1986).
Na educação, a escola oficial, pública e obrigatória no auge do fordismo e do Estado de BemEstar encontrava-se articulada com um sistema produtivo que proporcionava emprego para todos.
Sobre este contexto, refere Stoer (2001:252) que a escola, além da sua função de socialização,
desempenhava uma função de selecção que potenciava a inserção de cada indivíduo numa estrutura
ocupacional hierarquizada. Stoer (2001, 247-258) considera duas formas de relação do Estado com a
educação escolar que apontam para distintas relações entre Estado e economia e entre escola e
mundo do trabalho identificáveis ao longo do século XX: uma primeira forma de relação do Estado
com a educação escolar que designa através da expressão estrutura ocupacional e democratização
social, específica das sociedades em que o regime de acumulação fordista e o modelo de Estado de
Bem-estar se desenvolveram com algum significado; a segunda forma da relação entre o Estado a
educação escolar é identificável nas preocupações do Estado com a criação de oportunidades de
emprego e promoção da retoma do crescimento económico (...) a escola para todos desarticula-se
com um sistema produtivo que desenvolve o desemprego estrutural (...) situação que conduz o
Estado a assumir-se plenamente como Estado-regulador, como mediador de um novo processo de
concertação social que passa pela preocupação de garantir, em primeiro lugar, a competitividade do
país face a um mercado cada vez mais mundializado (Stoer, 2001: 257-258).
Nestas condições, o Estado actuava como um Estado educador em nome de uma
democratização social baseada no princípio de igualdade de oportunidades; como se poderá
constatar nos pontos seguintes.
1.3.1. A Educação na consolidação do Estado-nação
A construção dos modernos Estados-nação18 não prescindiu da educação escolar na medida
em que esta se assumiu como lugar privilegiado de transmissão e legitimação de um projecto societal
integrador e homogeneizador, isto é, um projecto que pretendeu, mesmo coercivamente, sobrepor-se

18

Diferentemente da noção de Estado, a nação é fruto do século XIX. Ela pressupõe que, no âmbito de um
determinado território, ocorra um movimento de integração económica (através da emergência de um mercado
nacional), social (com a educação de ‘todos’ os cidadãos), política (com o advento do ideal democrático como
elemento ordenador das relações dos partidos e das classes sociais) e cultural (passível de unificação linguística
e simbólica de seus habitantes). Para Santos (2001a, 2001b) os Estados-nação têm tradicionalmente
desempenhado um papel algo ambíguo: enquanto, externamente, têm sido os arautos da diversidade cultural, da
autenticidade da cultura nacional, internamente, têm promovido a homogeneização e a uniformidade, esmagando
a rica variedade de culturas locais existentes no território nacional, através do poder da polícia, do direito, do
sistema educacional ou dos meios de comunicação social, e na maior parte das vezes por todos eles em
conjunto (Santos, 2001a, 2001b).
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e substituir-se às múltiplas subjectividades e identidades culturais, raciais, linguísticas e religiosas
originárias.
A consolidação do modelo escolar entre os séculos XVI e XVIII, em detrimento dos modos
antigos de aprendizagem, é fruto de um longo processo, produzido no seio de um jogo complexo de
relações sociais e de modificações das representações e das orientações normativas respeitantes ao
mundo e aos homens, como aponta Nóvoa (1994), compreensível num quadro onde igualmente
emerge o desenvolvimento de uma nova concepção de infância; a instauração de uma civilização dos
costumes, que impõe um ideal de adulto civilizado em contra ponto à condição natural da criança; o
estabelecimento de uma ética protestante do trabalho e a implantação de uma sociedade disciplinar,
que tem como consequência o encerramento das crianças em espaços próprios. É sob a sombra
tutelar da Igreja que o modelo escolar se burila e aperfeiçoa nesses três séculos fortemente
influenciados pela Reforma e Contra-Reforma.
Mas o século XVIII, ou das Luzes, com as suas profundas transformações económicas,
sociais e políticas, exige rupturas importantes no campo educativo e na organização da vida social.
Em muitos países, o Estado toma o lugar da Igreja no controlo da educação, através de
processos nem sempre pacíficos, e vai tornar-se o mais importante agente de expansão da instituição
escolar. Revolução industrial e modernidade caminham juntas. Elas trazem consigo um processo de
integração até então desconhecido: a constituição da nação (Ortiz, 1999: 78). Ao mesmo tempo a
nação, é vista como o lugar onde se acomodam as nacionalidades; é um espaço geográfico no
interior do qual, para Ortiz (1999), se realizam as aspirações políticas e os projectos pessoais.
Ao longo de todo o século XIX, a escola é transformada num elemento central de
homogeneização linguística e cultural, de invenção da cidadania nacional, em suma, de afirmação do
Estado-nação. Como não se cansam de sublinhar os autores que perfilham a perspectiva do sistema
mundial moderno, a expansão da escola encontra-se intimamente ligada à construção dessa
realidade imprescindível ao novo estádio da economia capitalista mundial, o Estado-nação. Para
Ramirez e Ventresca (1992: 49-50) a própria ascensão do Estado-nação foi alimentada pela
economia capitalista mundial; por seu turno, a nação-Estado, como modelo de organização política,
envolve a formação de cidadãos e confere a estes o estatuto de indivíduos e, por isso, a cidadania e
individualidade associam-se não meramente pelo Estado como uma organização burocrática, mas,
muito mais importante, pela comunidade imaginada que os Estados nacionais esperam vir a encarnar.
A progressiva expansão da escola a todas as camadas e grupos sociais conduziu à
consolidação de modelos de organização escolar e de organização pedagógica capazes de abranger
um cada vez maior número de alunos. Com esse propósito, desde o século XIX que se tem vindo a
desenvolver uma gramática da escola – definida por Tyack e Cuban (1995) (grammar schooling)
como o conjunto persistente de características organizacionais e de estruturas que, para além de
todas as reformas e mudanças, se vão mantendo como características do modelo escolar – capaz de
dar resposta ao desafio de ensinar a muitos como se fosse a um só (Barroso, 1995). Na maior parte
dos países ocidentais, o século XIX marca o início da criação, estruturação e regulamentação dos
sistemas públicos nacionais de ensino pela imposição da escolaridade obrigatória e pelo alargamento
da oferta escolar, sob o impulso ou égide do Estado.
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Mas é só durante o século XX (Teodoro, 2003: 27-30) que assistimos a um rápido e contínuo
crescimento de alunos, professores e edifícios, acompanhado pelo alargamento das taxas de
escolarização e das respectivas faixas etárias, visível no prolongamento dos anos obrigatórios de
estudo, pelo crescimento sucessivo das percentagens de financiamento público para a educação,
pelo estreitamento da malha da rede escolar e pela diversificação e extensão dos públicos. A
confirmá-lo observamos que em 1900, Portugal, com uma população aproximada de 5,5 milhões de
habitantes, possuía cerca de 75% de analfabetos, frequentavam a escola cerca de 250 000 alunos,
95% dos quais estavam em escolas do ensino primário; já no final do século XX, com uma população
de aproximadamente 10 milhões de habitantes, Portugal apresenta 10% de analfabetos, existem
cerca de 2 milhões de alunos, 25% dos quais frequentam o 1º ciclo do ensino básico. Ou seja, em 100
anos, enquanto o número de alunos a frequentar o antigo ensino primário pouco mais que duplicou, o
número daqueles que frequentam os outros graus de ensino aumentou mais de cem vezes (Barroso,
2000).
Em nome do progresso, da consolidação do Estado Nação e da integração cívica, social e
laboral das crianças e dos jovens e, principalmente, a partir de meados do século, em nome do
crescimento económico, da mobilidade social e do desenvolvimento do capital humano dá-se a
explosão escolar. Esta situação, segundo Barroso (2000) contribuiu para a passagem do Estado
Educador (Charlot, 1994) à Sociedade Pedagógica (Beillerot, 1982) e a educação torna-se um
Tesouro a Descobrir (Delors, 1996).
Na senda de Fernandes e Pires (1991: 78-79), o Estado, nos últimos dois séculos19,
abandonou a sua posição de desinteresse ou alheamento em relação à educação escolar para se
tornar o seu principal promotor e responsável. A educação fornecida pela escola tornou-se de tal
forma predominante que o próprio termo educação se identifica frequentemente com educação
escolar. A este respeito, escreve Durkheim (1984), citado por Lima (1992: 46): a partir do momento
em que a educação é uma função essencialmente social, o Estado não pode desinteressar-se dela.
Pelo contrário, tudo quanto seja educação deve estar, de algum modo, submetido à sua acção. Na
verdade, a emergência e a consolidação do modelo escolar é indissociável da construção dos
modernos Estados – nação para a qual a escola desempenhou um papel central na formação de
subjectividades sociais através da compatibilização proporcionada pelo fordismo que, por seu turno,
garantiu, através do desenvolvimento da sociedade capitalista, a estabilização entre as certificações
escolares e as certificações profissionais (Correia e Matos, 2001: 92).

1.3.2. Políticas educativas e o Estado-Providência em Portugal
Embora Portugal tenha sido um dos pioneiros, de entre os países europeus, na construção de
um edifício jurídico-normativo que possibilitasse a criação e implantação de um sistema de ensino
moderno, a verdade é que o desenvolvimento da escola de massas foi lento e sinuoso (Correia, 1998:

19

Filomena Mónica (1978:61) constata, contudo, que o Estado português tomou conta do ensino muito cedo, logo
após a expulsão dos Jesuítas, no século XVIII, e desempenhou sempre um papel fundamental, não obstante
algumas promessas vagas e declarações piedosas feitas por governos liberais e, mais tarde, republicanos a favor
da descentralização.
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159). Dos vários estudos comparativos realizados e apresentados por Candeias (2001), considerando
as várias vertentes em análise, Portugal lidera, desde o século XIX, os vários rankings no que toca à
taxa de analfabetismo ou aos mais baixos níveis de escolarização (Candeias, 2001: 44-48). Na
Europa, o caso português20, segundo a interpretação que este autor faz dos dados disponíveis, é um
caso singular de analfabetismo de dupla periferia, uma, face ao núcleo duro dos países europeus
norte e centro; outra, face aos países periféricos do sul, leste e oeste (Candeias, 2001: 44).
A complexidade, a heterogeneidade, e por vezes o hibridismo, das orientações de política
educativa produzidas nas últimas décadas, especialmente após o 25 de Abril de 1974, passam pela
transição do Estado Novo para o Regime Democrático (Grácio, 1986; Stoer, 1986; Teodoro, 2001),
pela emergência de um neoliberalismo educacional de tipo mitigado (Afonso, 1997), pelos elementos
de extracção democrática, modernizadora e neoliberal das reformas da educação pública (Lima e
Afonso, 2002) e ainda pelas tendências de regulação, desregulação e privatização (Barroso, 2003)
e/ou por dinâmicas de globalização e de europeização das políticas públicas (Antunes, 2004).
No período pós – 25 de Abril, ainda mal se iniciava a normalização constitucional21 já era
perceptível a influência de factores externos22 através da intervenção do Banco Mundial no sistema
educativo português (Stoer, 1986: 246-247). Na análise sobre o papel do Banco Mundial23, este autor
defende que a intervenção do Banco Mundial na educação portuguesa foi mais ideológica do que
instrumental, em virtude de ter proporcionado, não só um modelo para o desenvolvimento educativo,
como também o apoio externo a um Estado extremamente necessitado de refazer a sua imagem para
se reabilitar face à comunidade capitalista internacional.
Iniciado em 1977, em nome da defesa da igualdade de oportunidades, os saberes escolares
encarados como bens universais, o Estado, ainda que num registo democrático, apresenta-se como o
representante legítimo do interesse público, a instância onde se assegura a regulação dos sistemas
educativos. Neste caso, o processo de legitimação, estabelecido a priori, privilegia a governabilidade
20

No caso português, considere-se a particularidade de, só no período imediatamente após o 25 de Abril, a
ideologia democratizante ter (a)firmado a ideia de se encarar a definição da educação como um instrumento
formativo da democracia, o que legitimou o exercício da democracia no interior do próprio espaço educativo, do
que se conclui que, no nosso caso, a contribuição da educação para a democracia é inseparável da construção
da educação democrática e da construção de cidades educativas enformadas pelos princípios da democracia e
da participação (Correia, 2000: 7).
21
O objectivo fundamental da política de normalização do sistema educativo consiste em recuperar o poder e o
controlo do Estado e sua administração sobre a educação, eliminando as derivas revolucionárias, afastando os
que eram considerados os seus principais agentes do aparelho do Ministério da Educação e introduzindo critérios
de racionalidade técnica na decisão política, nomeadamente, por meio do reforço das estruturas e dos processos
de planeamento.
22
Deve ser salientado que, nesta época, em Portugal, de uma forma não verificável em outros países europeus e
ocidentalizados, convergiram múltiplas pressões para a expansão dos serviços educativos em todos os níveis do
sistema, desde a educação de infância ao ensino superior (Vilarinho, 2000; Afonso, 1998; Seixas, 2001). A
intervenção do Estado teve, assim, um papel importante e decisivo na génese e desenvolvimento da escola de
massas, enquanto escola pública, obrigatória e laica e esta não deixou de ter também reflexos importantes na
própria consolidação do Estado.
23
A este propósito, Teodoro (2001a: 140-146) afirma que a presença do Banco Mundial na política educativa
nacional nos I e II Governos constitucionais surge num contexto preciso: em resposta à necessidade de
encontrar, no plano internacional, uma respeitável fonte de legitimação para a opção de substituir a política de
planeamento, numa ocasião em que a questão do ingresso no ensino superior constituía, ao nível da opinião
pública e da acção governativa, o problema-chave da politica educativa (...) e a possibilidade de encontrar
programas de financiamento externo para projectos de reforma que eram considerados prioritários. Stoer (1986:
246) refere que a intervenção do Banco Mundial, iniciada em 1977, vem ajudar o processo de normalização: Isto
quer dizer que pesava mais era o apoio dado pela instituição à redefinição e ao reestabelecimento do estado (ou
seja, a sua contribuição para o processo de normalização).
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do sistema educativo, subordinando-lhe a governabilidade das escolas, sugerindo, deste modo, uma
intervenção uniformizante e homogeneizante do Estado, no sentido do estrito cumprimento da
universalidade do imperativo legal, uma vez que este se apresenta, também, como o legítimo
representante dos interesses locais que sofreram um processo de descontextualização. Este
processo de afirmação dos interesses desinteressados do Estado resulta da codificação jurídica, que
tem como pressuposto a subordinação do individual ao colectivo, do particular ao universal, do
interesse das comunidades ao interesse do Estado, num processo de construção democrática da
cidade educativa à luz do interesse geral
Emergindo no início da década de 80, afirmando-se aquando do processo de discussão e
após a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) uma nova semântica traz para o
campo educativo a legitimação de um discurso que identifica o que, então, se chamou a crise do
Estado-educador24 e a sua substituição pelo Estado-regulador, remetendo-o para uma intervenção em
torno da sua utilidade social, destituindo o campo educativo como o espaço de intervenção prioritária
no processo de reconstrução do social. Este discurso é firmado pelo recurso à participação da
chamada sociedade civil, encarada como sendo sinónimo de apelação à participação dos agentes
económicos, sustentado na empresarialização do campo educativo.
A partir da vigência do IX Governo constitucional (1983 a 1985), pela estabilidade governativa,
a integração europeia e a segunda revisão constitucional, assiste-se, com o contributo decisivo
daqueles factores, a um certo declínio do Estado-paralelo e, simultaneamente, à emergência do
Estado heterogéneo25 (Afonso, 1998: 178). Este Governo assume, desde logo, o compromisso de
concretizar reformas de fundo em torno de três vectores essenciais: diminuir a intervenção do Estado,
promover a modernização e desenvolvimento do país e assegurar o êxito da CEE: O Estado deverá
reduzir gradualmente as suas responsabilidades nas áreas para que não está vocacionado, tornandose simultaneamente mais forte e mais eficaz nos domínios que lhe são específicos. Como
frequentemente tem sido dito, pretende-se menos Estado e melhor Estado (Cavaco Silva, 1989: 3637). O então Primeiro-Ministro justificava no discurso de apresentação do Programa de Governo, a
este propósito: é hoje generalizada, nas sociedades modernas, a consciência de que a excessiva
estatização impede o desenvolvimento, rigidifica as estruturas sociais e limita a liberdade. Assim se
explica o apoio crescente da opinião pública de muitos países aos processos de desregulação,
privatização e liberalização (Cavaco Silva, 1989: 36-37). Para Afonso (1998: 179-180), a viragem
neoliberal, em Portugal, só é explicitamente assumida no segundo Governo de Cavaco Silva. Para o
autor, é neste período que ocorre a segunda revisão constitucional, instrumento que será decisivo
para dar suporte legal ao processo de privatizações e abrir caminho para a liberalização da economia
e para a consolidação de outras formas de regulação pelo mercado (1998: 179). A partir dos meados
24

O Estado educacional é, na perspectiva de Ball (1990: 20), constituído por um conjunto de locais e agências
preocupados com a regulação do sistema educativo os quais representam os interesses em disputa na
formulação da política e do debate político.
25
O Estado heterogéneo é o resultado dos diferentes e contraditórios modos de regulação social sobrepostos ao
longo dos anos (Afonso, 1998: 178). Para Santos (1993: 41), esta sobreposição resultou do facto de a
heterogeneidade e a descontinuidade da estrutura social se terem reproduzido na matriz política e administrativa
do Estado através de diferentes modos de regulação social que foram ensaiados e da rapidez com que se
sucederam uns aos outros nos últimos quinze anos. Durante este curto período, o Estado português corporativo
passou por uma transição para o socialismo, uma regulação fordista e um Estado-Providência, e ainda por uma
regulação neoliberal.
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da década de oitenta torna-se mais fácil identificar a adesão à ideologia por parte do Governo,
todavia, ao nível da educação não superior a sua repercussão foi mais lenta e gradual (Afonso, 1998:
181).
Em relação aos objectivos educacionais do Programa do X Governo26 (1985-1987), a ênfase
vai para a necessidade de uma reforma global e coerente que atenda à renovação da escola, à
qualidade dos professores, à adequação dos programas e curricula e à qualidade de ensino (Afonso,
1998: 193). A ausência de medidas para resolver os problemas fundamentais da escolaridade básica
obrigatória, na opinião fundamentada de Afonso (1998: 193), prende-se com o facto do objectivo
político prioritário do X Governo ser o da realização de uma reforma educativa. É na expectativa da
aprovação de uma Lei de Bases do Sistema Educativo, na altura em discussão na Assembleia da
República, que a Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) inicia os trabalhos. Dos pontos
de crise enunciados no Projecto Global de Actividades (CRSE, 1986: 26-28) Afonso (1998: 210)
destaca os seguintes: i) a escolaridade obrigatória não é integralmente cumprida, nem está orientada
de forma a promover o sucesso educativo; ii) existe uma minimização e escassez de acções de
compensação educativa e dos mecanismos e meios de acção social escolar; iii) o ensino particular
tem sido assumido e apoiado, apenas, enquanto supletivo do ensino público. A opção, efectuada por
Afonso (1998), por estes pontos de crise fundamenta-se no facto de os mesmos colocarem em
evidência aqueles que, no entender do autor, constituem os dois principais vectores em disputa na
formulação da política educativa: continuar a expandir o Estado em termos da realização de uma
maior igualdade de oportunidades e de democratização da educação pública, mas, simultaneamente,
tentar reduzir esse mesmo Estado, abrindo o campo da educação à iniciativa privada e à
concretização de uma maior liberdade de ensino (Afonso, 1998: 210).
O XI Governo (1987-1991) teve como prioridades no domínio da educação27 a
universalização acelerada do acesso à escolaridade básica de 9 anos [...]; a actuação prioritária no
26

O X Governo considera a Educação como um dos sectores prioritários da sua acção. A priorização da
Educação não significa, apenas ou principalmente, uma acrescida injecção de meios financeiros, mas implica o
ataque decidido e articulado aos principais problemas que vêm sendo diagnosticados desde há largos anos,
quiçá décadas. Trata-se de realizar, de facto, a sempre adiada reforma global do Sistema Educativo que abarque
os planos pedagógico, científico, administrativo e financeiro, que contemple uma política de recursos humanos
motivadora, que racionalize e aperfeiçoe os recursos físicos nos domínios das instalações e equipamentos, e que
crie efectivas condições para uma participação de todos os intervenientes na condução do processo educativo.
Neste espírito, o Governo procederá à criação imediata de uma Comissão de Reforma do Sistema Educativo com
a incumbência de promover e coordenar a realização dos estudos necessários à reorganização do Sistema
Educativo, conduzir a elaboração dos competentes diplomas legais, bem como os respectivos programas de
aplicação ou de acompanhamento (Programa do X Governo, 1985: 57).
27
Sob o lema Preparar o futuro. Apostar nos portugueses (Capítulo IV), o programa do XI Governo refere como
importante a necessidade de caminhar rapidamente para uma educação mais sólida, mais completa e mais
produtiva, sem perder de vista que se trata de um processo a longo prazo, no qual não se pode perder nem um
dia, atento ao seu óbvio alcance cultural, social e económico. Por isso, o Governo elege como elevada prioridade
para os próximos quatro anos, a renovação do sistema educativo e o arranque para uma profunda reforma do
sector, tendo por horizonte a transição do milénio, como resulta dos princípios que informam a Lei de Bases do
Sistema Educativo e orientarão a sua subsequente regulamentação.
Para o XI Governo, o processo de modernização global da educação nacional tem por referência três eixos
estratégicos: O primeiro é exigência da liberdade. O progresso da Nação depende da formação de homens
verdadeiramente livres e responsáveis que prezem o primado dos direitos humanos na ordem cívica, social,
cultural e económica. Um sistema educativo plural que estimule a diversidade e a diferença é condição "sine qua
non" para a construção da sociedade democrática. (...); O segundo eixo tem a ver com o reforço da identidade
nacional. O sistema educativo é o garante da continuidade cultural dos Portugueses, na dupla vertente da
preservação da herança essencial e patrimonial que lhes é peculiar e do sentido de renovação que assegura a
própria sobrevivência de Portugal. (...); O terceiro eixo respeita ao desenvolvimento do sentido da solidariedade.
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combate ao insucesso, com especial relevo para os ciclos iniciais da escolaridade básica,
particularmente nos meios sócio-culturais desfavorecidos, zonas rurais, escolas unidocentes e
periferias urbanas, onde os fenómenos de repetência e de abandono atingem níveis alarmantes; e o
fortalecimento dos meios de acção social escolar (Afonso, 1998:194). Neste âmbito, foram criados e
aprovados os Programa Interministerial de Promoção do sucesso Educativo (PIPSE)28 e, no mandato
do XI Governo Constitucional, o Programa Educação para Todos (PEPT)29. A participação do PEPT
na consolidação da escola oficial, para a qual contribui também o PIPSE, com o seu desenvolvimento
da cultura da escolaridade prolongada, não se reduz evidentemente à presença física do aluno/aluna
na escola: envolve também um investimento no sucesso escolar (e na preparação para o futuro)
desses alunos, sucesso esse que pressupõe a integração na escola das suas subjectividades,
designadamente através das suas culturas de origem e/ou de principal referência (Stoer, 1994: 27).
Não obstante, à consolidação da escola oficial, Afonso (1998) e Stoer, Stoleroff e Correia
(1990) contrapõem a outra face de um binómio contraditório – a crise dessa mesma escola. Para
Stoer e Araújo (1992) a procura de legitimação, por parte do Estado semiperiférico, traduz-se numa
procura contínua de justificação para as políticas projectadas. E isso é verdade ainda que a actual
formulação das políticas sofra um processo de interpretação e absorção nacional que determina, em
grande parte, a sua eventual aplicação. Na formulação da política educativa, o apelo às organizações
internacionais (OCDE, Banco Mundial, CEE) para justificação de decisões tomadas, tem sido
tradicionalmente uma constante.
No momento em que são conhecidos os primeiros estudos, denominados por documentos
Preparatórios da CRSE, começam a vir a público as primeiras reacções, dúvidas, análises e posições
críticas em torno do processo de reforma, espelhadas por diversos autores (Afonso, 1998;
Formosinho, 1991; Barroso, 1992; Afonso e Estêvão, 1991; Patrício, 1991). Assim, a implementação
da Reforma do Sistema Educativo não foi efectuada sob um clima de consenso nacional e traduziu-se
num processo centralizado e incapaz de romper com a lógica tradicional, fortemente normativa e
prescritiva, a que as escolas e os actores educativos periféricos têm sido tradicionalmente sujeitos
(Afonso, 1998: 214) ao contrário do que expressa a Proposta Global de Reforma, quando recomenda
que a reforma não deverá ser imposta administrativamente às Escolas, mas construída com elas num
(...) A educação, no sentido pleno, é incompatível com a passividade perante o alargamento das disparidades
regionais, pessoais e sociais, com o alastramento da injustiça social ou com o distanciamento entre ricos e
pobres, seja no espaço português seja na ordem internacional (Programa do XI Governo, 1988: 65).
28
O Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo (PIPSE) previa, entre outros aspectos, a
disponibilização de meios adequados com especial incidência sobre: a) o reforço dos cuidados de alimentação;
b) a prestação de cuidados de saúde, prevenção e diagnóstico; c) o alargamento da cobertura em educação préescolar; d) o fortalecimento de educação especial; e) o apoio a famílias carenciadas; f) o estabelecimento do
sistema de transporte, determinado por reajustamentos na rede de escolas com reduzido número de alunos; g) o
fornecimento de materiais escolares; h) o apoio pedagógico e didáctico; i) a iniciação profissional ou préprofissionalizante; j) a organização de actividades de ocupação de tempos livres e desporto escolar (resolução de
Conselho de Ministros, D.R. nº 17, II Série, 21/1/1988, p.137).
29
O Programa Educação Para Todos (PEPT) assenta na promoção de uma política de igualdade de
oportunidades no ensino básico. Destaca-se, de entre os objectivos do PEPT, a promoção de uma cultura de
escolarização prolongada e qualificante de forma a evitar os custos sociais, económicos e políticos da não
escolarização no desenvolvimento do país. É um projecto mais amplo que o PIPSE, não apenas porque visa
assegurar o pleno cumprimento da escolaridade obrigatória de nove anos, mas também contribuir para o acesso
generalizado a uma escolaridade secundária completa, criando as condições de base que permitam o
desenvolvimento pessoal e a qualificação profissional da juventude portuguesa e garantir uma real mobilidade
geográfica e profissional e uma efectiva liberdade de circulação, no seio da Comunidade Europeia (Resolução do
Conselho de Ministros nº 29/91, de 16 de Maio).
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clima de participação. Ou seja: só haverá reforma educativa autêntica se esta for centrada nas
Escolas e realizada com as Escolas (CRSE, 1988: 49). Esta situação veio secundarizar a participação
dos professores30 e outros actores educativos na fase de debate das propostas de reforma (Nóvoa,
1993). Com efeito, terminado o período de debate e mobilização pública conduzido por pedagogos e
especialistas, o Governo opta pela fórmula da reforma-decreto de tipo normativo-taylorista, surgindo
como decisões racionais à procura de actores – actores que as adoptem, actores que as defendam e
legitimem, actores que as executem (Lima, 1995b: 31). Por seu turno, a Reforma Educativa apoiou-se
nos especialistas do campo das ciências da educação e no seu prestígio (protagonistas do debate e
da mobilização pública) apenas para legitimar e/ou confirmar decisões já tomadas ou como fontes
suplementares de legitimação (Nóvoa, 1991: 59), estratégia governativa que demonstrou uma
impressionante capacidade de apropriação dos saberes teóricos e de integração e uso dos aparelhos
conceptuais (...) de forma tão elaborada por parte de alguns sectores da administração central,
tornando-se assim mais difícil a sua critica no terreno que escolhe para legitimar as suas opções
(Lima, 1994: 127). A Reforma Educativa acabou por privilegiar o poder coercivo da administração
central para impor as mudanças. Coincidente na análise, Benavente (1992: 28) afirma que a actual
Reforma Educativa tem-nos dado múltiplos exemplos de incitações retóricas a uma participação
formal, legitimadora dum cada vez maior controlo central sobre as escolas e os professores.
Durante a década de oitenta, o debate produzido em torno da reestruturação do sistema
educativo em Portugal confronta-se com um conjunto diversificado de discursos apelando para as
chamadas necessidades de modernização31 (Stoer, Stoleroff e Correia, 1990: 46). O sistema
educativo português no final dos anos 80 é um serviço público com características marcadamente de
subdesenvolvimento32, dados os níveis de cobertura da população, quer do ponto de vista quantitativo
(taxas de frequência) como qualitativo (taxas de sucesso nas aprendizagens e na aquisição de
competências pelos alunos) (Antunes, 2001: 169).
A crise e consolidação do Estado de Bem-estar e da escola de massas33 (Santos, 1990; Stoer
e Araújo, 1992), o processo de Reforma do Sistema Educativo levado a cabo através de um conjunto
de medidas de política educativa integrantes da orientação de neoliberalismo educacional mitigado
que marcou a acção governativa na época em causa (Afonso, 1998), leva o XII Governo (1991-1995)
30

Ao contrário do que tinha acontecido até à aprovação da LBSE.
O investimento em educação surge como infraestrutural e instrumental, condição indispensável ao processo
de modernização, numa dupla vertente: garantir a adesão aos novos padrões de vida e organização social (...)
igualmente se defende um entrosamento crescente entre o sistema educativo e o sistema produtivo no sentido de
uma maior adequação do primeiro ao segundo e uma maior intervenção e influência dos agentes ligados à
produção, nomeadamente empresários e técnicos/gestores, na orientação e definição dos conteúdos da
educação (Antunes, 2003: 81). Também Carneiro (1988: 23) advoga que a modernização do sistema educativo
se joga sob o signo da modernização humana, cultural, económica e social do país (...) mas para que o sistema
de ensino responda às prioridades de modernização da comunidade nacional, pressupõe-se que ele próprio se
modernize.
32
O diagnóstico elaborado pela administração central que constitui a base da proposta do Programa de
Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP I) refere que a taxa de escolarização da população
portuguesa no primeiro nível, de 90%, é similar à dos outros países, mas a do segundo nível já é cerca de
metade da média dos outros membros da comunidade e a do terceiro nível ou do ensino superior é ainda menos
de metade da média desses países. Em 1987/8, Portugal apresentava as seguintes taxas de escolarização:
educação pré-escolar, 30%; ensino básico – 1º ciclo, 100%; 2º ciclo, 90%); ensino secundário 40%;ensino
superior, 11% (Antunes, 2001: 169).
33
A escola de massas torna-se o conjunto central de actividades através das quais os laços recíprocos entre os
indivíduos e as nações-Estados são forjados (Ramirez e Ventresca, 1992: 49-50).
31
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a priorizar no seu Programa de governação a modernização do próprio sistema educativo34. No
sentido de concretizar a almejada modernização do sistema educativo, o Programa do XII Governo
Constitucional (1992: 38) preconiza a valorização, dignificação e responsabilização dos seus diversos
agentes e o aperfeiçoamento, redimensionamento e racionalização dos recursos, de forma a
contribuir para aproximar Portugal dos padrões comunitários de qualidade, eficácia e sucesso. Aí se
defende ainda que o desenvolvimento, a expansão e a modernização do sistema educativo nacional
orientar-se-á por critérios de qualidade, inovação e de eficácia na utilização dos recursos. Esta
viragem para o interior do sistema educativo (Afonso, 1998: 221) acompanhado pelo discurso em
torno da qualidade, marca uma outra fase da reforma educativa – denominada pelos governantes da
altura por terceiro ciclo da reforma educativa – a ser concretizada não (…) à custa de maiores
investimentos, mas precisamente através de políticas de racionalização e reestruturação que
garantam

uma

maior

eficácia

e

eficiência

interna

(Lima,

1994:

126-127).

As

palavras

responsabilização, avaliação, optimização, racionalização, eficiência, inovação, eficácia e qualidade
(Afonso, 1998: 222-223) representam para o autor novas nuances discursivas (...) como a forma
disfarçada de anunciar a escassez de recursos e o desinvestimento na educação.
Entre os meados dos anos 80 a meados dos anos 90 (período estudado por Afonso, 1998:
175) a natureza do Estado continua em grande parte por definir havendo tensões importantes em jogo
em resultado da evolução económica, social e política pós-Revolução. No entanto, é neste período
que se assiste à diminuição da presença do Estado e o reforço da sociedade civil para o qual se
avoca três exemplos: a quebra do monopólio estatal do ensino superior português através de uma
desordenada concessão de alvarás a universidades privadas (Rui Grácio, 1988: 18); o lançamento
das escolas profissionais35 à qual está subjacente uma outra concepção do papel das organizações
da sociedade civil, mas igualmente uma outra concepção do Estado (Joaquim Azevedo, 1991: 30-31),
ou seja, um Estado menos interventor e mais catalizador e regulador; e por último, a aprovação de um
novo modelo de direcção e gestão das escolas básicas e secundárias (Decreto-Lei nº 172/91 de 10
de Maio) que se inscreve no conjunto de medidas com dimensões neoliberais, reconhecendo novos
interlocutores e participantes – pais, empresários, associações, etc. – como atribui um papel
primordial aos consumidores da educação escolar (Afonso, 1998: 228). Neste último exemplo Costa
(1995: 245) defende estarmos em presença de um Estado que cede parte da sua presença nos
espaços escolares e é a sociedade civil (...) que começa a penetrar no interior da organização
escolar.

34

Essa modernização passa, nos termos do Programa do XII Governo, pela recusa dos conflitos fúteis ou
“experimentalismos” inúteis, em contraponto com uma mobilização de toda a sociedade em torno de um pacto
educativo que terá de fazer da escola o centro da actuação e do empenhamento dos agentes políticos e
educativos. O alargamento da rede nacional de educação pré-escolar; o combate ao insucesso escolar; a
expansão da taxa de escolarização ao nível secundário; a expansão do número de vagas no ensino superior,
com a revisão do sistema de ingresso; o reforço da acção social escolar e a dignificação da função dos
professores, em todos os domínios, são as prioridades do XII Governo (Programa do XII Governo, 1992: 3-4).
35
Na comparação realizada por Stoer aos pressupostos subjacentes ás escolas profissionais e ao modelo de
gestão tipificado no Decreto-Lei 172/91, o autor considera que ambos os projectos se situam no âmbito da crise
da escola oficial (...) paradigmáticos da lógica do estado-regulador no âmbito da reforma educativa, apontam
entre outros, para uma mudança em termos dos interlocutores principais do estado na elaboração da política
educativa (Stoer, 1994: 21).
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Nesse período o Estado, diz Boaventura Santos (1993: 54), assumiu formas políticas
parcelares: no domínio das relações de troca e das relações salariais, a forma de Estado paralelo,
seguido da forma de Estado heterogéneo; no domínio da integração europeia e dos valores que lhe
são inerentes, a forma de Estado-como-imaginação-do-centro.
O século XX constitui a consagração, expansão e... declínio da escola (Barroso, 2000) e do
Estado-Providência!
Iniciado o século XXI, a alteração do papel do estado aparece como uma das medidas
prioritárias para alterar a situação de atraso da educação em Portugal dado que as taxas de
escolarização em Portugal continuam baixas em relação aos países da União Europeia (Quadro 1).
Os dados apresentados por Azevedo e Goes (2006) na 2ª Convenção do Beato indiciam que em
Portugal se assiste, segundo estes autores, a uma lenta recuperação da herança histórica, muito
abaixo da que outros países entretanto realizaram (por exemplo Espanha, França e Itália), num
contexto de investimento público em linha com a média da OCDE.
A par das baixas qualificações Azevedo e Goes (2006) destacam as altas taxas de retenção e
desistência nos ensinos básicos e secundário, cuja média entre os anos lectivos1994/1995 e
2003/2004 se situa, no último ano do ensino básico nos 15,6% e no 12º ano de escolaridade atinge os
46%. No caso do ensino secundário os autores apontam os níveis de insucesso como factores que
inviabilizam um crescimento adequado do ensino superior, politécnico e universitário.
As principais causas do estado da educação em Portugal apontadas por Azevedo e Goes
(2006) prendem-se com:
• i) desempenho e papel do Estado - papel centralizante e sufocante do Estado;
Ministério da Educação: avaliador e avaliado; Instabilidade das políticas de ensino
(ausência de fio condutor e visão a prazo); reformas generalistas e uniformizantes
(pouco espaço à prática e à criatividade local);
• ii) ausência de incentivo à melhoria e de promoção da responsabilidade dos
intervenientes - inexistência de avaliação das políticas desenvolvidas; inexistência
de avaliação das escolas; inexistência de mecanismos independentes e exigentes
de avaliação dos Professores;
• iii) ausência de liberdade e de autonomia das escolas - Impossibilidade das escolas
desenvolverem

projectos

escolares

que

respondam

às

necessidades

da

comunidade em que se inserem;
iv) fraco envolvimento social e político num eficaz esforço de mobilização - educação
nunca foi prioridade política ao ponto de envolver órgãos de soberania, o Estado, a
Sociedade Civil, todas as Instituições Sociais e Cidadãos num esforço de mudança
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Quadro 1 – Peso da População Portuguesa que concluiu o 12º ano em 2003, percentagem do grupo etário
F a ix a e tá r ia

Ed

P a ís e s
EUA
N o ru e g a
R e p u b li c a E s l o v a c a
R e p u b li c a C h e c a
C anadá
Japão
A le m a n h a
S u é c ia
D in a m a r c a
Á u s t r ia
N o v a Z e lâ n d i a
F in l â n d ia
H u n g r ia
C o r e ia
S u iç a
H o la n d a
F ra n ç a
R e in o U n i d o
A u s t r á l ia
B é lg ic a
I r la n d a
I s lâ n d ia
L u x e m b u rg o
G r é c ia
P o ló n ia
I t á l ia
E spanha
T u r q u ia
P o rtu g a l
M é x ic o
ti
t
Gl
(2 0 0 5 )

2 5 -6 4
88
87
87
86
84
84
83
82
81
79
78
76
74
73
70
66
65
65
62
62
62
59
59
51
48
44
43
26
23
21

2 5 -3 4
87
95
94
92
90
94
85
91
86
85
84
89
83
97
76
76
80
71
75
78
78
64
68
72
57
60
60
33
37
25

3 5 -4 4
88
92
91
90
86
94
86
88
82
83
81
85
81
83
72
71
69
65
64
68
67
62
61
60
49
50
48
25
22
24

4 5 -5 4
89
85
84
84
83
82
84
80
80
75
76
73
75
55
68
62
59
64
58
55
52
58
54
44
46
39
33
21
16
18

5 5 -6 4
85
76
70
77
71
65
78
69
74
69
64
55
53
32
61
53
48
57
47
43
38
48
50
28
40
24
19
16
10
12

Fonte: adaptado de Azevedo e Goes (2006).

As propostas concretas apresentadas por Azevedo e Goes (2006) para alterar a actual
situação da educação em Portugal passam por:
Figura 2 Propostas para melhorar a actual situação da educação em Portugal

Alterar o papel do Estado

Reforçar o papel das escolas no quadro do binómio Mais Autonomia/Mais
Responsabilidade

Activar o desempenho do sistema
Alargar o acesso ao Ensino Profissional
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Reordenar o ensino recorrente e o ensino de segunda oportunidade para os jovens
maiores de 18 anos

Articular melhor as Escolas e Centros de Formação e as Empresas e demais entidades
empregadora

Fonte: Adaptado de Azevedo e Goes, 2006, in 2ª convenção do Beato.

No caso da alteração do papel do Estado na educação, a proposta concreta defendida pelos
autores (Azevedo e Goes, 2006) passa pela separação do Estado enquanto prestador de serviços de
educação do Estado regulador e garante da qualidade do sistema: criação de uma agência reguladora
com funções programáticas, reguladoras e avaliadoras (a posteriori) com um reporte independente da
estrutura pública.

1.4. Crise do Estado – Providência
O Estado Contemporâneo nos seus limites conceituais – soberania, nação e território –,
politicamente organizado em Estado Democrático de Direito, numa concepção liberal de providência,
o Estado de Bem-Estar está em crise. A crise do Estado pode ser vista sob a óptica estrutural,
financiamento, eficácia económica e social e mutações culturais (Rosanvallon, 1997: 7) e conceptual
(Moraes, 1996:38).
O facto do papel do Estado estar em redefinição, em grande medida, por influência, mais ou
menos directa, dos processos de globalização cultural e de transnacionalização do capitalismo,
denominada por muitos autores por crise do Estado-nação, não deve necessariamente querer
significar a morte anunciada do Estado como organização política, nem o anacronismo da ideia ou do
ideal de nação. Neste sentido, sabe-se que a chamada crise do Estado-nação é também uma crise
ideologicamente construída (Afonso, 2003) na medida em que nem todos os Estados nacionais são
igualmente afectados pela globalização, e nem todos cumprem os mesmos papéis nos processos de
transnacionalização do capitalismo., são cada vez mais retóricas do que reais as hipóteses de resistir
à globalização económica, política e cultural quando se pensa neste mesmo Estado como principal ou
único mobilizador nacional de processos contra-hegemónicos.
Para um país semipertiférico em termos wallersteinianos (Santos, 1985; Fortuna 1987) como
o caso de Portugal, a crise do fordismo tem uma importância primordial, tanto mais que se encontra
numa situação de dependência.
1.4.1. Crise e Reforma do Estado
O Estado não existe enquanto tal, não é um objecto (Miliband, 1977: 81-82). O Estado, para
este autor, representa um determinado número de instituições, as quais na sua globalidade,
constituem a sua realidade, ligando-se entre si como partes daquilo a que se pode chamar o sistema
do Estado. Precisamente por isso, Milibrand (1977) afirma que não se deve confundir o Estado com o
governo, ainda que este fale em nome do Estado. Par além desta ideia de que o Estado não é
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sinónimo de governo, optamos pela perspectiva de Torres (1993: 44) que define o Estado como um
pacto de denominação social – do qual participam as classes sociais – e, simultaneamente, como
uma

entidade

administrativa

auto-regulada,

isto

é,

um

conjunto

de

instituições,

rotinas

organizacionais, leis e, sobretudo burocracia, que é responsável por implementar esse pacto de
denominação.
Santos (1998), ao analisar o processo de reforma do Estado encaminhado pelos mais
diversos países, aponta que a destruição da articulação entre as estratégias de acumulação,
confiança e hegemonia, presente no Estado-Providência, fortalece a estratégia da acumulação visto
que o Estado se compromete agora a gerir e a legitimar, no espaço nacional, as exigências do
capitalismo global, no sentido de submeter todas as interdependências à lógica mercantil. Neste
processo, o capitalismo global e seu braço político, o Consenso de Washington, desestruturaram os
espaços nacionais de conflito e negociação, minaram a capacidade financeira e reguladora do
Estado, ao mesmo tempo que aumentaram a escala e a frequência dos riscos até uma e outra
ultrapassarem os limiares de uma gestão nacional viável (Santos, 1998: 8).
Destruída a articulação que fundamentava o Estado-Providência, a reforma do Estado atingiu
a dimensão adequada à garantia da governabilidade. Nesse processo, Santos (1998) reconhece dois
momentos: O primeiro momento, corresponde ao período de ofensiva do neoliberalismo até o início
da década de 90, em que o Estado é considerado irreformável, ou seja, é inerentemente ineficaz,
parasitário e predador, por isso a única reforma possível e legítima consiste em reduzir o Estado ao
mínimo necessário, ao funcionamento do mercado (Santos, 1998: 10). A discussão girou em torno da
distinção entre as funções exclusivas e não exclusivas do Estado, retomando, assim, um debate do
século XIX. Esse período atingiu seu ponto máximo, expondo ao mesmo tempo seus limites, com a
crise desencadeada nos países da Europa Central e do Leste, em que emergiu um submundo de
máfias, violências, corrupção política e aumento das tensões sociais motivadas pelo crescente
desemprego.
Diante do caos, a alternativa foi tomar um novo rumo. A reorganização do movimento social
contra as medidas e a análise da situação mostrou que só um Estado forte pode produzir eficazmente
sua própria fraqueza e como toda a desregulamentação envolve regulamentação, o Estado,
paradoxalmente, tem de intervir para deixar de intervir (Santos, 1998: 11).
Considera-se hoje, de maneira insistente, que as funções que o Estado desempenha na
sociedade devem sofrer alterações decorrente do excessivo controlo estatal e propriedade pública
(Gráfico 2). Essas alterações passam por novas formas de actuação do Estado, na senda de diversos
investigadores, apontam para um leque de modalidades36 de intervenção pública das quais se
destacam a de Estado de competição37, Estado-em-rede38, Estado-articulador39, Estado-regulador40 e
Estado-avaliador41.

36

As modalidades em referência pretendem dar conta de formas específicas de acção estatal que podem surgir
singularizadas ou combinadas em determinadas áreas da vida social: educação, saúde, economia, cultura, entre
outras.
37
As prioridades do Estado de competição (competition state) orientam-se para a actuação em instâncias
supranacionais e para a intervenção no nível nacional de modo a promover a competitividade da sua economia e
a expandir as oportunidades de acumulação
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Gráfico 2 Perímetro de intervenção do Estado, na União Europeia
2003. Índice: 0 – intervenção mínima; 6 – intervenção máxima
Controlo estatal
Dinamarca
Reino Unido
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Propriedade pública
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Fonte: adaptado de (Leite e Pacheco, 2006). In Compromisso Portugal –
2ª
Convenção
do
Beato
[disponível
para
consulta
em
www.compromissoportugal.pt].
Estas reconfigurações apontam para prioridades que se orientam para a actuação em
instâncias supranacionais e para a intervenção no plano nacional de modo a promover a
competitividade da sua economia e a expandir as oportunidades de acumulação. O aprofundamento
das áreas de intervenção do governo e a intervenção em novas áreas, a complexidade das questões,
o maior envolvimento das pessoas na actividade das organizações públicas, o acesso à informação e
o melhor conhecimento dos direitos dos cidadãos, tudo isto tem contribuído para alterar o
enquadramento institucional da actividade do Estado.
A procura de soluções para os problemas passou a considerar formas participadas com o
recurso aos vários intervenientes sociais. Tradicionalmente a necessidade político-legal deu ênfase a
relações hierárquicas entre o Estado e a sociedade e nas formas de cooperação. A estrutura
administrativa emergente assente num novo sistema de governação da abordagem baseada no
mercado realça o crescente número de pequenas estruturas agindo de uma forma autónoma e quasiautónoma. A diversidade e variedade destas estruturas, o relacionamento entre elas, a variedade de
fontes alternativas de poder e autoridade, têm desviado a atenção para os problemas da coordenação
38 O Estado-em-rede (the network state) é caracterizado pela articulação de segmentos de Estados que
asseguram a intervenção em áreas da vida social cujo controlo escapa às fronteiras da soberania nacional
(Castells, 1997).
39 O Estado-articulador voltado para a criação de condições de mediação dos interesses sociais, sob novas
fórmulas e arranjos institucionais de que não é o único nem o principal protagonista (Santos, 1998).
40 O Estado-regulador assume-se plenamente como mediador de um novo processo de concertação social que
passa pela preocupação de garantir, em primeiro lugar, a competitividade do país face a um mercado cada vez
mais mundializado (Stoer, 2001). Para Roger Dale, regulação designa, neste contexto, as actividades de
controlo, isto é, de definição do enquadramento para o fornecimento dos serviços educativos que o Estado
assume através de políticas e sanções legais (Dale, 1997: 277).
41 Estado-avaliador assenta na lógica do mercado – transposição para o domínio público de modelos de gestão
privada com ênfase nos resultados ou produtos; forte controle e fiscalização – avaliação específicas como
exames nacionais, avaliação institucional, ou outros tipos de avaliação externa; avaliação – prestação de contas
aos Governos e aos clientes; ligada à competitividade e quantificação de resultados e racionalidade orçamental investimentos condicionados por interesses económicos
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e das relações inter-organizacionais. A fragmentação no fornecimento de serviços introduziu uma
nova disposição institucional em que a auto-organização e a coordenação interorganizacional se
tornou num factor crítico. Passaram a existir vários participantes interdependentes envolvidos no
fornecimento de serviços, o que significa uma mudança na coordenação das actividades que são
exercidas através da gestão de relações inter-organizacionais e de network. As organizações que
fornecem serviços estão ligadas por networks à administração pública, através de várias estratégias
de gestão. Nestas circunstâncias, a gestão por comando e controlo não surte o mesmo efeito que na
coordenação com o recurso à hierarquia, pois, quer os políticos quer os dirigentes deixam de ter
controlo directo sobre as pessoas que fornecem os seus serviços. Este modo de governação resulta
da crise do Estado42, em que se integra o criticismo sobre a escola pública, tem sido associada ao
impacto da globalização nos sistemas políticos nacionais.
A globalização da economia tem reduzido a capacidade dos Estados para definirem
autonomamente as suas opções, minando a sua legitimidade e credibilidade (Giddens, 1999). De
facto, as últimas décadas43 foram palco de um renovado interesse pelo Estado, quer em volta do seu
papel na sociedade quer, ainda, em relação à perda gradual da sua autonomia. Este interesse não é
novo. À medida que se caminha para a mundialização da economia, o Estado-Nação torna-se mais
permeável às pressões das instâncias internacionais e supranacionais, empurrando-o para uma crise
de legitimidade e para a procura de novas e actualizadas estratégias de acção e governação. Apesar
deste quadro, Afonso (2001: 37) defende que o Estado não perde o seu protagonismo, muito embora
a sua centralidade, responsabilidade e visibilidade sociais comecem a esbater-se. Este esbatimento
de que fala Afonso (2001) está relacionado, segundo o autor, com o facto de o Estado transferir
responsabilidades e funções para novos actores sociais44, e induzir, por processos muito
diferenciados, novas representações e concepções em torno do bem comum e espaço público que
pretendem legitimar esse descentramento.
Os modos de intervenção estatal têm vindo a ser caracterizados por ciclos de crise e ideias de
reformas, tendo por base a inoperância e dificuldade do Estado e de outras instituições públicas, face
ao equilíbrio necessário entre a prestação de contas das políticas sociais e o apoio ao processo de
acumulação, no contexto globalizado de desenvolvimento político e económico.
Neste contexto de incerteza que implica um desafio ao Estado capitalista na redefinição do
seu papel perante os ciclos de crise e de reforma, os investigadores Dale & Robertson (2001: 122)
referem que o Estado é, não só, permanentemente confrontado com a tarefa difícil de conciliar a
acumulação, a coesão social e a legitimação; como também ele próprio está sujeito a pressões da
42

O conceito de crise do Estado não é consensual. Neste contexto, escolhemos a análise conceptual de Bobio
(1990: 126) porque coloca em confronto duas visões, uma mais conservadora e outra mais marxista: por crise do
Estado entende-se, da parte dos conservadores, crise do Estado democrático, que não consegue mais fazer
frente às demandas provenientes da sociedade e por ele convocadas; da parte dos socialistas ou marxistas, crise
do Estado capitalista, que não consegue mais dominar o poder dos grandes grupos de interesse em concorrência
entre si. Noutra perspectiva, Santos (1999: 103-104) refere que a crise do Estado pode ser entendida como crise
financeira, crise de capacidade institucional e falta de actuação de mercado na actuação do Estado.
43
A partir dos anos sessenta, os princípios de justificação (Ferreira, 2003) pluralizam-se e a legitimidade do
Estado começa a ser questionada em relação a outros centros de decisão.
44
A este propósito Santos (1993: 46) defende uma sociedade-providência como redes de relações de interconhecimento, de reconhecimento mútuo de entreajuda baseada em laços de parentesco e de vizinhança,
através das quais pequenos grupos sociais trocam bens e serviços numa base não mercantil e com uma lógica
de reciprocidade.
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economia e da sociedade civil. Esse confronto com que se debate o Estado é visível em Torres (1997:
164) ao defender que o modelo de Estado neoliberal assume uma aliança contraditória com a
intenção de em simultâneo, responder à crise fiscal45 e à crise de legitimidade.
Os actuais movimentos de reforma assentam num complexo processo de reestruturação e
transformação de formas de governação dentro de um quadro sustentado pelos princípios neoliberais
que perpassam pela (Dale & Robertson, 2001: 127) liberalização do mercado, privatização,
internacionalização, reestruturação dos mercados de trabalho para uma maior flexibilidade, aumento
da produtividade e capacidade de resposta aos mercados (…). Estes princípios enunciados pelos
autores apontam para aquilo a que Apple (1999) denomina por nova identidade neoliberal que invoca
os princípios da livre escolha e da soberania do consumidor.
Nas últimas décadas assistiu-se a uma renovação dos estudos sobre o Estado, enquanto
actor social e responsável pelas políticas de educação pública, nomeadamente os estudos cujo
enfoque remete para o wefare state, os quais focalizam a questão do funcionamento do Estado
enquanto configuração política de reorganização da sociedade.
Para Santos (2006: 317) a questão da crise e a reforma do estado moderno é uma questão
intrigante. Para este autor, os dois paradigmas de transformação social da modernidade ocidental – a
revolução e o reformismo; o primeiro foi pensado para ser exercido contra o Estado; o segundo para
ser exercido pelo Estado. Por seu turno, Heclo (1981: 386-387) afirma que o Estado-Providência
ocidental se desenvolveu através de quatro fases: experimentação (1879-1930); consolidação (19301950); expansão (1950-70) e, mais recentemente reformulação (1970 e anos seguintes) Nessa última
fase, no entanto, o Estado encontrou a sua crise mais grave. Em face da sua incapacidade de atender
às demandas sociais, garantindo a igualdade e a dignidade como corolários da democracia e da
cidadania, o Estado Contemporâneo está em crise.
O início desta crise está conotado com a recessão económica dos anos setenta a qual
ganhou visibilidade através do aumento da inflação e do aparecimento do desemprego massivo,
sequência do chamado choque do petróleo ocorrido nessa época. Os estudos comparados sobre o
Estado-Providência registaram, nos últimos anos, um forte crescimento dos gastos públicos totais
(Mozzicafreddo;1997: 33). Esta situação conduziu muito depressa a um questionamento e revisão dos
postulados do modelo keynesiano em que assentava o Estado-Providência (Afonso, 1997: 139).
Boaventura Sousa Santos (1990) aponta o desperdício financeiro decorrente das contradições sociais
como um dos factores de crise do Estado-Providência: a crise do Estado Providência deriva assim,
antes de mais, de as despesas do Estado, apesar de dependerem dos recursos ornados disponíveis
pela acumulação, tenderem a desvincularem-se dos limites por ela impostos. Por outras palavras, o
Estado tende a fazer despesas acima dos seus recursos. Nisto consiste a crise financeira do Estado
(1990: 205). A análise sobre a crise do Estado-Providência, o que está em crise é o padrão de
endividamento do Estado-Nação, já que a internacionalização das empresas/capital fez com que o
investimento realizado pelo Estado-Providência na formação da força de trabalho não encontrasse
retorno na forma de arrecadação fiscal. Como essas empresas não pagam impostos para o país de
45

Para Bresser Pereira (1998: 56) a crise fiscal define-se pela perda em maior grau de crédito público e pela
incapacidade crescente do Estado de realizar uma poupança pública que lhe permitisse financiar políticas
públicas.
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origem, rompe-se o ciclo perfeito keynesiano, tendo como resultante uma crise fiscal e o consequente
défice público.
A crise do Estado Providência levou à crise fiscal do Estado, que se mostra incapaz de
manter os mesmos níveis de financiamento social e de reprodução do capital sem se endividar. Esta
crise do Estado pode ser vista sob a óptica estrutural – financiamento, eficácia económica e social e
mutações culturais (Rosanvallon, 1997: 7) – e conceitual (Moraes, 1996: 38). Os contornos estruturais
da crise passam pelo alargamento das demandas sociais que gerou uma incapacidade quantitativa
por parte do Estado, em face da rapidez com que se proliferam em relação às receitas estatais.
Assim, num primeiro aspecto, a crise manifesta-se numa questão de custo das políticas sociais (para
garantir sua legitimidade, o Estado tomou para si a implementação de políticas sociais de bem-estar,
independentemente dos custos que isso pudesse oferecer). Além de um aumento numérico das
prestações estatais já existentes, com a evolução social e o reconhecimento de necessidade de
democratização, houve igualmente uma diversificação do conteúdo das demandas. A diferença
oriunda

do

processo

democrático

exigiu,

então,

o

implemento

de

novas

políticas

e,

consequentemente, novos investimentos para custear essa diversidade. Acontece, porém, que o
Estado não se preocupou em garantir meios financeiros de atender às demandas sociais e, com o
aumento constante das mesmas, chegou a um estágio de total esgotamento de sua capacidade de
financiamento das políticas sociais que se viu obrigado a implementar. Santos (1998), ao analisar o
processo de reforma do Estado encaminhado pelos mais diversos países, defende que a destruição
da articulação entre as estratégias de acumulação, confiança e hegemonia, presente no EstadoProvidência, fortalece a estratégia da acumulação, visto que o Estado se compromete agora a gerir e
a legitimar, no espaço nacional, as exigências do capitalismo global, no sentido de submeter todas as
interdependências à lógica mercantil. Neste processo, o capitalismo global e seu braço político, o
Consenso de Washington, desestruturaram os espaços nacionais de conflito e negociação, minaram a
capacidade financeira e reguladora do Estado, ao mesmo tempo que aumentaram a escala e a
frequência dos riscos até uma e outra ultrapassarem os limiares de uma gestão nacional viável
(Santos, 1998: 8).
Com a crise instalada, generalizaram-se as críticas, como nos relata Afonso (1998: 139): A
crítica ao modelo do Estado-Providência passa a ser uma constante vinda dos sectores liberais e
conservadores que integram a chamada nova direita. É esta coligação política, resultante de
interesses e valores contraditórios que irá marcar a agenda ao longo dos anos oitenta em muitos
países. Dessa agenda fazem parte estratégias políticas económicas que visam a revalorização do
mercado, a reformulação das relações do Estado com o sector privado, a adopção de novos modelos
de gestão pública preocupados com a eficiência e a eficácia. Apesar desta agenda que propõe o
enfraquecimento e quase desaparecimento do Welfare State, Mozzicafreddo (1994: 19) defende que
as políticas Keynesianas de estímulos à actividade económica ainda orientam a acção da maioria dos
Estados democráticos e industrializados da Europa (incluindo, evidentemente Portugal)..., sendo...
uma resposta à situação de insuficiência da procura global efectiva e às disfuncionalidades do
mercado, bem como uma resposta à conflitualidade social. Contudo, e apesar desta constatação, o
impacto da globalização, a crise da burocracia estatal e a procura de um novo pacto pós-keynesiano
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são, para Afonso (2000: 202), algumas das razões que explicam a urgência da reestruturação do
Estado.
Tal como se pode constatar pela análise do Quadro 2, os modelos de Walfare, segundo
Pedroso (1999), com base na categorização elaborada por Esping-Andersen46 podem ser de três
tipos, consideradas as suas dimensões típicas: Continental ou corporativo; Anglo-saxónico ou liberal;
Escandinavo ou social-democrata.
O modelo Continental ou corporativo tem como principais dimensões típicas (variando
consoante os países) o regime de protecção segundo o estatuto profissional (Austrália, Bélgica e
França) e a protecção social dos funcionários públicos elevada (Alemanha, Holanda e Luxemburgo).
Neste modelo, os riscos sociais associados passam, por exemplo, pelas dificuldades em responder a
níveis elevados de emprego utilizando (ultrapassado através de prestações sociais de desemprego e
de reforma antecipada elevada) ou o excesso de peso das despesas com pensões (colmatada pelo
aumento de produtividade utilizada como estratégia para responder a esse mesmo risco).
O modelo Anglo-saxónico ou liberal caracteriza-se por prestações sujeitas a condição de
recursos; importância do sector privado nas pensões (Reino Unido) e pela importância das despesas
com saúde (Holanda). Os riscos sociais deste modelo estão associados ao aumento da desigualdade
social e da pobreza e privilegiar trabalhadores pouco qualificados a baixo salários, os quais tentam
ser combatidos através de medidas de desregulação do mercado de trabalho, flexibilidade salarial,
redução do valor dos salários mais baixos, erosão do valor das prestações e redução de programas
sociais.

Quadro 2 – Os modelos de welfare de Esping-Andersen.

Modelo de
walfare

Dimensões típicas

Países

Riscos sociais associados

Estratégias e resposta
aos cenários de crise

Continental ou corporativo

Austrália
Regime de protecção
segundo o estatuto
profissional

Bélgica

Discriminatório das Mulheres

França

Encargos sociais com mão-deobra elevadas

Alemanha
Protecção social dos
funcionários públicos
elevada

Holanda
Luxemburgo

Excesso de peso das despesas
com pensões
Dificuldades em responder a
níveis elevados de desemprego

Indução de saída precoce
de mercado de trabalho
Aumento de
produtividade
Prestações sociais de
desemprego e de reforma
antecipada elevadas

46

Esping-Andersen definiu o conceito de “modelo de welfare”. Este conceito tornou-se um instrumento
particularmente poderoso para a compreensão de como as políticas sociais influenciam o funcionamento do
mercado de trabalho, bem como estruturas sociais mais amplas e de como neste processo uma série de factores
se interligam. Assim, Esping-Andersen agrupa países em modelos através de três princípios teóricos que
funcionam enquanto agregadores de indicadores: os efeitos da cidadania social na posição dos indivíduos
perante o mercado de trabalho; o sistema de estratificação social que daí resulta; e a relação que se estabelece
entre estado, mercado e família na provisão social.
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Anglo-saxónico ou Liberal
Escandinavo ou Social-democrático

Prestações sujeitas a
condição de recursos

Armadilhas de Pobreza
Reino Unido

Importância do sector
privado nas pensões
Importância do sector
privado nas pensões
Importância das
despesas com saúde

Holanda

Aumento da desigualdade social
e da pobreza

Trabalhadores pouco
qualificados a baixo salários

Desregulação do
mercado de trabalho
Flexibilidade salarial,
redução do valor dos
salários mais baixos
Erosão do valor das
prestações
Redução de programas
sociais

Acesso Universal

Dinamarca

Dificuldades de financiamento

Prestações igualitária

Finlândia

Dificuldades de manutenção de
níveis elevados de qualidade de
serviço público

Serviços de apoio de
famílias
desmercadorizadas

Suécia

Expansão dos serviços
sociais, com criação de
emprego públicos
Expansão da participação
feminina no mercado de
trabalho
Expansão de trabalho em
part-time

Erosão do ideal solidariedade
subjacente

Desenvolvimento de
medidas activas de
inserção no mercado de
trabalho

Fonte: adaptado de Pedroso (1999)
O modelo Escandinavo ou social-democrata difere dos anteriores por possuir como principais
dimensões típicas o acesso universal (Dinamarca), prestações igualitárias (Finlândia) e serviços de
apoio de famílias desmercadorizadas (Suécia). Os principais riscos do modelo são associados às
dificuldades de financiamento, dificuldades de manutenção de níveis elevados de qualidade de
serviço público e erosão do ideal solidariedade subjacente. Para minimizar os riscos, o modelo adopta
como estratégias, para responder aos cenários de crise, a aplicação de medidas que passam pela
expansão dos serviços sociais, com criação de emprego públicos; expansão da participação feminina
no mercado de trabalho; expansão de trabalho em part-time e desenvolvimento de medidas activas de
inserção no mercado de trabalho.
No caso português, a crise do Estado-Providência teve como principais consequências
Antunes (2003: 152): a perda de identidade do Estado e o enfraquecimento da coesão social por ele
representada; a diluição da legitimidade política do Estado ao entregar a sua gestão a altos
funcionários ou a administradores desprovidos de mandato popular e de legitimidade política; a
diluição do conceito de cidadania, uma vez que ela deixou de estar reportada exclusivamente ao
Estado, para passar a afirmar-se em face de cada um dos vários centros de satisfação de interesses
e de prestação de serviços.
No período pós-Estado-Providência, pós-social-democracia, pós experiências do Leste da
Europa, pós monetarista e pós-liberal para Sá (2000: 76), as características das sociedades
capitalistas desenvolvidas passam pela internacionalização da mão-de-obra e dos processos de
produção; daí a importância crescente da informação, a transferência de muitas decisões do âmbito
do Estado-Nação para o âmbito supranacional ou ainda a descentralização.
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1.4.2. A Pós-Crise do Estado-Providência
O neoconservadorismo à direita e o social-corporativismo à esquerda surgiram então como
abordagens alternativas, ou pelo menos pontos de partida distintos em relação ao Estado-Providência
Keynesiano (EPK). Na senda de Mishra (1995) procuramos examinar os efeitos dos modelos
neoconservador e social-corporativista.
Para Mishra (1995: 92) os regimes neoconservadores abandonaram o empenhamento do
pleno emprego, a prevenção da pobreza e a manutenção de um nível de vida mínimo nacional. Estas
opções políticas em conjugação com alterações de política fiscal, o enfraquecimento dos direitos dos
sindicatos e dos direitos humanos em geral representam uma adopção de princípios e práticas que se
afastam significativamente dos do EPK. Para este autor, a política neoconservadora representa um
regresso à sociedade dual do passado. Apesar dessa dualização, conseguiram crescimento
económico, estabilidade de preços e certo grau de modernização económica e, simultaneamente
reuniram suficiente apoio eleitoral para prosseguirem como regimes neoconservadores, ou seja,
continuam a ser politicamente viáveis e economicamente progressistas (Mishra, 1995: 92).
Neoliberais e neoconservadores têm argumentado que o Estado e o mercado são dois
sistemas sociais que se opõem diametralmente e que ambos são considerados como opções reais
para o fornecimento de serviços específicos (Torres, 2005: 18). Para o autor, os neoliberais e os
neoconservadores consideram que os mercados são mais versáteis e eficientes do que as estruturas
burocráticas do Estado por várias razões e, por isso consideram que os mercados respondem mais
rapidamente às transformações tecnológicas e necessidades sociais do que o Estado. Os mercados
(Torres, 2005: 18) são vistos como mais eficientes e com custos efectivos menores do que o sector
público na provisão de serviços. Finalmente, a competição dos mercados produzirá maiores ganhos
para o investimento social do que as políticas burocráticas.
No caso dos regimes social-corporativistas procuram manter o empenhamento em três
elementos básicos do Estado-Providência: pleno emprego, serviços sociais universais e a
manutenção de um nível de vida mínimo básico. Para tal, tiveram que se adaptar ao facto de o
Estado-Providência funcionar dentro de uma economia de mercado de propriedade privada e
orientada para o lucro (Mishra, 1995: 92). Apesar desta necessária adaptação, as políticas sociais na
Suécia e na Austrália (países neste modelo de regime) desde meados dos anos 70, mostraram que é
possível manter o empenhamento fundamental no Estado-Providência em termos de igualdade.

Figura 3 Assistência social numa perspectiva a duas dimensões.
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Y
Social-democracia/
corporativismo

Alto institucional

Centralizado/centrado no Estado

Conservadorismo tradicional

Baixo residual

X
Socialismo libertário/comunismo

Neoconservadorismo
Neoconservadorismo
Descentralizado/pluralista

O eixo do X representa a responsabilidade colectiva pela justiça e segurança social; o eixo do Y a
organização e prestação de serviços.
Fonte: Adaptado de Mishra (1995: 107).
A figura 3 representa a relação, em forma de diagrama, entre a responsabilidade colectiva –
centrado no Estado – para satisfazer necessidades e as formas de prestação de serviços – pluralismo
assistencial –. Estas duas dimensões estabelecem a diferença entre o centralismo versus pluralismo
na organização e prestação de serviços sociais de uma maior ou menor responsabilidade colectiva
que ajuda a distinguir os regimes neoconservadores dos social-corporativos.
Estes dois tipos de regime continuam viáveis (Mishra, 1995: 109) mas representam opções e
resultados, em termos de política social bastante distintos: os regimes neoconservadores tiveram de
levar em conta a popularidade sustentada dos serviços universais e de modelar a sua ambição de
proceder à retracção do Estado-Providência; inversamente, os regimes sociais-corporativistas não
conseguiram passar mais além de uma corajosa tentativa de defender o Estado-Providência.

2. Estado, Educação e Mercado
(...) embora o neoliberalismo possa ser considerado como uma doutrina
que prega o Estado autolimitador, o Estado tem-se tornado mais ‘poderoso’
sob as políticas neoliberais de mercado.
(Peters 1994: 213).
Depois de ter retirado à Igreja o controlo sobre a educação (nos finais do século XVIII, com a
reforma do Marquês de Pombal) e construído lentamente, ao longo de quase dois séculos, os
alicerces e, depois, o edifício do Estado Educador, o Estado vê, no finais do século XX, ser-lhe
disputada a primazia através do envolvimento de outros actores sociais, quer sejam as chamadas
forças do mercado (empresários e corporações), quer sejam grupos de interesses específicos de
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origem social, cultural, económica, religiosa, etc.), quer sejam os pais dos alunos ou os próprios
alunos enquanto cidadãos ou consumidores, individualmente considerados, ou agrupados em
associações.
A crise económica dos anos 70 fez-se acompanhar de um período de recessão, inflação, crise
fiscal do Estado e desemprego, factores que contribuíram para colocar em causa a manutenção do
Estado-Providência. O neoliberalismo47, que se transformou na grande receita capitalista para
ultrapassar a crise dos anos 70, veio defender a necessidade de reduzir o aparelho estatal,
nomeadamente o papel assistencial do Estado, como forma única de garantir a estabilidade e o
crescimento económico, pretendendo, através de um processo de mercantilização, dotar as esferas
ocupadas monopolisticamente pelo Estado de maior dinamismo, competitividade e eficácia. É hoje um
dado quase consensual que as políticas educativas operadas em muitos dos países desenvolvidos
têm como um dos seus pontos de referência a edificação de mercados educativos48, em
consequência da crise do sistema fordista de produção e do Estado-Providência.
A visão produtivista49 da educação tem origem na crítica neoliberal aos serviços sociais do
Estado. Sob a égide de uma ideologia neoliberal, são defendidas as políticas promotoras da expansão
do capitalismo a nível mundial decrescendo o papel do Estado na regulação das trocas comerciais
privadas e na prestação de serviços públicos (Burbules, Torres, 2000). O enfraquecimento do papel
do Estado abriu caminho para o que alguns autores denominam como mercantilização da educação
(Morrow, Torres, 2000). Esta foi a grande promessa neoliberal, a partir da qual se promoveu, um
pouco por todo o mundo, um intenso programa de privatizações, da Europa à América Latina – apesar
de nesta última esse processo ter sido mais intenso. Fundamentada no individualismo, a ideologia
neoliberal defende o mercado livre, a competição e a desregulação e influenciou as politicas
educativas a nível global. Através das pressões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional
a ideologia neoliberal tende a contrariar os sistemas de ensino público burocratizados, regulados e
extremamente dispendiosos e defendendo um menor envolvimento estatal nas escolas (Burbules,
Torres, 2000; Morrow, Torres, 2000).
Esta situação levou muitos governos a abandonar o objectivo do pleno emprego e tornaramse comuns severas restrições aos gastos sociais (Afonso, 1998:105; Mishra, 1995: 22). Este conjunto
de factores conduziu muitos países a assumirem como objectivo prioritário a competitividade
económica (Formosinho e Ferreira, 2000: 77), passando o conceito de modernização a comandar o
discurso político e a atravessar todos os sectores da actividade social, incluindo a administração
pública. Vocábulos e conceitos como modernização, produtividade, eficácia, eficiência, qualidade,
47
O neoliberalismo considerado como uma doutrina que prega o estado autolimitador, para Peters (1994: 213) o
Estado tem-se tornado mais poderoso sob as políticas neoliberais de mercado. Esta aparente contradição
designada por paradoxo do Estado neoliberal, é o resultado das tensões e contradições decorrentes de uma
fórmula política que exige um Estado limitado (portanto, mais reduzido e circunscrito nas suas funções) mas, ao
mesmo tempo, forte (no seu poder de intervenção).
48
Os mercados educativos são encarados como instrumentos que permitem trazer acréscimos de eficiência às
actividades de formação e numa altura em que esses acréscimos de eficiência são apresentados como condição
sine qua non do desenvolvimento económico.
49
A visão produtivista não é contrária à universalidade da educação, mas prefere que ela resulte da livre
preferência dos indivíduos em vez de por coerção legal, amparada em ampla oferta de vagas gratuitas no ensino
público. O que fundamenta esse tipo de proposta é a ideia de que a competição em mercado é o melhor meio
para promover a eficiência, ou seja, a combinação de qualidade com baixo custo, com pleno respeito pela
liberdade de opção de cada indivíduo.
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relacionamento entre o Estado e a sociedade civil e, simultaneamente passam a fazer parte do léxico
das políticas e medidas educativas. O grande problema tem a ver com a persistência de uma
oposição dicotómica e redutora entre o Estado e o mercado que revela a mesma dificuldade de
romper com uma perspectiva centrada no Estado nacional, bem como a dificuldade de elucidar e
trabalhar conceitos adequados a uma realidade que é nova. Convém recordar que a existência de
“mercado” precedeu historicamente o nascimento dos modernos Estados-Nação e que o mercado
capitalista auto regulado pela livre concorrência, como o teorizaram os economistas clássicos, nunca
existiu. Nesta perspectiva, a vulgarização do conceito de neoliberalismo representa, ao mesmo
tempo, um anacronismo e uma incompreensão do significado dos processos em curso de integração
económica supra nacional.
Há um novo tipo de Estado que existe e se desenvolve sob os nossos olhos, mas que não é
visível por falta de utensílios conceptuais adequados. Por isso é possível falar da existência de
fronteiras fluidas do Estado e afirmar que não há, em absoluto, menos Estado, mas sim uma
recomposição da acção pública que remete para o conceito, ele próprio vago e fluido, de gouvernance
(Lamarche, 2006). No mesmo sentido Barroso (2005a) afirma de modo incisivo que a questão não
pode ser equacionada em termos de mais ou menos Estado, mas em termos de um outro Estado.
Subjacente a esta alteração do tipo de Estado e entre o Estado e os cidadãos encontra-se
uma corrente ideológica mista denominada por Nova Direita50, a qual integra neoliberais e
neoconservadores.
Segundo Afonso (1998: 105-106), na senda de Dale e Ozga (1993) o neoliberalismo valoriza
o mercado e a liberdade de escolha – defendendo uma intervenção mínima do Estado na vida
privada; os neoconservadores consideram o Estado como único garante da ordem e dos valores
sociais e morais tradicionais, no entanto, opõem-se a um Estado que tente enfraquecer a iniciativa
individual ou da família. Afonso (1998: 106) é bem explícito na sua afirmação: por um lado o
liberalismo no terreno económico e, por outro, o estatismo nas áreas da segurança interna, da defesa
e do controlo dos comportamentos privados, visíveis no cerceamento da liberdade de expressão e na
imposição de uma moral tradicional, bem como na própria incapacidade de acabar completamente
com o Estado-Providência. Assim, é este Estado modernizador que procura transportar para o sector
educativo a racionalidade empresarial numa procura de tornar os sistemas educativos tão
competitivos como os sistemas económicos e as empresas. Subjacente à diminuição de custos e
responsabilidades do Estado face à educação, os objectivos principais das medidas tomadas por
diversos governos são baseados nos seguintes princípios (Dale 1994; Barroso, 1996; Ozga, 2000):
a) Os indivíduos sabem melhor do que o Estado o que é bom para eles;
b) O mercado é uma instituição mais eficiente e mais justa do que o Estado na
distribuição de bens e serviços;

50

O ideário da Nova Direita tem inspirado muitos políticos e condicionado, em maior ou menor grau, as práticas
governativas de muitos países (Whitty, 1996: 131), requerendo o desenvolvimento de uma nova esfera pública
entre o Estado e uma sociedade civil mercantilizada, na qual novas formas de associação colectiva possam ser
desenvolvidas.
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c) A desigualdade entre indivíduos e grupos é uma característica natural da sociedade
e, como tal, dificilmente pode ser remediada;
d) O monopólio do Estado sobre a escola gera a ineficiência e a burocracia, encoraja os
desperdícios e inibe a responsabilização perante os pais.
É na lógica decorrente destes princípios que sucede a premência de a escola dever ser
libertada do Estado e gerida como uma empresa, no quadro de um sistema de concorrência em que a
satisfação do consumidor decide da sua rentabilidade e eficácia (Barroso, 1996: 182). Neste sentido,
Lima (1994: 123) faz a seguinte análise: Ao eleger a racionalidade económica, a optimização, a
eficácia e a eficiência como elementos nucleares, os programas de modernização têm tomado por
referência privilegiada a actividade económica, a organização produtiva e o mercado, exportando a
ideia de empresa para o seio da administração pública. Para este autor e no contexto referido, a
empresa significa um modelo a seguir em termos de capacidade de resposta e de adaptação às
pressões do mercado, um exemplo de capacidade de inovação; mesmo as empresas mal sucedidas
constituem um bom exemplo, a reter, para as organizações públicas não produtivas, no sentido em
que fica mais claro que quem não é eficaz não sobrevive.
Fundamentada no individualismo, a ideologia neoliberal defende o mercado livre a competição
e a desregulação e influenciou as políticas educativas ao nível global (através também das pressões
do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, entre outras organizações supranacionais),
contrariando os sistemas de ensino público burocratizados, regulados, extremamente dispendiosos e
defendendo um menor envolvimento estatal nas escolas (Almeida, 2005: 38).
Para Morrow e Torres (2000) as teorias da gestão e da organização racionais vieram
constituir a base de políticas educativas, cuja retórica assenta em conceitos como privatização,
escolha e descentralização. É neste contexto que se assiste à passagem do Estado educador para
um Estado regulador, através da valorização de mecanismos de micro-regulação e de uma maior
responsabilidade da sociedade civil para a procura conjunta de soluções dos problemas de educação
(Ferreira, 2005: 204). Todavia, a diminuição e enfraquecimento do papel do Estado, reduzido ao
mínimo, face às responsabilidades que mantém, não significa, no entender de Santos (1990: 23-25)
um papel menos interventivo do Estado. Para este autor, esta situação decorre do facto de o ciclo
expansivo do Estado-Providência ser substituído por uma nova forma de expansão, sob a capa de
uma aparente retracção, em que o Estado se expande através da sociedade civil. Esta intensificação
da actividade do Estado na vida social e não a diminuição do seu papel, como se poderia esperar,
também se estende ao sector da educação.
No novo relacionamento com a sociedade civil, o Estado estabelece alianças que permitem
confirmar a sua actividade, intervenção e regulação. A confirmá-lo o Grupo de Lisboa (1994: 107)
advoga que as novas relações entre a empresa e o Estado, entre o poder económico e o poder
político, constituem simultaneamente causa e efeito dos processos de globalização e representam
uma das formas mais significativas de desenvolvimento nas sociedades contemporâneas. Para os
autores, a dinâmica de aliança entre os Estados e as empresas não substitui o comando do Estado,
pelo contrário, ele permanece activo – na verdade cada vez mais activo.
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A tendência para a introdução de uma lógica de mercado nos sistemas educativos (Almeida,
2005: 38) surgiu na Inglaterra, através do Education Act de 1988, progrediu pelos Estados Unidos e
Canadá, pela Austrália e Nova Zelândia e por muitos outros países ocidentais. Para Almeida
(2005:38), parece não existir grande oposição nem da direita liberal nem da esquerda progressista à
introdução destas políticas: a descentralização e a autonomia das escolas são defendidas pelos
liberais como formas de flexibilização de modo a que os sistemas educativos se adaptem às
necessidades das populações (...) Mas também os progressistas, apesar de considerarem prioritária a
justiça social com as questões da igualdade de oportunidades e da equidade, não deixaram de
privilegiar as metas de crescimento económico para as quais é necessário um forte investimento no
sector de educação (Almeida, 2005: 38). Importa, por isso, ter em conta que aquilo que faz a
especificidade das políticas neoliberais não é a adopção do princípio da descentralização e do reforço
da autonomia da escola, nem a promoção de novas técnicas de gestão, mas, sim, a sua combinação
explosiva com a livre-escolha, pelos pais, do estabelecimento de ensino frequentado pelos filhos e
com o regime de concorrência entre as diversas escolas públicas, resultante da fórmula de
financiamento por aluno (Barroso, 2003 e 2005).
Neste contexto, Canário (2006) considera que as políticas e práticas de educação escolar
actuais inscrevem-se num conjunto mais vasto e coerente de políticas de educação/formação
funcionalmente subordinadas aos imperativos da racionalidade económica dominante e, portanto, às
exigências de produtividade, competitividade e empregabilidade. Por isso, a emergência desta
realidade nova, decorrente do processo de globalização, conduz a encarar a educação como uma
mercadoria, concebendo-a como um processo de produção para o mercado de trabalho de indivíduos
empregáveis, flexíveis, adaptáveis e competitivos (Charlot, 2005).
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2.1. Mercados educativos
O Estado cria o mercado mas não confia nele.
(Barroso, 1996: 182)
A emergência de uma lógica de mercado51 nos processos de regulação das políticas
públicas, com particular relevo para a educação, constitui um fenómeno persistente que se
desenvolve à escala global e que acompanha a crise do Estado-Providência e das suas formas de
governo, com especial incidência nas últimas duas décadas do século XX (Barroso e Viseu, 2003).
Em muitas partes do mundo, tem havido tentativas de romper com um sistema único de
educação equipado e financiada pelo Estado. Muitas das recentes reformas procuraram
desmoronar as burocracias centralizadas substituindo-as por organizações mais flexíveis que
permitem sistemas de escolarização com maior diversidade de modelos de escolas disponíveis
para a livre escolha das famílias e competição entre escolas (Whitty et al. 1998). Tais reformas
também, por vezes, atribuem um papel maior aos sectores privados e ao terceiro sector52 na
intervenção da educação financiada pelo Estado. Assim, assiste-se hoje a uma crise global do
modelo político-administrativo que serviu de referência ao desenvolvimento dos sistemas públicos
de educação no pós-guerra, quer nos países industrializados, quer nos países em vias de
51
Mercado significa o confronto entre a oferta e a procura de bens e serviços, do qual resulta um preço. Na
perspectiva de raiz neoclássica dominante do pensamento económico actual, é o funcionamento do mercado
que melhor permite afectar, de forma eficiente às diversas actividades produtivas, os recursos de que uma
economia dispõe. Quando se trata de bens públicos ou semi-públicos, como é o caso da educação, o critério
da eficiência terá de ser ponderado como outro critério, o da equidade, a fim de garantir que o aumento das
desigualdades sociais não venham a pôr em causa a coesão e os equilíbrios sociais.
A educação é um mercado apetecível... 1000 biliões de dólares, tal é, segundo a OCDE, o montante das
despesas anuais dos seus Estados membros com o ensino. Um tal mercado é activamente invejado. Quatro
milhões de professores, 320 000 estabelecimentos de ensino (incluindo 5 000 universidades e escolas
superiores da União Europeia) estão actualmente na mira dos mercadores.
52
Muitos autores concordam que o terceiro sector é de difícil definição dada a sua amplitude,
heterogeneidade, raízes ideológicas e herança histórica; acrescentam ainda que nem sempre se pode
garantir no terceiro sector uma gestão democrática. Mas, de modo geral, algumas características comuns ao
terceiro sector giram em torno da necessidade do financiamento público para o funcionamento das entidades,
da sua estruturação em torno das opções religiosas ou ideológicas e do reconhecimento enquanto entidades
que prestam serviços de carácter público. As entidades reivindicam também a autonomia na organização e
gestão e colocam-se como alternativa às formas de intervenção do Estado. As diferenciações estão no grau
de participação do Estado na prestação dos serviços e no financiamento das entidades e na existência de
instrumentos institucionais que formalizem a relação Estado/terceiro sector. Quanto ao Estado, o que está em
crise é a sua capacidade de implementar políticas de protecção social, enquanto permanece o seu carácter
classista e se mantêm seus respectivos instrumentos de poder e repressão, intervindo, na condição de
agente privilegiado, no processo de acumulação nacional e supranacional. Sem dúvida, hoje, o maior desafio
é compatibilizar a estratégia da legitimação com a estratégia da acumulação e, nesse processo, o terceiro
sector vem assumindo um papel importante, embora ainda pouco definido, principalmente no que diz respeito
à sua participação nas etapas do processo de elaboração, implementação e avaliação das políticas estatais.
Um outro dado que merece ser levado em consideração é que o terceiro sector ressurge num contexto de
crise económica em que muitas das entidades são organizadas para responder ao desamparo dos
trabalhadores, e das suas famílias, face ao desemprego e ao processo de reestruturação produtiva. No
entanto, isto não significa que haja competição entre o Estado e o terceiro sector. Há, pelo contrário, uma
interdependência que pouco tem mudado nestes últimos anos, embora permaneça uma certa ambiguidade
nessa relação, em que os limites entre o Estado e o terceiro sector ainda não estão claros, o que tem
reflectido, dentre outras, a tensão do Estado nas suas opções de intervenção no campo económico e social (
Sarasa, 1995, Santos, 1998). Portanto, (...) é grande o risco de o terceiro sector ser chamado a ressurgir, não
pelo mérito próprio dos valores que subjazem ao princípio da comunidade - cooperação, solidariedade,
participação, equidade, transparência, democracia interna - mas para actuar como amortecedor das tensões
produzidas pelos conflitos políticos decorrentes do ataque neoliberal às conquistas políticas dos sectores
progressistas obtidas no período anterior (Santos, 1998: 24).
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desenvolvimento. Essa crise, como se viu, está associada a fenómenos políticos e económicos
mais vastos, interdependentes e inter actuantes, dos quais se destacam o choque petrolífero, a
crise do Estado-Providência, a emergência de políticas neoliberais, globalização da economia,
entre outros. Estes fenómenos têm originado ou contribuído para a adopção de diferentes medidas
de reestruturação do sistema público de educação face ao desenvolvimento de políticas
alternativas globais que visam a substituição do modelo existente e dos princípios de serviço
público em que se baseava, revisitando e reconfigurando as teorias taylorianas53 do princípio do
século XX. Para Lima (2002a: 18-19) a (re)emergência da ideologia tayloriana

é objecto de

metamorfoses várias ao ponto de se tornar quase irreconhecível como matriz de novas e
modernas correntes propostas. Para o autor, Taylor é revisitado e os seus postulados são
travestidos de novos conceitos, de novas tecnologias e de objectivos aparentemente (pós)
modernos: a modernização significará para o futuro, racionalização, eficácia, eficiência, alcance da
solução certa, optimização, relação favorável custo/benefício, progresso (...) e ignora-se que a
eficácia constitui uma obsessão moderna de tipo tayloriano. De resto, a ideologia tayloriana (já
antes advogada por Adam Smith) aparece como matriz de novas correntes e de modernas
imagens das organizações sem abandonar a procura obsessiva pela eficácia, a procura dos meios
óptimos e do one best way.
Nos debates do pós-modernismo discutem-se políticas de modernização e debatem-se
reformas que instituem a racionalização, a optimização e a eficácia como elementos centrais. Por
isso, Lima (2002a) afirma que é sobretudo esta capacidade de relacionamento estreito e
dependente entre organização (empresa, como exemplo a seguir) e ambiente (mercado, como
realidade omnipresente) que se pretende medir, quantificar, controlar; e é em função das relações
de custo/benefício, dos objectivos definidos consensualmente e da perseguição dos interesses
gerais e individuais, tomados como coincidentes, que se aufere o sucesso e o serviço prestado
(Lima, 2002a: 20). Como bem diz Afonso (2003: 53), derrubado o mito do Estado Educador, está
de regresso o mito do Hidden Hand de Adam Smith.
Os discursos sobre a crise educacional colocam, de acordo com Le Grand and Robinson,
1985, citado por Cardoso, (2003: 153), uma forte ênfase nos seguintes domínios: necessidade de
privilegiar os critérios de mercado, a fim de orientar a reforma dos serviços públicos; ideia de que
existe uma escassez de recursos; necessidade de fundar a decisão política em critérios de
eficiência; função económica de educação e, por fim, a necessidade de fortalecer a sociedade
civil.
A formulação e a aplicação de iniciativas governamentais no campo educativo, em muitos
países, assentam em princípios decorrentes da organização e lógica de mercado (oferta, procura,
livre economia, preço e alocação de recursos) e a adopção da gestão científica e a abordagem
das burocracias propostas pela public and economic choice. Neste âmbito, a democracia é
redefinida como uma escolha segura num mercado livre (...) a educação deve ser um “bem
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O taylorismo é considerado um expoente das ideologias organizativas que fizeram a modernidade no início
do século XX. Assente no princípio da divisão do trabalho, na defesa positivista de uma administração
científica e na selecção científica do trabalhador, na formação profissional como treino científico e na
cooperação entre a direcção e os trabalhadores.
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privado” e deve incorporar as competências, conhecimentos e valores “necessários” a um
desempenho que intensifique a competitividade do sector privado. A responsabilidade do “público”
é limitada ao desenvolvimento do projecto de competividade (Apple, 1998: 36).
Para a consolidação do modelo neoliberal de educação, muito contribuiu e influiu
Friedman (1962) com a sua célebre obra Capitalismo e Liberdade, texto que maior influência
exerceu na agenda internacional conservadora neoliberal da educação na década de 1980
(Cardoso, 2003: 158). Nesse texto Friedman54 (1962: 91) defende que o empreendimento
competitivo é promovido como sendo de longe a mais eficiente forma de prestar e financiar
serviços; propõe que o Estado deveria continuar a financiar o ensino, mas as escolas são vistas
como empresas privadas que podem ser desnacionalizadas e o seu equipamento vendido a
privados. Deste modo, a ênfase é colocada na necessidade de subordinar a prestação de serviços
educacionais a critérios racionais abstractos e de associar os custos aos benefícios que os
contribuintes individuais vão ter: os serviços educativos podem ser prestados por empresas
privadas que funcionam para produzir lucro ou por instituições não lucrativas (Friedman, 1962: 89).
Para Cardoso (2003: 159) esta obra não só forneceu um quadro de reforma, mas também um
código moral. A confirmá-lo, a autora apoia-se em Smith (1992: 124) para o demonstrar: A
redução do papel do Estado [...] alargará [...] o papel do empreendedor individual [...] o Estado
deve ter apenas um papel limitado na economia e na sociedade em termos de proteger os
mercados e os contratos voluntários. [...] O significado e valor da liberdade individual estão
enquadrados por relações interpessoais livres e voluntárias.
Os argumentos dos partidários do funcionamento de um mercado sem restrições na
actividade educativa são sintetizados por Le Grand et. al (1993) da seguinte maneira: primeiro os
consumidores devem ter liberdade de escolher a educação que pretendem, e é a expressão
dessas escolhas que traduz a quantidade socialmente eficiente de cada um dos tipos e níveis de
serviços educativos que devem ser prestados pela sociedade; em segundo lugar, para que aquela
quantidade seja disponibilizada, o método mais indicado é o de criar um mercado em que as
instituições educativas entrem em competição para atrair estudantes, o que obrigará a satisfazer
as preferências destes.
Segundo Michael Moore (2001: 85-118), as políticas sociais neoliberais têm-se traduzido,
no campo da escolarização, num alarmante e consciente desinvestimento na educação pública,
passando as escolas a ser tratadas à imagem das lógicas do mercado promovendo-se uma
promíscua relação entre o mundo da escolarização e o mercado. Esta análise é também bem
patente nas obras de Apple (2000), Do Macedo e Bartomlomé (2001), Sacristán (1998) que, entre
outros, denunciam a metáfora do mercado como inadequada para o fenómeno da escolarização.
Segundo Moore (2001: 109), a sociedade contemporânea pautada pelos ritmos e compassos do
frenesim neoliberal, ao diminuir o protagonismo do Estado e do bem público e comum, empurrou
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Em obra posterior - Friedman, Milton (1990) Free to Choose: A Personal Statement. New York: Harcourt –,
tal como Adam Smith, Friedman acredita que todo o homem, desde que não viole as leis da justiça, deve
poder perseguir livremente os seus próprios interesses pela sua livre iniciativa, colocando em competição
quer a sua indústria, quer o seu capital.
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também as escolas para uma posição ingrata. Segundo o autor, é gritante o desinvestimento na
formação docente, é alarmante o desinvestimento nas bibliotecas das escolas e é aberrante a
obsessão nacional pelos testes nacionais (2001: 107), encarados como garantia de assegurar ao
projecto de sociedade neoliberal, a prestação de contas (2001: 106), no fenómeno da
escolarização, pela classe docente. Preocupante ainda, embora previsível, é o modo como este
desinvestimento criou simultaneamente condições para a entrada de grandes grupos económicos
nas escolas. Nas análises de Apple (2000) em torno das escolas como construtoras de uma
audiência cativa mercê de uma relação que estabeleceram com o mercado convergem nos dados
expostos por Moore (2001: 109): de acordo com os números do Centro de Análise da
Comercialização na Educação, assistiu-se a um aumento desenfreado desde os anos 90. Durante
os últimos dez anos, os programas e actividades escolares registaram um aumento de 248% do
apoio empresarial. Em contrapartida as escolas permitem que as empresas associem o seu nome
aos eventos escolares. Dos vários casos documentados55 por Moore, e que permitem uma melhor
compreensão da quase rendição das escolas ao mercado, confirmam a construção de sistemas
educativos do tipo gerencialistas (Fergunsson, 1994) subordinados ao paradigma do governo pelo
mercado (Self, 1993) baseada em teorias económicas e de escolha pública cujos eixos passam
pela eficácia, eficiência, competição e com orientação pelas leis de mercado. Assim, na
perspectiva pós-fordista56 (Ball, 1990: 120-125), as escolas são cada vez mais entendidas como
unidades de produção mercantil e nelas vigora uma nova e individualizada generalização para o
consumo. Outros autores referem a tendência actual de tratar a educação como um bem privado
em vez de uma responsabilidade pública (Whitty, 1996: 133), através de um processo de
transformação da escola pública num espaço privado (Correia, 1994: 16) o qual abre caminho
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Moore (2001:108) exemplifica tais relações de concubinato entre o Estado e o mercado - casos da Calvin
Klein, Nike, Pizza Hut, General Mills, Campbell’s Soup, ‘Coca-Cola, ‘Dr. Pepper, Shell, ExxonMobil, Burger
King, Kellogs, Wendy’s, General Motors revelam bem o perigoso alcance de tais relações. A General Mills
conseguiu um acordo de parceria com as escolas recompensando as escolas que levassem os pais dos
alunos a comprarem os seus produtos. Se, neste caso, a saúde financeira da escola se encontrava refém da
capacidade dos agentes escolares para conseguirem mais mercado para a empresa, no caso da Campbell’s
Soup o acordo para a educação (...) Providenciar as crianças dos Estados Unidos com equipamento gratuito
(...), implicava que cada escola teria direito a um computador Apple iMac gratuito mediante a entrega de
94,950 rótulos de sopa da ‘Campbell’ (Moore, 2001: 109). Mas os exemplos da General Motors e do Chanell
One são também suficientemente esclarecedores das consequências das relações entre o Estado e o
mercado: a General Motors (bem como a Shell e a ExxonMobil) deve ser entendida no quadro das empresas
que financiam os materiais escolares, uma prática que tem vindo a aumentar desde os anos 90. Tal como
destaca Moore (2001: 113), num determinado número de escolas secundárias a disciplina de economia é
“patrocinada” pela General Motors. A General Motors escreve e providencia os manuais, assim como o
programa da disciplina. Os estudantes aprendem, com base no exemplo da General Motors, os benefícios do
capitalismo e como operar uma companhia – como a General Motors. Também o exemplo da Chanell One
aprofundado por Apple (2001) demonstra bem as intenções e implicações negativas da invasão das
corporações nas escolas. Ao serem obrigados a ver Channel One nas escolas (12000 salas de aulas nos
Estados Unidos vêem este canal), alunos e alunas, professores e professoras não são de todo impermeáveis
às dinâmicas expostas, quer pelas notícias, quer pelos anúncios publicitários. Em essência, os exemplos da
‘General Mills’, da ‘Campbell’s Soup’, da ‘General Motors’ e da‘Channel One’ (como todos os outros), revelam
bem um processo ininterrupto de construção de uma audiência cativa e ‘fiel’, aspecto que levou Apple (2001:
113) a salientar os Estados Unidos da América como uma nação que vendeu os seus jovens ao mercado.
56
A era do fordismo do pós-guerra oferecia produtos manufacturados de forma estandardizada. Actualmente,
desenvolveram-se outras formas de produção, designadas de pós-fordistas, em que são privilegiadas a
escolha, a variedade e a diferença, num sistema económico que enfrenta crises frequentes e novas
circunstâncias, tais como a competição mundial, a globalização, perante as quais as respostas são a
produção flexível e o consumo flexível que lhes são essenciais e são as parte visíveis do capitalismo
avançado.
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para se pôr em causa o carácter de serviço público para que os estados modernos tinham
reconhecido à Escola (Matos, 1996: 77). Quatro sinais desta estratégia são a defesa da escolha
da escola (school choice), os cheques-ensino (school youchers), os rankings de escolas e os
subsídios ao privado. São meios a reforçar a lógica da escola como produto do mercado da
educação e os cidadãos como meros consumidores dela.
Nos Estados Unidos, as reformas introduzidas desde o início dos anos 80 do século XX
provocaram nas escolas americanas uma deslocação para um modelo de mercado. Essa
deslocação deve-se à tomada de um conjunto significativo de medidas (Almeida, 2005: 79):
•

abandono das formas mecânicas de gestão e de controlo;

•

intensificação da descentralização, através de

uma maior diferenciação

interna, formando-se unidades mais autónomas de trabalho.
•

redefinição dos papéis característicos do modelo burocrático através da
passagem das formas tradicionais de controlo para a autonomia profissional;

•

reforço do controlo das metas orçamentais exercido a nível local por pais,
professores e administradores.

Mas convém salientar que em países como os EUA57 a problemática já não se põe tanto
entre escola pública e escola privada, mas entre escola comercializada e escola não
comercializada. Uma parte das escolas públicas — face à sua dependência dos poderes locais e
particulares — já está a ser explorada comercialmente como se de escolas privadas se tratasse.
Os grupos financeiros58 dos países do centro, em particular os EUA, a Inglaterra e a Nova
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As políticas de educação promovidas nos Estados Unidos da América, a partir do reaganismo, constituem
uma das bases para podermos antecipar as tendências privatizadoras da escola pública e de mercantilização
da educação em Portugal. No combate ideológico que se estabelece, encontram-se na linguagem utilizada
pelos neoconservadores, entre outros, termos e conceitos como sejam os de empresários empreendedores,
consumidores, clientes da educação e mercado, em oposição à democracia cidadã, defendida pelo outro lado
da barricada, a que os seus opositores vão já chamando campo de libertinagem e de preguiça do agrado dos
burocratas educativos, chegando a considerar os professores (do sector público) como incompetentes,
irresponsáveis, oportunistas e preguiçosos. Este discurso vai beber a sua autoridade a uma ideologia
neoliberal que se apresenta ao público como resultante de uma alegada investigação académica e científica
objectiva, produzida e promulgada preferencialmente por equipas técnico-intelectuais – think tanks –
comummente subsidiadas por fundações privadas e pagas pelas corporações do poder dominante.
58
João Paulo Serralheiro (2006:27), num artigo intitulado “Privados gerem escolas públicas inglesas”,
publicado no jornal “A Página, nº 155”, aborda esta questão de forma bastante contundente: O interesse dos
privados é grande. Sustentadas por dinheiros públicos, as escolas públicas poderão cair na mão dos mais
diversos interesses e entidades privadas –. O fabricante de computadores Toshiba, o banco de investimentos
UBS, a construtora Honda, assim como milionários conservadores, clubes de futebol e igrejas, mostram-se
interessados em gerir escolas públicas aproveitando a nova lei da educação de Blair. O projecto educativo de
Blair, aprovado em meados de Março (de 2006) no parlamento, com o apoio dos conservadores e votos
contra de mais de meia centena de deputados do partido de Blair, por o considerarem equivalente a uma
privatização da educação, tem por base a ideia de entregar a gestão das escolas públicas a entidades
privadas. Esta reforma educativa vai acelerar a entrega de escolas públicas a empresas, personalidades ou
grupos religiosos que queiram desempenhar um papel chave na gestão e direcção das escolas públicas
pagas pelo Estado. E interessados é coisa que não falta! Sustentadas por dinheiros públicos, as escolas
poderão cair na mão dos mais diversos interesses e entidades privadas. A Igreja Anglicana, que já patrocina
6 das 27 Academias [entidades privadas que podem gerir escolas públicas] existentes, candidata-se a gerir
outras 25 academias, entre as 200 que devem abrir as suas portas até 2010. E este não é um caso isolado: a
Igreja Católica e uma associação baptista, o Oasis Trust, também já se apresentaram como candidatos a
patrocinar estas Academias. Vardy, um rico cristão conservador, é padrinho de duas Academias, onde impõe
que se ensine o criacionismo nas escolas por si tuteladas, como contraponto à teoria clássica da evolução.
Dispõe-se a abrir outras duas, onde se ensinará esta versão religiosa da origem divina do homem, em vez da
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Zelândia, desde há alguns anos que descobriram este potencial económico. Para a educação ser
uma indústria lucrativa é desejável que a escola pública seja privatizada, embora a experiência
americana das escolas charter mostre que a comercialização da escola pública pode ser também
um negócio apetecível.
No caso de Portugal, apesar das políticas educativas estarem sujeitas a influências de
algumas contaminações geradas pela convergência internacional, a emergência da livre escolha
da escola (...) é um processo sociomediático recente (...) de expressão reduzida (...) tendo em
vista a criação de um mercado educativo, concorrencial e autónomo (Barroso, 2003: 79). Isso não
significa, na opinião de Barroso (2003), que a lógica de mercado tenha estado ausente da política
educativa portuguesa, particularmente na última década do século XX. Na opinião de vários
autores portugueses, designadamente Afonso (1997, 2000), Afonso, N. (1999), Antunes (2001),
Barroso (1998, 1999a), Cardoso (2001), Correia (1999), Estêvão (1996, 2001, 2002), Gomes
(1999), Lima (2000), Lima e Afonso (2002), Magalhães e Stoer (2002) e Teodoro (2001), a lógica
de mercado em Portugal tem-se manifestado de modo mais ou menos explícito na fundamentação
e nos modelos de referência de algumas medidas políticas, em particular, as relacionadas com a
autonomia, a gestão e avaliação das escolas; no entanto, entre 1985 e 1995 essas medidas
raramente ultrapassaram um neoliberalismo educacional mitigado (Afonso, 1997: 59), dado que
muitos elementos e marcas tendencialmente neoliberais ou não passaram de discursos
enquadradores da promulgação das políticas ou, dada a especificidade da realidade portuguesa e
do sistema educativo, assumiram configurações extremamente ambíguas e contraditórias ou,
ainda, quando foram implementados, não produziram os efeitos observados noutros contextos.
Em todo o caso, Afonso (1997) sustenta que os avanços das políticas neoliberais, nessa
época de governação social-democrata, se caracterizaram pela introdução de medidas de quasemercado educativo. Segundo alguns autores (Sá, 2003; Barroso, 2003) o neoliberalismo
português, neste período, assume mesmo algumas dimensões que o aproximam do observado
nos países centrais.
A partir de meados da década de 90, com a governação socialista, observa-se um Estado
retocado uma vez que só é possível detectar diferenças face à governação anterior (…) na
acentuação

retórica

de

determinados

valores,

agora

mais

focalizados

no

diálogo

e

teoria científica de Darwin sobre a origem do homem. O Islão também está muito interessado. Lorde Bathia,
um conhecido milionário de formação islâmica, manifestou ao Financial Times a intenção de abrir, pelo
menos, 20 academias. Ele garantiu que investirá 72 milhões de euros neste seu projecto. O mundo
empresarial está entusiasmado com esta oportunidade de dirigir a educação pública. Entre as empresas que
participam patrocinando escolas, está a rede de lojas de electrónica Dixons, a agência de publicidade Frank
Lowe e a gigante da construção Chelsfield Plc. Grandes nomes do sector bancário, como o UBS,
envolveram-se em algumas Academias, assim como a Toshiba, Honda, Vodafone e Microsoft. Milionários
aposentados também apoiam a iniciativa de Blair, entre eles Lorde Harris de Peckham, que fez fortuna na
tapeçaria; Alec Reid, fundador de Reed Executive, uma empresa de trabalho temporário, ou David Garrard,
criador da sociedade de construção Minerva. Até clubes de futebol querem dirigir escolas públicas, através da
criação de Academias de gestão, particularmente escolas onde possam investir na área do desporto. Esta
torrente de patrocinadores privados tende a aumentar. É que a Lei da Educação de Blair, agora adoptada,
não exige nenhuma contribuição financeira por parte dos privados. O Estado paga e os privados dirigem,
governam e orientam a seu belo prazer. A lei de Blair causou debate e rejeição no seu próprio partido e só foi
aprovada graças aos votos da oposição conservadora. Os opositores afirmam que é a privatização das
escolas públicas pagas pelo Estado e que fomentará um ensino público ao serviço de interesses de grupos
privados, nomeadamente confessionais e que acentuará as diferenças sociais gerando escolas e alunos de
primeira, segunda e terceira categorias.
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democratização, na solidariedade e justiça, (...) procurando ao mesmo tempo, manter os desígnios
da modernização, do melhor posicionamento no mercado, do controlo da despesa pública e,
ainda, da subordinação das políticas públicas à promoção dos requisitos de uma economia
nacional competitiva (Estêvão, 2001: 156). Esta coexistência de elementos democráticos e de
mercado, numa governação educativa híbrida, demonstra que é mais adequado falar, para
caracterizar as orientações da governação socialista, de um gerencialismo mais modernizador que
mercadorizado, ou de um processo mais gestionário modernizador do que gerencialista (Estêvão,
2001: 157).
No segundo governo do Partido Socialista (1999-2002), é explícita a aliança entre a
coesão social e a modernização que vai possibilitar a compatibilização da agenda democrática
com a agenda neoliberal (Estêvão, 2001: 157). Apesar de o governo socialista obstar formas de
avaliação que fomentassem a competição, as pressões de que foi alvo (operadas, em grande
medida, por alguns órgãos de comunicação social59 que invocam argumentos característicos da
Nova Direita) acabaram por se traduzir na publicação dos resultados dos exames nacionais do 12º
ano (1999-2000), dando lugar à elaboração de rankings das escolas secundárias públicas e
privadas, o que traduz o paradigma da educação contábil de que nos fala Lima (2000b, 2000c).
Contudo, no início de 2002, a emergência de uma nova maioria de direita (PSD-PP) – XV
Governo Constitucional – parece ter dado um novo alento aos defensores das medidas de
privatização dos serviços públicos, através da redução da intervenção do estado, alienação do
património, empresarialização da gestão e criação de quase-mercados (Barroso, 2003: 80). Tal
como sublinha Sá (2003:349) no contexto das eleições legislativas de 2002, o programa eleitoral
do CDS/PP é aquele em que se assume de forma mais aberta e radical a aposta num modelo
gerencialista, de promoção da competitividade entre escolas, de apoio estatal à iniciativa privada.
A análise comparada realizada por Cardoso (2003: 151-152) sobre os discursos
conservadores neoliberais dos governos português entre 1987 e 1991 e inglês entre 1980 e 1993
revelam o aumento da influência dos direitos individuais dos pais na escolha de escolas e da sua
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A propósito da pressão realizada pelos média, Barroso (2003: 80-81) considera que é na comunicação
social que encontramos alguns dos mais acérrimos defensores da privatização dos serviços públicos de
educação. O jornal Público (...) tem-se distinguido neste domínio, à semelhança do que acontece por
exemplo nos Estados Unidos, onde, como assinalam Mitgang e Connell (2001:28), numa análise que fazem
sobre o papel dos media neste debate, alguns respeitáveis jornais usam os seus editoriais e colunas de
opinião, desde 1980, numa autêntica cruzada a favor dos Vouchers [cheques-ensino]. (...) Um exemplo disto
mesmo encontra-se em dois editoriais assinados pelo director do Público, publicados em 20 de Abril e 30 de
Junho de 2002, a propósito do “cheque-ensino”. Sobre o editorial de 20 de Abril, Barroso (2003: 81-83)
transcreve parte dos seus comentários feitos a propósito e não publicados pelo referido jornal: Do ponto de
vista formal, o editorial adopta uma estrutura narrativa muito semelhante a um conto de fadas: de um lado
estavam os bons - os defensores da “livre escolha” – que querem salvar os meninos dos bairros pobres, da
“teia de mediocridade” das escolas públicas. Do outro lado, os maus – o centralismo do Estado, os sindicatos
dos professores, os defensores do ensino público – que não querem o ensino privado e preferem manter os
seus empregos e rotinas de má qualidade. Só que esta história é um pouco mais complicada (...) De um
modo geral, e embora existam múltiplas modalidades de “escolha” (parcial, total, por “cheque-ensino”, sorteio,
critérios previamente definidos, etc.) e não se possam ignorar os contextos específicos de cada país, as
investigações realizadas têm mostrado que a regulação exercida por este dispositivo está longe de orientar o
sistema na direcção com que a retórica liberal pretende legitimar esta medida (nomeadamente, aumento da
eficácia dos resultados, maior informação e liberdade das famílias). Além disso, entre os seus efeitos mais
perversos conta-se o reforço da segmentação social na oferta escolar, pelo que se pode dizer que, na prática,
em vez dos alunos escolherem as escolas, são as escolas (mais credenciadas) que escolhem os alunos
(mais promissores).
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supremacia sobre os direitos sociais colectivos ao ensino; (...) transformação do papel do estado
enquanto financiador e fornecedor de serviços; uso de regras emprestadas pelo mercado e de
relações privadas individuais na reorganização dos serviços públicos; transferência de funções
para a esfera privada; (...) processos de decisão de tipo privado em vez de controlo público, entre.
Em ambos os países há uma preocupação de enfatizar a ideia de crise educacional para
tornar natural e inevitável a necessidade de substituir o investimento público na educação por um
de natureza mista. Para Cardoso (2003: 156-158), a preferência dada aos mecanismos de
mercado é combinada, nos dois países, com renovadas formas de conservadorismo. A filosofia
geral orientadora das acções governamentais nos dois países assenta nos seguintes
pressupostos básicos (Smith, 1992:)
•

Limitação do papel que as políticas de Estado possam ter na distribuição de
oportunidades;

•

Os

benefícios

das

prestações

redistributivas

do

Estado

são

avaliados,

invariavelmente, por referência aos danos que possam causar ao mercado;
•

As forças de mercado não estipuladas e não regulamentadas têm mais capacidade de
produzir prosperidades do que tem a economia mista;

•

O livre mercado, apesar das flutuações periódicas, é a melhor via para o aumento do
crescimento económico;

•

Redução [da área de influência] governamental na atribuição ou financiamento de
serviços públicos;

•

O apoio governamental para os verdadeiramente necessitados toma a forma de
transferência em dinheiro [...] ou cheques ensino, em vez de terem a forma de
serviços;

•

Oposição a subsídios directos a quem presta serviços;

•

Os serviços prestados e consumidos de forma colectiva deveriam ser privatizados,
sendo adquiridos de forma privada no mercado, como mercadorias;

•

Os serviços públicos consumidos de forma colectiva [...] estimulam uma excessiva
pressão política para a sua expansão; As exigências ultrapassam a capacidade de
resposta do governo [...] esgotando os impostos e criando instabilidade social;

•

Se a porta se encontra aberta [...] verificar-se-ão exigências insaciáveis de prestações
universais levando o Estado e a sociedade à falência.

Para Carneiro (1994), citado por Cardoso (2003: 166) a reforma, gestão e
descentralização estavam associadas às mudanças que afectavam a iniciativa privada e o formato
da sociedade civil. Em ambos os países, apesar de as reformas terem diferenças nacionais de
impacto, pretenderam introduzir mudanças nos quadros de referência quer para o governo e
gestão públicos em geral, quer para os educacionais em particular. De facto, tanto em Portugal
como em Inglaterra a mudança que mais impacto teve (…) decorre do uso de regras emprestadas
pelas teorias de mercado, nomeadamente do princípio de competição, e pelas relações privadas
do tipo empresarial, como referência para a organização dos serviços públicos em geral e do
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ensino em particular (Cardoso, 2003: 185). Nesse sentido, Cardoso (2003: 185-186) refere que em
ambos os países a transformação do papel do Estado se apoiou no partenariado (entre governo
central e empresas privadas, relegando para segundo plano as escolas), cujo efeito geral das
reformas foi o de manter o ensino público orientado por princípios empresariais privados e
introduzir elementos privados na gestão e governo do ensino, na avaliação do sistema, entre
outros aspectos.
Ao nível do impacto das reformas na escola, a pesquisa de Cardoso (2003: 187) revelou
as seguintes tendências, em ambos os países: acentuar da ênfase nas relações de escola do tipo
vertical; no segredo comercial em vez da prestação de contas; nos processos de decisão privados
em detrimento do controlo público; na escolha de tipo mercantil e económico em detrimento de
critérios de natureza social e política e assim, no controlo individual de processos sociais. Nas
escolas estudadas pela autora, estas tendências são acompanhadas por um movimento de
aumento da concentração do poder de decisão, de fóruns privados de decisão e (re)concentração
de autoridade ao nível do governo central. As alterações de modelos de gestão escolar parecem,
pois, seguir um arquétipo neoliberal de gestão centrada na escola e parecem assumir de igual
forma o objectivo declarado de criarem um quase-mercado de educação e de embeberem a
coerência económica que lhes está subjacente, na organização e no funcionamento da escola
pública.
2.2. Os quase-mercados
Na senda da crise do Estado-Providência e a consequente emergência de políticas
neoliberais e globalização da economia, as ideias neoliberais de reforma, assentes no discurso da
modernização, da eficácia e da excelência, apresentam-se como uma alternativa à crise dos
sistemas educativos e influenciam as políticas educativas. Neste âmbito, assiste-se à adopção de
diferentes medidas de reestruturação do sistema público de educação. Estas medidas têm
oscilado entre dois grandes extremos: um dos extremos corresponde ao desenvolvimento de
políticas alternativas globais que visam à substituição radical do modelo existente e dos princípios
de serviço público em que se baseava. Essas políticas seguem um modelo neoliberal de gestão
centrada na escola e assumem o objectivo expresso de criarem um quase-mercado de educação
e de introduzirem a lógica económica que lhe está subjacente, na organização e no funcionamento
da escola pública; o outro extremo corresponde à adopção de iniciativas mais pontuais que,
sendo, muitas vezes, do mesmo tipo de algumas das medidas anteriores, não assumem o
objectivo expresso de substituir globalmente o modelo de serviço público existente, mas, sim, de
introduzir ajustamentos ou melhorias no sistema, com a intenção de corrigir aquilo que os seus
promotores consideram ser os seus defeitos mais nefastos. É o que acontece, por exemplo, na
Alemanha, Noruega, ou, particularmente, nos países da Europa do sul, como Portugal, Espanha,
França e Itália.
Afonso (1998: 154), decifrando o pensamento de Andrew Gamble, refere que, nos países
centrais, a emergência de políticas sociais orientadas pelo carácter do quase mercado é uma
característica do período em que chega ao poder, a chamada nova direita – governos que
adoptaram políticas que combinaram a defesa da livre economia, de tradição liberal, com a defesa
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da autoridade do Estado, de tradição conservadora. Entretanto, isso não se constituiu em
incapacidade do projecto neoliberal em concretizar os seus princípios, mas significa que
elementos conjunturais e estruturais, constitutivos da relação Estado/mercado, impediram a
realização, na sua pureza, do livre-mercado ou do Estado-mínimo. Portanto, embora a nova direita
valorize o mercado, este não ressurgiu como um processo espontâneo, completamente fora do
âmbito do Estado, mas como um sistema promovido e controlado, em grande parte, pelo Estado
(Afonso, 1998: 156).
No plano nacional, a mercantilização da educação exprime-se, segundo Canário (2006:
30) quer pela adopção, por parte dos sistemas públicos, de modalidades de gestão próximas dos
critérios empresariais – new public management –, quer pela instituição de mecanismos de quasimercado, traduzidos na concorrência entre estabelecimentos de ensino, acompanhada por
modalidades de segregação escolar, por via de escolhas parentais e de mecanismos de selecção
dos alunos, ou pela atribuição a entidades privadas da prestação de serviços educativos até agora
internos aos serviços públicos (Canário, 2006).
Le Grand (1996: 261/262) fundamenta, desta forma, o conceito de quasemercado: são mercados porque substituem o monopólio dos fornecedores do Estado por
fornecedores competitivos independentes; são quase porque se distinguem dos mercados
convencionais em vários aspectos. Le Grand entende que as diferenças situam-se tanto do lado
da oferta como da procura. Do lado da oferta, como os mercados são pouco convencionais, existe
competição entre diferentes empresas produtivas ou diferentes fornecedores de serviços. Assim,
em todos os esquemas descritos há instituições independentes (escolas, universidades,
residências, associações de habitação, proprietários privados) competindo com clientes. Contudo,
em

contraste

com

os

mercados

convencionais,

estas

organizações

não

procuram

necessariamente a maximização dos seus lucros nem são necessariamente propriedade privada.
Pela definição do autor, verificamos que os quase-mercados diferem dos mercados tradicionais
nos seguintes aspectos (Le Grand, 1996: 262):
I. Organizações sem fins lucrativos competem com organizações sem fins lucrativos;
II. O poder de aquisição dos consumidores apresenta-se na forma de vales e não na
de dinheiro;
III. Em algumas ocasiões, os consumidores são apresentados ao mercado, por
terceiros, e não por si próprio.
Neste cenário traçado por Le Grand (1996) fica visível que as escolas públicas e as
escolas privadas podem competir em termos de clientela (alunos), mas não podem maximizar os
seus lucros. Tendo isso em linha de conta, Whitty (1996: 119), numa perspectiva estritamente
financeira, defende que as políticas de quase-mercado não podem ser vistas como uma
privatização do sistema educativo, no entanto, requer-se que as instituições do sector público
operem mais como instituições do sector privado e as famílias tomem decisões educativas de uma
forma muito semelhante a outras decisões relativas ao consumo privado. Para a construção dos
quase-mercados da educação muito contribuíram as medidas tomadas por governos

77

conservadores (entre as décadas de 1980 e 1990) do Reino Unido60, dos Países Baixos, da
Austrália, da Nova Zelândia, bem como dos Estados Unidos da América (em particular com as
administrações Reagan e Bush e, de certo modo, com carácter mais recente – a partir do início
dos anos de 1990 – com o movimento das charter schools). São de incluir, neste grupo,
igualmente, muitos dos programas de ajuda ao desenvolvimento educativo nos países da América
do Sul ou nos países do Centro e Leste da Europa, pertencentes ao antigo bloco soviético,
conduzidos e financiados por organismos internacionais (em particular o Banco Mundial) ou
fundações (como a Fundação Soros), com os mesmos fins. No entanto, Dale (1994: 110-112)
refere que o que está em causa são novas formas e combinações de financiamento, fornecimento
e regulação da Educação. Neste caso, e à semelhança de outros sectores, defende o autor, a
criação dos quase-mercados em educação pode vir incluir um papel maior e/ou modificado para o
Estado e não, necessariamente, um papel menor. Neste mesmo sentido, Ranson (1993) e Hatcher
(1994) citados por Afonso (1998: 160) defendem que o mercado em educação não é o mercado
clássico da concorrência perfeita mas um mercado cuidadosamente regulado e com controlos
rígidos e, nesse sentido a regulação é feita pelo Estado e não é contraposta ao mercado, uma vez
que a criação e manutenção do mercado depende do Estado. Para Hatcher (1994: 45) a educação
distingue-se não só do sector privado como também de outras áreas do sector público pelo facto
de os poderes do Estado, que mantêm o mercado, se entrelaçarem com outros poderes que
controlam o próprio conteúdo da Educação. Esta combinação específica de regulação do Estado e
de elementos de mercado no domínio público explica o facto, segundo Afonso (1998: 160), dos
governos da nova direita terem aumentado consideravelmente o controlo sobre as escolas e, em
simultâneo, terem promovido a criação de mecanismos como a publicitação dos resultados
escolares, abrindo espaço para a realização de pressões competitivas no sistema educativo.
Apesar da criação destes mecanismos, Afonso (1998: 161), apoiado em autores como Aplle
(1993) e Chitty (1994), afirma parecer consensual para os sectores neoliberais ingleses que a
imposição de um curriculum nacional e a introdução de exames nacionais não são, de facto,
incompatíveis com a promoção de valores de mercado. Para os liberais a ênfase é sempre dada
na liberdade de escolha, no indivíduo, no mercado, no governo mínimo e no laissez-faire;
enquanto que os neoconservadores dão prioridade a ideias como o autoritarismo social, a
sociedade disciplinada, a hierarquia e subordinação, a nação e o governo forte.
De um modo geral, tanto quanto se pode concluir da literatura analisada, os quasemercados implicam uma nítida retracção do papel do Estado central na prestação directa do
serviço de educação e um enfraquecimento do uso de estratégias de regulação centradas na
produção normativa e no controlo de meios e procedimentos, em contraponto com uma tendência
crescente na promoção de formas de regulação que permitem o aumento da influência dos
interesses privados, filantrópicos ou individuais.
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No caso de Inglaterra, a introdução de quase-mercados nos serviços de carácter social tem a intenção,
segundo Le Grand (1996) de o Estado deixar de financiar e prestar serviços. Em vez disso tornar-se-á
principalmente o financiador de serviços fornecidos por uma variedade de fornecedores, privados, caritativos
e públicos, operando todos em competição.
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2.2.1.O caso Inglês
Entre as décadas de 80 e 90 do século passado, no Reino Unido, nos Países Baixos, na
Austrália, na Nova Zelândia, bem como nos Estados Unidos da América61 os governos
conservadores adoptaram medidas marcadas pelo neotaylorismo e pela educação contábil. Mas é
mais recentemente, a partir do início dos anos de 90, com o movimento do charter schools que a
empresarialização da educação torna mais visíveis essas tendências, nesses países. Nos países
da Europa do Sul, como Portugal, Espanha, França e Itália as soluções têm sido mais pontuais no
que respeita à adopção de determinadas orientações gerais como sejam a descentralização, o
reforço da autonomia das escolas e a participação local. Para além destas medidas mais
genéricas, tem-se assistido, igualmente, nestes países, à adopção de medidas de carácter mais
gestionário inspiradas na moderna gestão empresarial e interligadas com a promoção da
qualidade, da eficácia e da eficiência. Neste contexto, Barroso e Viseu (2003) chamam a nossa
atenção para o facto de que o mais importante a ter em conta para analisarmos as especificidades
das políticas neoliberais nos diferentes países, no domínio da educação, não é a adopção do
princípio da "descentralização" e do "reforço da autonomia da escola", nem a promoção de
"novas" técnicas de gestão, mas, sim, a sua "combinação explosiva", com a livre-escolha, pelos
pais, do estabelecimento de ensino frequentado pelos filhos e com o regime de concorrência entre
as diversas escolas públicas, resultante da fórmula de financiamento por aluno. Na opinião dos
autores atrás referidos só perante a conjugação destes ingredientes é que se pode falar de uma
política destinada à "construção de um mercado da educação". De acordo com essa política, a
escola deveria ser "libertada" do Estado, gerida como uma empresa, no quadro de um sistema de
concorrência gerado pela livre-escolha da escola pelos pais (Barroso e Viseu, 2003). Isso
permitiria a utilização de critérios de rentabilidade e eficácia baseados na "satisfação do
consumidor", cujos efeitos incidem sobre o próprio sistema de alocação de recursos públicos (que
os mais radicais defendem dever ser feito às famílias, pelo sistema de vouchers, e não
directamente às escolas).
O recurso a princípios e mecanismos de mercado e a culturas de gestão comercial marca
um novo ciclo na história da formulação e implementação de políticas educativas. A Inglaterra62 é
um dos países onde este ciclo se manifesta de forma mais radical. Com origem no início da
década de 1980, a chamada Nova Direita ganhou preponderância nessa época (Ball, 1990: 60-61)
com a promoção e desenvolvimentos de mercados educativos no âmbito do ERA (Education
Reform Act), aprovado em 1980 e complementado pelo Education Act, de 1986, e pelo ERA de
1988, o qual se designou como Local Management of Schools. As suas características principais
são comuns às transformações verificadas na gestão da economia (Hood, 1994), da administração
pública em geral (Dunleavy and Hood, 1993) e de outros serviços públicos (Glennerster and
Midgley, 1991).
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Em especial, durante as administrações de Reagan e Bush.
A Inglaterra é um dos países europeus que mais tarde institucionalizou o sistema educativo nacional,
tendo-o desenvolvido em associação com as igrejas católica e anglicana, num processo marcadamente
descentralizador. Quatro períodos distintos caracterizam o sistema educativo inglês: i) selecção/meritocracia
(1944-1966); ii) comprehensivism (1966-1979); iii) neoliberalismo (1979-1997); iv) a terceira via (desde 1997).
62
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Reportando-se à experiência britânica, Ball (1990: 61) identifica cinco elementos
fundamentais no processo de construção de mercados educativos, a saber: escolha, competição,
diversidade, financiamento e organização. Destes cinco elementos, optamos por destacar, entre
outros, dois deles: a escolha, sobre a qual foram tomadas diversas iniciativas legislativas no
sentido de que as famílias pudessem escolher as escolas que considerassem melhores para os
seus filhos, sem que as autoridades locais pudessem impor limites ou constrangimentos a tais
escolhas, através do open enrolment e dos assisted places; a competição entre escolas, resultante
de as famílias poderem optar livremente por uma delas, incentivada por diversas medidas
legislativas, as quais, entre outras coisas, obrigavam as escolas a divulgarem publicamente os
resultados dos exames obtidos pelos seus alunos, o que permitiam iniciativas de marketing para
atrair alunos de escolas concorrentes.
Damos alguns exemplos baseando-nos em Whitty (1996: 117-118) que decorreram em
consequência das medidas políticas iniciadas por Thatcher e Major:
a. Assisted Places Sechme (APS) – na sequência do Education Act de 1980, proporciona
aos alunos carenciados um apoio financeiro que lhes permite frequentar escolas
independentes e de qualidade, alternativa que lhes permite esquivar-se das escolas
estatais, alegadamente ineficazes;
b. Governing Bodies (Reforma dos Conselhos de Gestão das Escolas Estatais) – no
seguimento do Education Act de 1986, é retirada a maioria automática das Local
Education Authorities (LEA) – serviços de educação das autarquias com grande
autonomia administrativa e financeira que supostamente trabalhavam para os seus
interesses e, que até aí, controlavam a maioria das escolas – e institui o aumento da
representação dos pais e dos interesses das empresas locais;
c.

City Technology Colleges (CTC) – estas escolas tecnológicas criadas em 1986, localizamse no centro das cidades e são independentes das LEA e são administradas por
associações independentes. Estas escolas (CTC) recebem patrocínios de empresas, bem
como financiamentos periódicos do governo central;

d. Grant Maintained Schools – o Education Act de 1988 possibilitou, também, às escolas
estatais desligarem-se das LEA e passarem a funcionar de forma autónoma com
financiamento directo do governo central. Para tal, era apenas exigido uma votação
favorável dos pais;
e. Administração Local das Escolas – Em 1988, o Education Act atribuiu a possibilidade de
algumas escolas permanecerem com as LEA e administrarem os seus próprios
orçamentos, recebendo fundos de acordo com uma fórmula que assegurou que pelo
menos 80% do seu orçamento fosse determinado directamente pelo número de alunos:
f.

Open Enrolment – programa que permite às escolas acolher alunos pertencentes a zonas
de influência de outras escolas, até ao limite das suas capacidades físicas.
Entretanto, nos Estados Unidos são ensaiadas novas experiências que se aproximam das

lógicas de mercado, à semelhança do que acontece em Inglaterra.
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2.3. As críticas ao mercado em educação
Sem pôr em causa a viabilidade do funcionamento de um mercado educativo, Le Grand
(1993a;1993b) considera que existem falhas nesse mercado e que, por isso, se impõe uma
intervenção do Estado nessa área.
A primeira dessas falhas diz respeito ao que se qualifica de imperfeições do mercado de
capitais, as quais se traduzem em dificuldades insuperáveis por parte dos estudantes oriundos de
famílias de menores rendimentos em conseguir das instituições bancárias os empréstimos
necessários ao financiamento dos seus estudos superiores. Nessa medida, os estudantes vêem
com grande receio a eventualidade de terem que contrair vultosos empréstimos de longo prazo. A
segunda falha de mercado, apelidada por Le Grand (1993: 74) de informação imperfeita, diz
respeito à dificuldade que muitas famílias têm, principalmente, e uma vez mais, as de menores
rendimentos e menor capacidade de apreensão das variáveis educativas e respectivos benefícios,
em escolher livremente a escola onde colocar os seus filhos. A terceira falha de mercado está
relacionada com as externalidades da actividade educativa (Le Grand, 1993: 75) tanto as
directamente ligadas às repercussões na actividade produtiva como as que têm implicações na
vida da sociedade em geral. A quarta falha de mercado apontada por Le Grand (1993: 76)
relaciona-se com a criação de monopólios educativos privados.
As críticas de Le Grand (1993: 77) enfatizam a (in)capacidade dos mercados educativos
poderem garantir uma distribuição equitativa dos serviços educativos, dado o acesso a tais
serviços estar directamente condicionado pelo rendimento das famílias. Também em relação à
equidade do serviço educativo, este autor defende que os mercados educativos nem garantem a
igualdade no acesso – consoante a raça, sexo ou religião –, nem o fornecimento a todos os
cidadãos de uma quantidade mínima de educação. Em contraponto, os partidários do
funcionamento de um mercado sem restrições na actividade educativa argumentam que os
consumidores devem ter liberdade de escolher a educação que pretendem, e é a expressão
dessas escolhas que traduz a quantidade socialmente eficiente de cada um dos tipos e níveis de
serviços educativos que devem ser prestados pela sociedade. Para que a quantidade seja
disponibilizada, os defensores do mercado educativo entendem que o método mais indicado é o
de criar um mercado em que as instituições educativas entrem em competição63 para atrair
estudantes o que as obrigará a procurar satisfazer as suas preferências.
3. O Estado Regulador
(…) no limiar do 3º Milénio, estamos provavelmente a assistir ao culminar do
processo de tensão entre regulação e a emancipação, e, portanto entrando num longo
processo histórico de degradação caracterizado pela crescente transformação das
energias emancipatórias em energias regulatórias.
(Santos, 2000: 54).
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A competição é proporcionada do seguinte modo: do lado da procura, as propinas dissuadirão o excesso da
mesma, enquanto que, do lado da oferta, os fornecedores terão de empregar métodos rigorosos de análise de
custos/benefícios na gestão das respectivas escolas.
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Num sistema social complexo como o educativo existem várias modalidades de regulação,
dada a diversidade dos actores envolvidos (poder central, poder local, professores, alunos, pais,
parceiros educativos, entre outros), onde coexistem e conflituam posições, interesses e
estratégias (Barroso, 2000).
Os modos de regulação dos sistemas educativos são sujeitos a fortes pressões para a
mudança, tributárias do actual questionamento sobre o papel e funções do Estado na regulação
social e económica de muitas das sociedades actuais, e as suas influências no governo e
governação da educação. Num grande número de países ocidentais, as décadas de oitenta e
noventa do século XX (já aqui analisadas em pontos anteriores) constituem um período de
grandes mudanças políticas, económicas e culturais, cujas consequências foram bem visíveis no
processo de redefinição dos papéis do Estado e das políticas públicas, designadamente na
educação e na prestação do serviço público educativo. Estas consequências, que atravessaram a
passagem para o século XXI acompanhadas por orientações políticas de desregulação e de
desregulamentação públicas, têm-se traduzido em mudanças no modo de regulação dos sistemas
educativos, disseminadas para os países periféricos (um pouco por toda a Europa e mais
recentemente para a América Latina), a partir dos países centrais.
Neste novo contexto, os modos de governo, de governação e de regulação dos sistemas
educativos são, em grande parte, induzidos pela emergência de uma nova agenda económica
global, onde se dá corpo à revalorização económica e empresarial, à promoção da eficiência e
eficácia na fiscalização das despesas, às preocupações de revisão dos processos e mecanismos
de controlo dos custos e racionalização dos recursos humanos, ao enfoque nos resultados e na
avaliação como meio de promover a melhoria da qualidade do ensino. Estas são as tecnologias de
mudança compagináveis com a transição de um Estado-produtor-prestador do serviço público de
educação para um Estado-regulador-fiscalizador da qualidade do serviço público de educação.
O Estado deixa de ser uma instituição que se distancia de forma clara e distinta do
mercado e da sociedade, como acontecia no caso do governo tradicional. Estado, mercado, redes
sociais e comunidades constituem mecanismos institucionais de regulamentação, que se articulam
em diferentes composições ou arranjos. O Estado-Providência significou uma forma particular de
regulação social dominante nos países capitalistas centrais após os anos 60, no qual, segundo
Santos (1990: 196), passava a ideia de compatibilidade (ou até de complementaridade) entre
crescimento económico e políticas sociais, entre acumulação e legitimação, entre capitalismo e
democracia.
Um dos grandes problemas que se coloca é o de saber quais as repercussões na esfera
política dos modos de gouvernance que regulam de forma complexa diferentes lógicas de acção
em diferentes níveis de intervenção. Ou seja, de que modo essas novas modalidades de
regulação, que implicam uma interacção entre o local, o nacional e o global, se articulam com os
mecanismos a representação e da legitimidade política próprias da modernidade. Reside aqui a
raiz das nossas preocupações na busca de um novo espaço público, ou de uma nova definição de
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espaço público, que poderia situar-se algures entre o Estado e a sociedade civil mercantilizada
(Whitty, citado por Barroso, 2005a: 166).
A proliferação do uso do termo regulação está associada, em Portugal, ao objectivo de
consagrar, simbolicamente, um outro estatuto à intervenção do Estado na condução das políticas
públicas (Barroso, 2001: 4). Essa associação de que fala o autor pode estar expressa, segundo
Neto-Mendes (2004: 24), na retirada ao Estado de algumas competências de regulação social
tradicionalmente na sua posse que se pode circunscrever numa visão mais minimalista e
optimizada do Estado: menos Estado = melhor Estado. Neste sentido, a regulação proporcionará
maior flexibilidade na definição dos processos e rigidez na avaliação da eficiência e eficácia dos
resultados (Barroso, 2005: 63), funcionando em oposição, segundo o mesmo autor, ao mecanismo
de regulamentação, cujo principal papel é o da definição e controlo à priori dos procedimentos,
passando a qualidade e a eficácia dos resultados para segundo plano.
Tomando como referência alguns dos autores que Barroso (2005: 65) seleccionou –
Diebolt e Bauby – o conceito de regulação pode ser definido como (…) o conjunto de mecanismos
que asseguram o desenvolvimento dum determinado sistema, através de um processo complexo
de reprodução e transformação. Neste sentido, a regulação postula que a transformação de um
sistema é a condição indispensável à manutenção da sua existência e coerência (Diebolt, 2001:
10); corresponde, igualmente, a modos de ajustamento permanentes de uma pluralidade de
acções e seus efeitos que permitem assegurar o equilíbrio dinâmico de sistemas instáveis (…) A
regulação resulta do facto de que as regras não podem prever tudo e por isso devem ser
interpretadas, postas em causa (numa adaptação perpétua em função das situações e dos
objectivos). A regulação de um grupo social corresponde, assim, às interacções entre os
interesses particulares de cada componente do grupo e o interesse comum ou geral do mesmo
(Bauby, 2002: 15).
Mas a noção de regulação é, por vezes, ambivalente64 e complexa, por isso mesmo,
Moreira (1997:35) distingue-a em três amplitudes:
i)

Em sentido amplo, é toda a forma de intervenção do Estado na economia;
independentemente dos seus instrumentos e fins;

ii)

Num sentido menos abrangente é a intervenção estatal na economia por outras
formas que não a participação directa na actividade económica, equivalendo,
portanto, ao condicionamento, coordenação e disciplina da actividade económica
privada;

iii)

Num sentido mais restrito, é somente o condicionamento normativo da actividade
económica privada.

Barroso (2003: 39) chama à atenção para o facto de (…) o processo de regulamentação
compreender, não só, a produção de regras (normas, constrangimentos, etc) que orientam o
64

(…) Por um lado, designa um estado de equilíbrio e de regularidade no funcionamento do sistema ou
mecanismo; por outro lado, aponta para o estabelecimento de regras (regulamentos) a serem observadas
num determinado comportamento ou situação, tendo como objectivo garantir ou repor o equilíbrio e/ou a
regularidade do seu funcionamento (Moreira, 1997: 21).
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funcionamento do sistema, mas também o (re)ajustamento da diversidade de acções dos actores
em função dessas mesmas regras, distinguindo assim duas dimensões de regulação:
•

A regulação institucional, normativa e de controlo;

•

A regulação situacional, activa e autónoma.

Para este autor, a primeira dimensão, a da regulação institucional, normativa e de
controlo, pode ser delimitada como o conjunto de acções decididas e executadas por uma
instância (governo, hierarquia de uma organização) para orientar as acções e as interacções dos
actores sobre os quais detém uma certa autoridade (Maroy e Dupriez, 2000, cit. Barroso, 2004).
Nesta dimensão de regulação, as dimensões de coordenação, controlo e influência são exercidas
pelo Estado – autoridades públicas – para introduzir “regras” e “constrangimentos” no mercado ou
na acção social.
Já a dimensão da regulação situacional, activa e autónoma corresponde ao processo
activo de produção de regras de jogo (Reynaud, 1993). Esta produção passa pela definição de
regras – normas, injunções, constrangimentos, etc. – que orientam o funcionamento do sistema.
Crozier e Friedberg (1977: 244) defendem que não são os homens que são regulados e
estruturados, mas os jogos que lhes são oferecidos. A regulação situacional actua, também, ao
nível do (re)ajustamento provocado pela diversidade de estratégias e acções dos vários actores,
em função dessas mesmas regras.
Mehel (1974: 36) identifica a existência de uma tripla regulação nos sistemas complexos
dado que, os dispositivos utilizados, têm finalidades distintas:
• Pré-regulação – é privilegiada pelos sistemas ou organizações centralizadas, ao
contrário do que acontece com os de cariz estritamente burocráticos;
• Pós-regulação – medidas conjunturais, reestruturação de planos nacionais em
curso; legislação complementar, etc;
• Multi-regulação ou co-regulação – surge em resultado da desconcentração,
descentralização, municipalização de políticas.

3.1. A Regulação na Educação – Regulação Transnacional, Nacional e Local
Na regulação da educação o primeiro grande problema que se coloca diz respeito ao
modo como equacionamos as relações entre o nível global, o nível nacional e o nível local. À
semelhança do que aconteceu nos anos 80, quando se começou a falar da descoberta da escola,
enquanto nível meso de análise e intervenção, o mesmo tipo de terminologia foi parcialmente
transposto para uma pretensa descoberta do local, ao qual se viria juntar a descoberta de um nível
global. A articulação entre estes três níveis de análise é construída a partir de uma visão, por um
lado, hierárquica, linear e estanque, por outro lado, como uma justaposição de níveis em que
permanece como referente central a unidade Estado-Nação (Canário, 2006).
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A regulação tem sido um campo de estudo privilegiado da Educação Comparada65. São
numerosos os autores que realizaram importantes abordagens de análise comparada dos
processos de regulação66, optando-se por destacar Barroso (2000: 8), o qual afirma que as
investigações realizadas nos países que introduziram estas medidas têm mostrado que a
regulação exercida por este dispositivo está longe de orientar o sistema na direcção com que a
retórica liberal pretende legitimar esta medida (nomeadamente, aumento da eficácia dos
resultados, maior informação e liberdade das famílias). Por um lado, os comportamentos das
famílias não são homogéneos, havendo diferenças claras de estratégias e resultados, conforme o
seu estatuto social e proximidade aos valores escolares, pelo que em vez de diversificar a oferta o
que este tipo de regulação faz é hierarquizá-la. Por outro lado, entre os seus efeitos mais
perversos conta-se o reforço da segmentação social na oferta escolar, pelo que se pode dizer que,
na prática, em vez dos alunos escolherem as escolas, são as escolas (mais credenciadas) que
escolhem os alunos (mais promissores).
Barroso (2003) com base numa análise realizada a partir da selecção de seis estudos
desenvolvidos em diferentes contextos geopolíticos, cria uma tipologia que contribui para a
compreensão do que poderia ser designado como a problemática emergente no domínio das
políticas educativas ao nível internacional. Os estudos, tomados como referência pelo autor, foram
desenvolvidos nos Estados Unidos, no Canadá, em diferentes países europeus, entre os quais se
encontra Portugal, e na Austrália e apresentam uma convergência na problemática sobre a
evolução dos processos de regulação. Ele identifica, com base nas análises realizadas em
diferentes realidades nacionais, três modelos de regulação que denomina por: efeito
contaminação, efeito hibridismo e efeito mosaico que serão abordados mais adiante.
Estes estudos permitem identificar diferentes formas de regulação nos processos de
coordenação, implementação e resultados das políticas educativas, em função da sua origem,
processos utilizados e os seus efeitos: regulação transnacional, regulação nacional e microregulação.
3.1.1. A Regulação Transnacional: origens, processos e efeitos
Os estudos mais recentes sobre os processos de descentralização, privatização e
autonomia no sector educacional demonstram a tensão entre regulação e desregulação das
políticas educativas; ou, ainda, o que Ball (2002) considera um processo de re-regulamentação.
Alguns autores têm estudado essas questões no plano internacional, desenvolvendo importantes
estudos e pesquisas que procuram compreender as mudanças nas formas de regulação na
política educacional, merecendo particular destaque os trabalhos de Barroso (2003; 2004),
Lessard e Tardif (2001; 2004) e Lessard (2004).
Da revisão da literatura sobre a regulação e os seus modos e sobre a análise dos indícios
de recomposição do poder do Estado, no domínio da educação, é lícito concluir que existem
65

A Educação Comparada remonta ao início do século XIX (particularmente no campo das ciências
biológicas, direito ou pedagogia), mas é após a Segunda Guerra Mundial que se lhe reconhece grande
desenvolvimento e expressão no conjunto das ciências da educação.
66
Entre esses estudos, saliente-se, entre outros, Whitty, Power e Halpin (1998); Green, Wolf e Leney (1999)
Karstanje (1999) e Walford (2001).
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elementos comuns no domínio das políticas educativas, ao nível internacional. Mas, apesar destas
similitudes, Barroso (2003) elege três questões essenciais nos modos de regulação transnacional,
na educação: o efeito de contaminação, o efeito de hibridismo e o efeito mosaico. Mas para
compreender os modos da regulação transnacional é necessário perceber as (suas) origens e os
seus efeitos (Barroso, 2003: 24-38). Tal como afirma Schriewer (1996: 24), os modelos de
“sistema Mundial” afirmam por sua vez que as macroestruturas sociais de finais do século XX só
podem compreender-se adequadamente tendo em conta o centro global das relações de
interdependência a nível mundial, que se têm intensificado de formas novas. Esta afirmação
também se estende às análises de âmbitos particulares como os sistemas educativos nacionais.
Nesta conceptualização, existe uma intensa ligação das estruturas nacionais a um centro
coordenador nuclear dos sistemas mundiais que é responsável pela definição, ao nível nacional,
de quadros de desenvolvimento sustentado nos planos económico e social e cujas coordenadas
só podem ser entendidas por referência posicional, de natureza claramente geopolítica, à estrutura
sistémica mundial. É na leitura destes fluxos entre os níveis micro e macro que se questiona a
possibilidade de um sistema educativo nacional ser um potenciador da clarificação posicional do
país dentro desta teia internacional cujo centro exerce influência sobre as diferentes periferias.
Ainda segundo Schriewer (1996: 24), as análises da educação feitas exclusivamente em contexto
interno não conseguem captar a posição de um país dentro do sistema internacional. Desse modo,
esta situação condiciona os efeitos dos factores económicos, políticos e sócio-culturais entre
nações sobre o progresso e o subdesenvolvimento educativo.
O forte impulso à internacionalização das problemáticas educacionais, após a Segunda
Guerra Mundial, deveu-se grandemente à criação de um vasto sistema de organizações
internacionais de natureza intergovernamental no plano das Nações Unidas e da cooperação
económica, entre as quais se destacam a ONU, UNESCO, FMI, Banco Mundial e OCDE. Dois
programas de cooperação internacional se impuseram na segunda metade do século XX, pela sua
contribuição educacional no hemisfério: o Programa Regional de Desenvolvimento Educacional da
OEA e o Projecto Principal de Educação da UNESCO. Nos anos 60 assistimos à difusão das
teorias do capital humano e da planificação educacional nos países da periferia ou semi – periferia
do sistema mundial67, através da assistência técnica das organizações internacionais. Mais tarde,
as similaridades nas reformas educativas nos anos 80 e 90 em vários países evidenciam a
crescente internacionalização dos sistemas educativos e a globalização das políticas educativas.
Com a queda do Muro de Berlim, o cenário internacional modifica-se drasticamente no início da
década de 90, passando os Estados Unidos a ocupar um papel central na condução das políticas
e práticas económicas e sociais, à luz das regras do jogo internacional, que orientam os destinos
da globalização em todos os sectores da actividade humana: a Conferência Mundial de Educação

O sistema educativo mundial, como modelo sócio-cultural transnacional, que se espalha, copia e impõe em
todo o mundo, compreende um conjunto de dimensões cuja identificação provisoriamente situamos em torno
das sete seguintes: a expansão da escolarização de massas no Estado-nação, a expansão da ideologia da
modernização e do progresso, a externalização dos sistemas educativos nacionais, a globalização
económica, cultural, e política, o sistema de comunicação científica, a acção das organizações internacionais,
a educação comparada e internacional (Azevedo, 1999: 256).
67
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para Todos68, realizada em Jomtien, em 1990, enquadrou praticamente todos os países da
comunidade internacional na agenda neo-liberal de educação, estabelecida pelo Banco Mundial.
Já na viragem para o século XXI, com a recente e ainda actual reorganização do ensino superior
na Europa segundo o processo de Bolonha69, acentuou-se o processo de internacionalização dos
sistemas educativos. Este empréstimo de políticas (Halpin e Troyna, 1995) e a difusão ou
imposição de modelos pelas organizações internacionais tem contribuído para a legitimação de
muitas das decisões efectuadas no campo da política educativa.
Aliás, a regulação transnacional é para Barroso (2005: 67-68) o conjunto de normas,
discursos e instrumentos (procedimentos, técnicas, materiais diversos, etc.) que são produzidos e
circulam nos fóruns de decisão e consulta internacionais, no domínio da educação e que são
tomados, pelos políticos, funcionários ou especialistas nacionais, como “obrigação” ou
legitimação” para adoptarem ou proporem decisões ao nível do funcionamento do sistema
educativo. Este mesmo autor identifica as características da regulação transnacional, em três
planos: origens, processos e efeitos.
As origens da regulação estão interligadas com os efeitos da globalização70, originados,
quase sempre, a partir dos países centrais71, agências internacionais ou em especialistas
internacionalmente consagrados. Para Amin e Thrift (1994:) a globalização não representa o fim
68

Na Conferência Mundial de Educação para Todos de Jomtiem, Tailândia, realizada em 1990, 155 governos
prometeram uma educação para todos até o ano de 2000. A promessa não se cumpriu e em 1999 foi lançada
por ONGs, sindicatos de professores e agências de desenvolvimento de 180 países, a campanha global pela
educação. O objectivo da campanha foi exercer pressão pública sobre os governos para que cumprissem o
compromisso de garantir uma educação gratuita e de qualidade para todos, em particular os grupos mais
excluídos (prioridade para crianças e mulheres).
Em Abril de 2000, no FORUM MUNDIAL DE DACAR, os governos adiaram o compromisso assumido em
Jomtiem por mais 15 anos. Na ocasião foram definidas seis metas (6) e propostas doze (12) grandes
estratégias para o alcance de uma “educação para todos” até o ano de 2015.
69 O chamado processo de Bolonha tem precedente temporal, datado de 1997, na chamada Convenção de
Lisboa, que procurou iniciar a eliminação do modelo arquipélago europeu pelo reconhecimento dos diplomas.
Depois, em 1998, surge a Declaração da Sorbonne, da responsabilidade apenas da França, da Inglaterra, da
Alemanha e da Itália, uma manifestação do método das colaborações reforçadas, que sempre causou
preocupação pela consequência inevitável do modelo das duas velocidades no espaço da União. Finalmente,
apareceu a Declaração de Bolonha em 1999, a qual, desenvolvida em Plenários como o de Praga de 2001 e
o de Berlim de 2003, e esclarecida por debates em vários países, definiu um núcleo central de objectivos:
unificar os graus académicos, facilitando a leitura, a correspondência e a circulação dos diplomados, numa
Área Europeia de Ensino Superior; definiu três níveis de qualificação, correspondentes ao modelo inglês de
Bachelor, Master e Doctor; introduziu a lógica da empregabilidade, sobretudo no primeiro grau, e não apenas
a do saber; recomendou limitar a cinco anos o tempo de escolaridade necessária para obter o Master; decidiu
valorizar a aprendizagem ao longo da vida.
70 Na opinião de alguns autores, a globalização é um fenómeno recente, ligado às profundas mudanças
económicas, tecnológicas e políticas verificadas nas últimas décadas do século XX e que foi acelerado com a
derrocada das experiências socialistas no leste europeu. Para outros, a globalização é inseparável da actual
fase imperialista do capitalismo, que remonta a finais do século XIX. Neste sentido, Silva (2000) defende que
não se deve situar a origem da globalização por volta dos anos setenta, nem tão pouco fazê-la recuar ao
mercantilismo do século XVI, mas antes ao período entre 1870 e 1914, durante o qual o capitalismo transitou
da fase de concorrência para a de monopólio. É nesta ordem de ideia, o mesmo autor argumenta que,
exceptuando a divisão territorial do planeta pelos monopólios, eles estão presentes na globalização que vem
se manifestando através da: (i) concentração, por via de fusão e aquisições, muitas vezes hostis, da
produção e do capital, (ii) junção do capital industrial com o financeiro, com o predomínio crescente deste
último, (iii) exportação e a circulação intensiva de capitais, a esmagadora maioria deles especulativos; (iv)
divisão do mundo em zonas de influência.
71 A terminologia eixo Norte-Sul usada para simplificar a distinção entre países centrais e periféricos ou
semiperiféricos, ou ainda, para distinguir os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos e em via de
desenvolvimento, pode ser usada também para explicitar o sistema de dependência em que se encontram os
países periféricos ou semiperiféricos (Barroso, 2005: 68), cujos efeitos se fazem sentir, sobretudo, através da
fixação de uma agenda global, e não tanto pela afirmação de um mandato explícito (Teodoro, 2001: 152).
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das distinções e singularidades territoriais, mas sim um conjunto adicional de influências nas
identidades económicas locais e capacidades de desenvolvimento.
Teodoro (2001: 152) utiliza a metáfora da corrente eléctrica para distinguir dois tipos de
regulação face à origem – destino e à intensidade: Nos sistemas educativos, a mediação
obrigatória dos Estados nacionais na formulação das respectivas políticas leva então a que se
possa falar em globalização de baixa intensidade, enquanto que em outros campos, (…) onde o
recuo do Estado nacional na sua regulação é total, se possa utilizar, com propriedade a metáfora
da globalização de alta intensidade72.
As estruturas supranacionais, em conjunto com as agências internacionais (Banco
Mundial, OCDE, UNESCO, FMI, entre outras), originam formas de regulação transnacional, de
configuração explícita ou subtil que acabam por funcionar.
Os processos utilizados na regulamentação transnacional identificados por Barroso, que
os sustenta em autores como Schrieweri (2001), Steiner-Khamsi (2202) e Walford (2001),
corporizam-se no recurso à contaminação – de conceitos, metodologias, técnicas, políticas e
medidas postas em prática, em diferentes países, à escala mundial. Este efeito, na opinião de
Walford (2001) citado por Barroso (2003: 179) resulta do facto de olhar os sistemas educativos de
outros países e observar aquilo que funciona, exerce uma atracção evidente nos decisores
políticos em busca de soluções rápidas que lhes permitam evitar as dificuldades, ou legitimar,
através delas, as mudanças que propõem para os seus sistema. Processo a que o autor denomina
por empréstimo de políticas educativas e que é um reflexo directo da importância crescente das
agências e programas internacionais. Segundo Barroso (2000: 357), as similitudes internacionais
ao nível da agenda e das reformas políticas educativas, mascaram e falseiam a diversidade de
politicas educativas que são postas em prática. Já Van Zanten (2000:357) afirma que (…) apesar
das pressões globalizantes, verificam-se diferenças nacionais importantes que resultam do facto
de a corrente liberal, como todas as novas influências, agir em interacção com as ideologias já
existentes. Por isso mesmo, para compreender as alterações produzidas ao nível da regulação é
necessário uma abordagem do nível micro tendo em vista o mapeamento dos processos e
estudos de casos específicos (Barroso, 2005: 27). No caso português, o modelo de administração
e gestão das escolas é um caso atípico, no panorama europeu, explicado pelas razões históricas
e políticas vividas após a Revolução de Abril de 74.
Para além do recurso à contaminação ou empréstimo, existe ainda um outro processo de
regulação utilizado: a externalização. Como a própria semântica indica, significa a importação e/ou
exportação de modelos de reformas e programas ou receitas funcionando para os países
importadores – periféricos – como modelos auto-referenciais. De forma incisiva, Stein-Khansi
(2002: 70) citado por Barroso (2005: 28) afirma: em épocas de rápidas mudanças sociais,
económicas e políticas, as referências internas são insuficientes para justificar a persistência ou a
introdução de reformas. É precisamente nestes momentos que a externalização oferece a
72

O autor dá como exemplo a institucionalização da influência internacional na educação nos países do
Terceiro Mundo, e em especial em África. A este exemplo podemos juntar o Brasil, cujos estudos recentes
reflectem o papel dominante e quase hegemónico do Banco Mundial na definição das políticas educativas
brasileiras.
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oportunidade de romper radicalmente com o passado e importar, ou tomar como empréstimo,
modelos discursos ou práticas de outros sistemas educativos.
O hibridismo, mestiçagem ou sobreposição aparece para caracterizar e sublinhar o
carácter plural das reformas ao nível dos pressupostos, orientações e procedimentos; este
conceito

obriga

a

reconfigurar

as

concepções

binárias73

estado/sociedade

civil;

centralização/descentralização, global/local, público/privado, apenas para citar algumas. Barroso
(2005: 30) distingue dois níveis de hibridismo: i) inter-relações entre os processos de globalização
e de regionalização, algo de fluido, múltiplo e historicamente contingente, ao nível da
transnacionalização; ii) modos de regulação distintos, dentro do mesmo país, em resultado do
“jogo duplo” exercido, simultaneamente, por um lado, pelas estratégias e práticas de controlo –
regulação pelo Estado –, e, por outro, pela promoção da descentralização e da autonomia
institucional – regulação pelo mercado.
A existência destes dois níveis de hibridismo coloca em causa, não apenas, as
taxonomias bipolares já anteriormente referidas, como contorna a caracterização dos processos
de regulação como um “jogo de soma nula”74 entre dois pólos de regulação: o que o estado –
público – centralizado perde, o mercado – privado – descentralizado ganha, e vice-versa (Barroso,
2005: 31). Dois exemplos de hibridismo:
- surgimento do quase-mercado75, cujos mecanismos de regulação podem incluir um
papel maior, e/ou modificado para o Estado e não necessariamente ou automaticamente
um papel menor (emergência de novas modalidades de avaliação e de controlo bem
expressos no paradigma da educação contábil76 e nos novos modelos gerencialistas);
- desenvolvimento de estratégias de desregulação da escola pública em contraponto
com o aumento da intervenção do Estado na regulação das escolas privadas;
Numa encruzilhada entre o velho e o novo espaço público de que nos fala Lima (2002) a
textura híbrida e fluida das relações Estado/mercado e a metáfora de mosaico como forma de
regulação educativa faz corresponder a um mosaico de unidades isoladas (políticas, medidas,
normas, etc.) cuja configuração pode variar de país para país. O efeito mosaico resulta do
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Emergiram no século XIX e guiaram as análises dos programas liberais de reforma, em vários países da
Europa.
74
A este propósito, no livro recentemente lançado por Santos (2006), o autor ao analisar A Crise do
Reformismo, desde a década de 80, utiliza uma expressão similar para caracterizar um dos paradigmas da
transformação social da modernidade ocidental: o reformismo. O autor afirma que a reforma do Estado é o
outro lado do reformismo e que esta passa por mecanismos de capacidade financeira, de regulação,
estratégias de confiança na gestão de riscos e pela repetição que (…) começou a ser vista como a única
melhoria possível e, com isso, o jogo de soma positiva foi substituído pelo jogo de soma zero (2006: 317321).
75
Le Grand construiu o conceito de quase-mercado analisando as modificações na política social, por volta
de 1988, na Inglaterra, durante o governo de Thatcher. Este conceito pretende explicar a relação actual entre
os pilares do Estado e do mercado. Nesse sentido, os quase-mercados "son 'mercados' porque sustituyen a
los proveedores estatales monopolísticos por proveedores independientes que actúan en competencia. Son
'cuasi' porque se diferencian de los mercados convencionales en varios aspectos" (Le Grand 1996: 261). O
autor aponta como aspectos distintivos entre este quase-mercado e o mercado puro, a competição entre as
instituições por recursos públicos ou contratos, a compra dos benefícios ocorre através dos vales (cheque ensino) e não por meios monetários e o consumidor em algumas situações é representado na escolha e
compra do serviço por um terceiro.
76
Consultar Lima, 2002:90-110
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processo de construção dessas mesmas políticas que raramente atingem a globalidade dos
sistemas escolares e que, na maior parte das vezes, resultam de medidas avulsas de derrogação
das normas vigentes, visando situações, públicos ou clientelas específicas (Barroso, 2003: 25).
Assim, conforme os contextos, as mesmas medidas podem ter objectivos e resultados diferentes:
tomando como exemplo o reforço de autonomia tanto se pode integrar numa lógica de regulação
pelo mercado ou, pelo contrário, revelar-se como estratégia de regulação sociocomunitária
(Barroso, 2000). Esta variação, segundo Barroso (2003: 33), traduz a preocupação do poder
politico em flexibilizar a oferta escolar, a qual, em muitos casos, (…) não é mais do que a
expressão da degenerescência do sistema vigente e da falência da reforma.
Os efeitos resultantes da regulação transnacional situam-se ao nível da convergência e
normalização das políticas educativas. Mas, na opinião de Barroso (2004) e Ball (1998), os
processos de contaminação e empréstimo são, algumas vezes, meramente retóricos e destinados
a legitimar, com o exemplo estrangeiro, soluções internas; outras vezes eles traduzem uma
convergência77 real com finalidades políticas mais vastas. Os exemplos dados pelos autores
situam-se, em grande medida, no campo da adopção de medidas políticas e administrativas que
conduzem a uma alteração nos modos de regulação. Esta alteração passa pelo recurso a
dispositivos de mercado, ou de substituição por entidades privadas, em muitos dos domínios que
constituíam, até aí, um campo privilegiado da intervenção do Estado – new public management –.
3.1.2. Regulação Nacional e Micro-regulação local
O conceito de regulação nacional explicitado por Barroso (2004: 16) circunscreve-se ao
modo como as autoridades públicas – Estado e a sua administração – exercem a coordenação, o
controlo e a influência sobre o sistema educativo, orientando através de normas, injunções e
constrangimentos o contexto da acção dos diferentes actores sociais e seus resultados,
remetendo para formas institucionalizadas de intervenção do Estado e da sua administração na
coordenação do sistema educativo. Neste conceito está explícito e implícito que as origens deste
tipo de regulação se circunscrevem ao Estado, a Administração burocrática, ao profissionalismo
dos docentes e ao mercado. Dada a multiplicidade das origens identificadas, os processos que
caracterizam este tipo de regulação passam pela sedimentação e mestiçagem cujos efeitos se
situam ao nível do hibridismo, já abordados anteriormente.
Com a emergência de fenómenos de globalização e da fragilização da esfera nacionalestatal, o local tornou-se um universo compósito, onde se cruzam lógicas diversas e contraditórias,
pelo que a análise não pode ignorar a lógica, reticular ou conexionista, emergente neste mesmo
período. A renovação da acção pública é de complexidade social e de crise de legitimidade do
Estado, e funciona, por um lado, como um instrumento de reconfiguração do papel do Estado e de
recuperação da sua legitimidade e, por outro, como uma tentativa de resposta à crescente
complexidade dos problemas, através da procura de soluções locais, em modalidades de trabalho
em rede e em parceria.
77

A convergência de que falam os autores está bem patente na transposição para as políticas educativas dos
chamados efeitos da “globalização” (Burbules & Torres, 2000); ou nas políticas recomendadas pela OCDE
para os países do Centro e Leste da Europa (Derouet & Bajomi, 2002); ou, ainda, nos programas do Fundo
Monetário Internacional e do Banco Mundial, como afirma Oliveira (2000).
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A micro-regulação local, é definida por Barroso (2005: 71), como um processo de
coordenação da acção dos actores no terreno que resulta do confronto, interacção, negociação ou
compromisso de diferentes lógicas, racionalidades e estratégias em presença, quer numa
perspectiva vertical (…), quer numa perspectiva horizontal. Assim, a regulação local caracteriza-se
pela multiplicidade das suas origens – Administração regional e local (desconcentrada ou
descentralizada); das escolas, dos grupos de interesse (políticos, sociais, económicos, religiosos
étnicos, profissionais, etc.) e actores individuais que exercem influência ou interferem no
funcionamento do sistema educativo (pais, alunos, professores, etc.) – e pela proliferação e
fragmentação dos espaços de decisão – escolas, autarquias, direcções regionais, etc. – que
resultam de um complexo jogo de estratégias e tácticas exercidas pelos vários actores
intervenientes.
Os efeitos produzidos pela micro-regulação local são de três tipos: mosaico, atomização e
interdependência. O efeito mosaico deve-se, sobretudo, à existência dos vários espaços de microregulação no interior do sistema educativo; a interdependência intra e inter-organizacional,
interliga, de forma reticular, os diversos actores em presença.
Sobre o papel regulador do Estado no contexto do mercado, Afonso (1998: 160) refere
que é, aliás, a combinação específica de regulação do Estado e de elementos de mercado no
domínio público que (…) explica que os governos da nova direita tenham aumentado o controlo
sobre as escolas (nomeadamente pela introdução de currículos e exames nacionais) e,
simultaneamente, tenham promovido a criação de mecanismos como a publicitação dos
resultados escolares, abrindo espaço para a realização de pressões competitivas no sistema
educativo.

4. O Estado e a Reforma da Administração Pública
O tema da Administração Pública, nas suas variadas dimensões problemáticas, está na
ordem do dia, tanto ao nível governamental, como político e académico. A sua actualidade é
objecto de clivagens políticas e analíticas dada a sua importância estratégica, a sua dimensão e
as suas funções que proporcionam e explicam as diferentes perspectivas sobre o novo modelo de
gestão da Administração Pública onde se jogam numerosas actividades ou factos sociais que lhe
são exteriores: a política, as eleições, a cidadania, os conflitos políticos e partidários, os protestos
sociais e os direitos cívicos (Mozzicafreddo, 2001: 26). Este autor chama a atenção para os factos
sociais condicionarem o sentido do sector público nas suas dimensões políticas, sociais e culturais
fazerem parte das condições internas de funcionamento das organizações públicas.
Neste início de século, é clara a antinomia entre o ritmo acelerado das transformações e
adaptações das organizações, à escala mundial, e a lenta evolução das organizações públicas do
Estado. É o caso da administração pública portuguesa de recorte centenário, apelidada de
ineficiente, excessivamente burocrática, burocratizante, inadequada, e incapaz de gerir a
constelação de interesses conflituantes emergentes na sociedade actual. Na opinião de Gonçalves
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(2001: 87), apesar de a actual Administração Pública ser tendencialmente pesada, lenta, pouco
fiável, despesista, anti-económica, partidarizada, pouco acolhedora e de diálogo difícil com os
cidadãos, este autor considera que a mesma tem melhorado em alguns aspectos, apesar de estar
ainda longe de ser aquela administração pública que vai ser necessária, e irá ser exigida, no
decorrer do século XXI.
A assunção pelo Estado do dever de prestar serviços públicos em condições satisfatórias
a todos os cidadãos, com início no século XIX, prolongou-se de forma desigual, de Estado para
Estado, ao longo do século XX.
Na passagem do Estado Liberal78 para o Estado-Providência e deste para o Estado póssocial da década de 80, temos assistido desde o último quartel do século XIX até aos nossos dias
uma extensa e profunda transformação do quadro das missões do Estado na sociedade. De um
Estado que se limitava, fundamentalmente, a assegurar a ordem pública, a administração da
justiça, a defesa e a realização de obras públicas deixando a outras estruturas da sociedade,
quando existiam, a manutenção de serviços de educação ou a prestação de cuidados de saúde,
passou-se para o Estado Moderno, com sistemas universalizados de saúde, educação e
segurança social, detentor de diversos serviços que visam chegar a toda a população em
condições de universalidade e igualdade (Carapeto e Fonseca, 2005; Rocha, 2001).
Na verdade, de um Estado minimalista, como foi caracterizado o Estado Liberal, época
vincada por uma Administração Pública que pouco mais assumia do que as funções da ordem
pública, num curto espaço de meio século, passou para um Estado maximalista, prestador de
serviços que intervém em todas as direcções da vida da sociedade.
Este modelo minimalista de Administração pública está associado a um determinado tipo
de Estado – Estado Liberal –, o qual só intervém para garantir serviços especiais, os quais estão
associados ao exercício do poder. A garantia da separação79 entre política e administração bem
como a neutralidade desta está assegurada pelo estatuto que define os direitos e deveres dos
funcionários. Neste caso, é suposto que o funcionário seja o defensor dos interesses gerais,
prosseguidos na objectividade e neutralidade. Para tal, o relacionamento entre a administração e
os cidadãos faz-se através de actos administrativos, em que estes últimos ocupam lugar de
sujeição e subalternidade (Carapeto e Fonseca, 2005).
A mudança deste modelo de administração – Administração científica ou tradicional – para
o modelo denominado profissional deve-se à construção do Estado de welfare e consequente
aumento das funções do mesmo Estado.
Em consequência das principais transformações ocorridas no século XX, período em que
se assistiu ao crescimento e consolidação de um modelo de Estado intervencionista, observou-se
a concomitante alteração da morfologia dos sistemas administrativos decorrente da multiplicação
78
O liberalismo é uma teoria económica e uma teoria política que tem propiciado a compreensão do Estado
liberal enquanto Estado mínimo, Estado limitado, Estado polícia ou Estado guarda-nocturno (Bobbio, 1988:
46, 148, 151).
79
Esta separação entre política e administração altera-se no período do Estado intervencionista; como refere
Amaral (1998), embora a questão da relação entre administração e política não seja inteiramente nova, ela
ganha outra importância a partir do momento em que o aparelho administrativo, dotado de uma especial
competência técnica, entrou cada vez mais no domínio do político, ao mesmo tempo que este era cada vez
mais insuficiente para dominar a complexidade da gestão pública.
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de missões da administração pública, que assim se viu forçada a criar novos órgãos e
mecanismos de acção (Carapeto e Fonseca, 2005: 22). Esta situação levou à criação de
organizações especializadas, vocacionadas para o preenchimento de funções individualizadas e
pré-determinadas, ficando conhecida este tipo de organização por burocracia, um modelo que
Weber80 considerou especialmente adaptado às organizações governamentais (Giddens, 2000) na
medida em que considerava a autoridade burocrática a única forma de lidar com as implicações
administrativas dos grandes sistemas sociais.
No modelo burocrático clássico o sistema administrativo está sujeito a processos de
burocratização que garantem que a decisão e acções sejam consistentes, formalizadas e
sistematicamente dirigidas a actividades predefinidas pela aplicação de regras e procedimentos
(Brown, 2004). Por outras palavras, as organizações públicas são pensadas como máquinas,
devendo as decisões relativas ao emprego, carreira e formação ser centralizadas.
Os burocratas tornam-se os novos ídolos do progresso e do desenvolvimento, de tal forma
que, em muitos casos, o novo Estado é qualificado como Estado Administrativo, devido ao poder
da administração face aos políticos (Redford, 1969). Este tipo de Estado é a antítese do Estado
liberal, na medida em que não existe separação entre políticos e administradores e em que estes
últimos adquirem um papel de particular importância no centro do sistema político dado que passa
por eles a concertação de interesses. E, apesar do Estado Administrativo81 implicar o pluralismo
dentro da estrutura de liderança, a burocracia tendeu a ocupar uma posição de comando,
tornando-se numa elite de poder (Rourke, 1984).
O modelo clássico da função pública, também chamado burocrático, apesar das matizes
que assume, conforme a sua origem seja americana ou europeia continental, caracteriza-se:

80

A racionalização do modelo burocrático deve-se a Weber (1947), o qual caracteriza, desta forma, as
organizações burocráticas:
•
Organização hierárquica autoritária
•
Especialização de funções
•
Delimitação rigorosa de competências
•
Seguimento estrito dos procedimentos
•
Estrutura de competências com base em normas
•
Actividade administrativa contínua
•
Uso de documentos e comunicação por escrito
•
Não propriedade do cargo
•
Meios materiais adequados
•
Procedimentos racionais de disciplina e controlo
81
Neste enquadramento, Costa (1998) defende que a burocracia manifesta-se como um modelo
caracterizador da administração pública e, por inerência, da administração dos sistemas educativos, mas,
também, como modelo explicativo do funcionamento de outras dimensões educativas tais como: a relação
pedagógica, os conteúdos leccionados, a selecção e preparação das elites (...).Deste modo, a teoria da
burocracia tem ocupado um lugar de destaque na análise da administração do sistema educativo e a
organização da escola em Portugal. Formosinho (1984) destaca as características da burocracia apontadas
por Weber e que se aplicam facilmente à escola: legalismo, uniformidade, impessoalidade, formalismo,
centralismo e hierarquia. Formosinho (1987: 305), com base num estudo sobre a educação em Portugal
durante o Estado Novo, defende a tese de que esse período foi marcado pela educação para a passividade,
para o conformismo e para a desmobilização operada através de um estado administrativo, no qual as
políticas são formuladas administrativamente e implementadas burocraticamente. Também Fernandes (1992:
436), num estudo sobre o ensino secundário (de 1836 a 1926), refere que a sua organização administrativa é
uma organização de tipo burocrático definido por Weber, já que possui as características formais da
burocracia: normatividade, uniformidade, centralização e ainda funciona como instrumento de exercício de
dominação legal e de nivelação social.
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•

Pela divisão especializada do trabalho em funções, resultantes da agregação de
tarefas, estruturadas segundo o grau de complexidade fazendo-se apelo ao
designado scientific management.

•

Hierarquia rígida, com uma unidade de comando.

•

Regulamentação exaustiva de todos os aspectos das funções da organização,
para que os funcionários tenham de actuar segundo rotinas.

•

Neutralidade assegurada pelo recrutamento com base no mérito, através do
concurso, e pela estrutura de carreiras.

•

Separação entre política e administração.

Durante este período, também na Europa, o fenómeno do poder burocrático82 foi uma
realidade. Dois factores contribuíram, de forma determinante, para a modificação do modelo
clássico: a escola das relações humanas e a construção do Estado de Welfare. A escola das
relações humanas nasceu na sequência das experiências83 de Elton as quais associam a
produtividade não a um aumento ou diminuição de luminosidade, mas às relações existentes entre
os trabalhadores. Esta escola teve influência reduzida nas relações de trabalho no seio da
Administração Pública, mas fez-se sentir em alguns aspectos, designadamente, nas negociações
colectivas e, portanto, na aceitação dos sindicatos da função pública como parceiros (Nigro e
Nigro, 1976) e contribuiu, também, para o enriquecimento e alargamento de funções, em ordem a
aumentar a motivação dos trabalhadores.
No âmbito dessa evolução, em que as teses Keynesianas foram um factor decisivo para
fazer crescer as atribuições da Administração Pública em domínios como a saúde, educação,
protecção social, entre outras, o Estado-Providência teve necessidade de multiplicar os aparelhos
burocráticos para conseguir dar resposta ao conjunto das necessidades reclamadas pela
sociedade civil. Todo esse desenvolvimento contou (Gameiro e Correia, 2001) com um corpo
hierarquizado de funcionários, de pessoas que prestam profissionalmente o seu serviço à
Administração Pública, dispersos pelas diversas e heterogéneas carreiras, sujeitos a uma
hierarquia administrativa (herdeira do Estado Liberal) e com uma disciplina própria mas,
simultaneamente, investidos de um estatuto que lhes oferece a estabilidade económica, a garantia
de que não são despedidos por situações de crise económica. Em termos específicos de relações
de trabalho, os funcionários tendem a ter segurança de emprego, o trabalho está estruturado em
carreiras, a promoção faz-se com base na antiguidade, a remuneração depende do nível
hierárquico da cada carreira, além de que a entrada para a administração faz-se obedecendo às
regras de concurso público.
A transformação do Estado Liberal em Estado de Welfare, por força do alargamento das
funções do Estado a áreas sociais, traduziu-se no recrutamento de um novo tipo de funcionários.
82

Os todo-poderosos administradores foram chamados de Mandarins, estando o seu poder associado ao
desaparecimento da separação entre administração e política (Dogan, 1975).
83 Elton Mayo frequentou o curso de Medicina, fez pesquisas em África e foi professor na Universidade de
Queensland. Ficou mais conhecido pelas experiências na fábrica da Western Electric, em Chicago. O
principal objectivo era a exploração das ligações entre a motivação e o resultado final do trabalho dos
empregados. Concluiu neste estudo que o factor humano deveria ser recuperado, numa época em que a
produção em massa desumanizante era mais apreciada.
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Mosher (1968) caracteriza a entrada dos profissionais na função pública e que passaram a
constituir o grupo mais importante dos funcionários públicos:
•

Integração em associações profissionais, as quais controlam a entrada nas
respectivas profissões;

•

Formação e treino continuado e demorado;

•

Entrada controlada e dependente de graus académicos;

•

Existência de códigos deontológicos e standards de comportamento que se
sobrepõem, em muitos casos, às normas internas da Administração Pública;

•

Preocupação com os respectivos clientes;

•

Avaliação, controlo e promoção feitas pelos seus pares de profissão;

•

Status e mística associadas à profissão

A entrada destes profissionais na Administração Publica teve implicações de grande
importância: a dicotomia clássica politica/administração e a neutralidade demonstraram ser
princípios não aplicáveis, já que os profissionais passaram a ter intervenção na definição de
políticas públicas; o modelo hierárquico definido por Weber deixou de explicar muitas das
organizações públicas, aparecendo muitas outras fontes de poder e autoridade.
Em síntese, o Estado de welfare teve várias consequências para a função pública. Em
primeiro lugar, veio dar origem a várias administrações com lógicas pelo menos não
completamente coincidentes com a administração clássica; os novos funcionários (professores,
assistentes sociais e médicos) não se identificam com os funcionários públicos tradicionais e a sua
lógica de actuação, os seus valores e os seus objectivos não são os mesmos. Por outro lado, a
expansão do Estado de welfare obrigou a um aumento de funcionários e portanto de despesa
pública; pelo que a crise económica dos finais dos anos setenta e a necessidade de reforma de
Administração Pública vai ter como objectivo fundamental a diminuição de despesas, e, em
primeiro lugar, das despesas com o pessoal, sendo sobre estes, em especial, que vão incidir as
principais preocupações do movimento de reforma.

4.1. Tipos de Administração Pública
A Administração Pública84 é o conjunto de organizações responsáveis por levar a cabo a
actividade administrativa pública, por isso visa satisfazer um conjunto de necessidades comuns
fundamentais para a vida da sociedade nos domínios da segurança, da educação, cultura e do
bem-estar.
O modelo clássico da Administração Pública tem matriz europeia, remontando à revolução
francesa. Esta estabeleceu a separação dos poderes públicos e a separação entre estes, no seu
84

Segundo Formosinho (2005: 21) a administração pública não é uma actividade exclusiva do Estado:
também exercem administração pública os institutos públicos, as fundações públicas, as empresas públicas,
as associações públicas, as autarquias de base territorial (o poder local), as ordens profissionais e até
entidades particulares, como os colégios privados. Tendo em conta este conjunto de organizações que
operam no seio da Administração Pública, elas podem ser divididas em administração pública estatal e não
estatal.
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conjunto, e a Administração Pública. A esta competia a aplicação das leis aos casos concretos,
sob a forma de actos administrativos.
Actualmente, as sociedades avançadas caracterizam-se por estar subordinadas a
processos de transformação permanentes e relativamente rápidos. O seu nível de abertura ao
exterior, o seu potencial económico e industrial, o impacto dos avanços tecnológicos, os processos
de inovação e o aprofundamento da sociedade de informação explicam esse estado de
transformação continuado no tempo e no espaço. Este dinamismo social, com as suas novas
exigências e necessidades requerem uma Administração Pública em permanente adaptação a
essas novas condições ambientais evolutivas, cujo grau de ajustamento dependerá, na justa
medida, da sua própria capacidade em ser um instrumento impulsionador do desenvolvimento
económico e social do país.
Tradicionalmente, segundo Formosinho (2005: 22), os administrativistas falavam de três
tipos de administração pública – administração directa do Estado, administração indirecta do
Estado e administração autónoma. Mas, para este autor, esta tipologia já não descreve
adequadamente a complexa e variada realidade social e administrativa em Portugal (e na Europa)
neste momento. Perante esta constatação, Formosinho (2005: 22-23) propõe-nos uma nova
divisão da Administração Pública em cinco categorias:
1. Administração estatal directa – integração no Estado e total dependência em
relação ao governo (exemplo: direcções gerais);
2. Administração estatal indirecta – individualidade social e jurídica dos seus agentes
em relação ao estado; possuem autonomia técnica no desempenho das suas
tarefas (exemplos: empresas ou fundações públicas, hospitais do Estado ou, na
área da educação, os extintos IIE85 e INAFOP86
3. Administração estatal participada – participação deliberativa da sociedade civil de
modo a adequar melhor as decisões públicas aos interesses legítimos desses
grupos (exemplo: modelo de administração das escolas que determina a
participação dos pais, dos alunos, das autarquias e das associações nas tomadas
de decisão sobre a vida da escola;

85

Na sequência de um conjunto de medidas de austeridade iniciadas pelo actual executivo toda a sociedade
portuguesa foi confrontada no dia 8 de Maio com a publicação de uma lista de institutos e organismos de
estado destinados a serem extintos, fundidos ou reestruturados. Entre estes contavam-se três institutos na
área da educação — o Instituto de Inovação Educacional — IIE, o Instituto de História da Educação — IHE e
o Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores — INAFOP. O Instituto de Inovação
Educacional (IIE), extinto pela Lei 16-A/2002, de 31 de Maio, foi criado durante o primeiro governo de Cavaco
Silva tendo como principais objectivos desenvolver e apoiar projectos de inovação e proceder à sua
divulgação, bem como publicar estudos e investigações no campo educativo.
86
Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores (INAFOP), criado em 1998 cuja missão era
garantir à sociedade a adequação dos cursos de formação de professores às exigências do desempenho
docente nas escolas, tinha como principal objectivo assegurar o processo de verificação e reconhecimento da
qualidade da formação profissional de educadores de infância e de professores da educação básica e do
ensino secundário, através do processo de acreditação dos cursos de formação inicial e através da
certificação externa da qualificação profissional de indivíduos. O INAFOP era dotado de personalidade
jurídica, com autonomia científica e técnica e administrativa.
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4. Administração estatal mista (estatal e não estatal) – Estado e entidades não
estatais (autárquicas e privadas) colaboram no mesmo projecto de administração,
o que implica uma natureza contratual nas relações entre o Estado e as entidades
co-criadoras, as quais prosseguem fins estatais e fins autárquicos e/ou privados
(exemplos: escolas particulares subsidiadas pelo estado e as escolas profissionais
provenientes de criação conjunta);
5. Administração autónoma – a administração não estatal ou auto-administração com
capacidade de orientação política própria, não sujeita a normativas do Governo e,
por isso independente em relação ao Estado, auto-suficiente e auto-sustentada
financeiramente, actua em área própria e a sua administração é independente do
Estado (exemplo: administração autárquica).

4.2. A crise da Administração Pública
Os diagnósticos sobre a administração pública e a necessidade da sua reforma apontam,
frequentemente, o excesso de funcionários públicos como estando na raiz da sua ineficiência. Ao
mesmo tempo, discute-se o papel do Estado na sociedade actual (metas e finalidades), na medida
em que o seu perfil e a administração pública dependerão, sobretudo, das funções que se
atribuírem ao Estado. Simultaneamente, a mundialização da economia e, por consequência, a
internacionalização dos objectivos e das políticas do sector público (que outrora pertenciam em
exclusivo ao Estado), fruto do processo de globalização, do desenvolvimento das novas
tecnologias de informação e comunicação que garantem o estabelecimento das redes globais de
produção87 e respectiva mobilidade e funcionalidade, desencadearam, nas sociedades de
capitalismo avançado, profundas transformações no poder do Estado, em termos de funções,
arranjos institucionais, base social, soberania, autonomia e legitimidade política (Gómez, 2000).
Neste cenário globalizado, o crescimento da administração pública do Estado providência,
destinado a garantir o bem-estar social, originou, na opinião de Carapeto e Fonseca (2005: 20),
inúmeros fenómenos de ineficiência, pelo que o Estado (para alguns, já um estado pós-social)
procura, actualmente, num movimento a que se chamou de «desintervenção», prescindir da
maioria das tarefas tipicamente cometidas a um Estado social. Este movimento tem reconduzido o
Estado a desenvolver, maioritariamente, actividades de gestão e de controlo de incentivo
(Estorninho, 1996).
Esta metamorfose do Estado configura, segundo Majone (1997: 71-91) uma mudança de
paradigma entre o Estado positivo intervencionista e o Estado regulador88. Neste sentido,
Mozzicafreddo (1992: 52-89) defende que a deslocação do modelo do Estado-Providência, no
sentido tradicional, para uma concepção do Estado como catalizador-dinamizador, não significa
87

Os factores de produção, segundo Messener (1999) são a informação e o know-how.
Este autor, afirma que o declínio do Estado Keynesiano, intervencionista e redistribuidor, fez surgir um
novo Estado regulador cujo principal instrumento é o fabrico de regras, ou seja, outrora produtor de bens e
serviços, torna-se regulador neutro dos processos de mercado, intervindo pelas mesmas razões que
fundamentam a intervenção do Estado na economia de mercado (Majone, 1997).
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necessariamente a defesa de uma concepção minimalista do Estado, mas do predomínio das
funções de financiamento, de promoção e de regulação, sobre as tradicionais funções de
produção e distribuição de bens e prestação de serviços. Assim, a concepção burocrática
elaborada por Max Weber traduzida na intervenção estatal nas sociedades industriais, baseada na
profissionalização e no mérito, na autoridade, na segregação sectorial, na organização piramidal e
na centralização das decisões produziu benefícios, num determinado contexto politico, social e
económico, mas, em resultado da evolução dos Estados modernos, tende a ser substituída por
formas de organização e processos de gestão que promovem os resultados em detrimento do
cumprimento formal dos procedimentos e processos disciplinados por um quadro legal rígido ou
pouco flexível. Esta mudança ocorre na sequência das crises ocorridas nos países industrializados
a partir de meados da década de 70. Por essa altura, alguns governos tomaram consciência que o
modelo centralizado de serviços públicos estava mais direccionado para o controlo de processos e
procedimentos do que para a melhoria da gestão racional do dinheiro dos contribuintes e com a
utilidade e aumento da produtividade de um sector que, aos olhos desses contribuintes, era
demasiado oneroso do ponto de vista financeiro. Deste modo, o Estado percorreu um longo
caminho, desde o Estado hierárquico (modelo clássico da maioria dos estados da Europa
Ocidental) até ao modelo do Estado receptivo, fruto do debate político efectuado nos anos 80 do
século XX.
O Estado de welfare começa, assim, a ruir com a crise económica, originando-se um
movimento de reforma do Estado e da Administração Pública. Com a crise do Estado-Providência,
aliada à constatação de fenómenos de ineficiência e disfuncionalidades da Administração Pública
(Carapeto e Fonseca, 2005: 23), gera-se uma discussão em torno do peso da AP na vida
económica e social, o que força as organizações públicas, segundo (Chevallier, 1994) a adquirir
novos contornos e a assumir novos papéis.
Nos vários países, as reformas das administrações públicas apresentam uma
convergência de princípios: todos descentralizam, todos empregam princípios como os da
produtividade, da eficiência e da eficácia, do controlo da despesa pública, da transparência, do
aumento do controlo político democrático e do aumento da participação dos cidadãos, conjugados
com uma variedade de soluções tendo em conta a realidade de cada país (Toonen e
Raadschelders, 1997, cit. Carapeto e Fonseca, 2005).
Dado que existem diversas tradições estatais89 nas democracias desenvolvidas da Europa
ocidental e da América do norte, as medidas das reformas da administração pública são
interpretadas de forma diferente nos vários países, provocando, naturalmente, impactos distintos
segundo essas diferentes tradições e culturas políticas. Em qualquer caso, vários autores
(Mintzberg, 1999; Giddens, 2000; Cardoso, 1998, entre outros) adoptam como certa a ideia de
transformação das burocracias públicas (tradicionalmente piramidais e de gestão fortemente
89
Em regra, são identificadas quatro tradições estatais nas democracias desenvolvidas da Europa
ocidental e da América do norte:
•
Anglo-saxónica Æ Estado mínimo;
•
Germânica Æ Estado organicista;
•
Francesa Æ Estado napoleónico;
•
Escandinava Æ misto da tradição anglo-saxónica e da germânica.
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regulada) em novos modelos organizacionais, e que leva Kernaghan (2000) a descortinar a
emergência de um novo paradigma organizacional pós-burocrático, em que o que é importante é a
flexibilidade e a capacidade de mudança.
Este novo paradigma tenta responder à sociedade de terceira vaga (Toffler, 1999) cuja
tendência é para o surgimento de novos modelos organizacionais, com estruturas orgânicas90
continuamente adaptáveis a novas situações, tecnologicamente inovadoras e receptivas à
mudança, com modelos de decisão descentralizados e participativos, apelando a uma maior
autonomia e responsabilidade por parte dos seus colaboradores (Carapeto e Fonseca, 2005: 24).
Esta mudança pressupõe, em larga medida, uma alteração dos sistemas de informação, controlo e
supervisão, uma vez que as exigências da moderna administração pública impõem (Mintzberg,
1999) que a decisão fique tão próxima quanto possível da sua execução.

As dinâmicas de

reforma das Administrações públicas no mundo apresentam um aspecto comum: o recurso
crescente a mecanismos de desintervenção estatal, ou mecanismos do tipo de mercado, e o
recurso crescente a técnicas de gestão do privado. Este último aspecto focado é dominante dos
modelos de reforma que as várias Administrações Públicas no mundo têm experimentado.
A crise económica e a evidência de uma administração pública desmesuradamente
grande e ineficaz (Carapeto e Fonseca, 2005:23) traduz-se na transformação de estruturas do
Estado no sentido de substituir as formas clássicas de intervenção pela regulação e a orientação,
de diversificar as formas tradicionais de acção pública o que obriga, pois, à reforma do modelo de
administração, forçando a desconstrução de muitos dos instrumentos e esquemas organizativos
que sustentavam a administração estatal tradicional (Canotilho, 2000). Assim, nas últimas duas
décadas do século passado, todos os governos europeus – de matrizes liberal, democratacristãos, conservadores, socialistas, social-democratas ou de coligação –, lançaram programas de
modernização da sua administração neste sentido.
A abordagem gestionária da administração pública foi predominante nas duas últimas
décadas do século XX. Para esta corrente, aquilo que é valorizado é a lógica do mercado, dandose primazia à liberalização e à privatização de actividades económicas e sociais, à
desregulamentação, à delegação e à evolução de poderes. Dá-se corpo, também, a uma filosofia
de administração que integra técnicas de gestão inspiradas nos modelos do sector privado (Bilhim,
1998), balizada por preocupações de eficiência e eficácia e por iniciativas de desburocratização e
de aproximação da AP aos cidadãos, nomeadamente através

da simplificação de normas e

procedimentos administrativos e da redução do peso da administração central. Desta forma,
segundo Bravo (2000), as administrações públicas evoluíram de sistemas puramente
hierarquizados em direcção a modelos em rede nos quais as diferentes partes do governo mudam
o seu comportamento burocrático e assumem a responsabilidade de satisfazer necessidades
particulares dos cidadãos, através do fomento da liderança, da inovação, da flexibilidade e da
90
As estruturas orgânicas têm uma reduzida diferenciação horizontal; existe uma maior iteração das pessoas
e menos formalização; proporciona maior flexibilidade e descentralização. No caso das estruturas
mecanicistas, existe uma elevada diferenciação horizontal; as relações hierárquicas são rígidas o que conduz
a muita formalização através de regras e procedimentos; há uma elevada centralização das decisões. A
estrutura em rede assenta num funcionamento como bocker – intermediário –, ligado com outras divisões
subsidiárias ou independentes, resultando uma organização denominada por estrutura de rede interna.
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responsabilidade perante os resultados (OCDE, 2001). Para Rosanvallon (1995), esta mudança
ultrapassa o binómio simplista entre estatização versus privatização; redefinem-se as fronteiras
entre o Estado e a sociedade, num processo de reinvenção plural que lhe fornece capacidade de
se adaptar a cada contexto particular. Este processo de reinvenção, segundo o mesmo autor, é
atravessado por três eixos fundamentais:
•

Descentralização de competências para as colectividades locais;

•

Transferência de tarefas de serviço colectivo para colectividades não públicas;

•

Desburocratização e racionalização da gestão dos grandes serviços públicos.

Este processo, levado a cabo face ao aparente esgotamento das formas tradicionais de
acção pública – traduzidas num sistema administrativo estatal forte, hierárquico e centralizado,
fortemente diferenciado da sociedade civil e dotado de recursos suficientes para resistir às
pressões sociais – conduziu, na expressão de Papadopoulos (1999) ao escorregamento de um
Estado-tutor para um Estado – parceiro. Nesta perspectiva, o Estado é conduzido a retirar-se,
abdicando de parte do seu poder91 e passa a agir em parceria com redes de interlocutores, que se
associam, colocam em comum os seus recursos, a sua experiência, as suas capacidades e os
seus projectos, partilhando responsabilidades, num conjunto de processos de interacção
moldados, em concreto, em cada Estado, segundo o quadro institucional e cultural de cada um
deles (Merrien, 1998; Carapeto e Fonseca, 2005).
Tomando como exemplo a realidade portuguesa, Barreto (2002: 327) na análise que faz
sobre a crise da administração e função pública detectou razões de vária ordem, das quais se
destacam as seguintes: a crise de crescimento; os efeitos da visibilidade pública; as
consequências da comparação com a economia privada; as sequelas do desequilíbrio das
finanças públicas; e a crise da mutação de natureza. No que se refere à crise de crescimento,
António Barreto (2002: 327) deixa-nos bem claro que tal crise não se deve ao facto de existirem
funcionários a mais, mas sim a uma eventual má colocação dos funcionários tanto sob o ponto de
vista sectorial, como territorial, a uma qualificação inadequada dos funcionários de tal forma que
as funções desempenhadas não estão à altura das exigências de uma sociedade moderna. No
que diz respeito à crise de visibilidade pública, Barreto (2002) articula esta variável com o
fenómeno de politização da Administração Pública em condições de pluralidade democrática, um
estigma que viria a promover relações difíceis entre a administração e os cidadãos, em que estes
frequentemente culpam aquela por muitas das suas frustrações e carências (Barreto, 2002: 330)
porque o facto é que o Estado não funciona – mas que, como diz o autor, tal culpabilização roça já
a medula do preconceito pela coisa pública. Também as análises como as de Apple (2001; 2002)
vão neste sentido. Com efeito, para este autor, caiu em lugar comum, a ideia de que o privado é
bom e o público é mau. É precisamente este lugar comum, diz o autor, que promove uma injusta
comparação entre o público e o privado, em que o primeiro sai sempre a perder, baseada em
91

Nesta partilha de poder por parte do Estado, agindo em parceria com outros interlocutores através de uma
distribuição de poder dinâmica onde se influenciam reciprocamente (Stoker, 1998), num conjunto de fluxos e
redes em que se combinam elementos estatais, não estatais, nacionais e globais (Santos, 1998), o Estado
mantém a sua posição central na coordenação e, por conseguinte, está no centro do jogo do poder.
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variáveis como eficiência, accountability, eficácia e resultados, o que permite construir um discurso
sobre a inferioridade da Administração Pública.
Face a este contexto, a Administração Pública enfrenta hoje o desafio, por um lado, de
encontrar a forma de conciliar a eficácia e a eficiência com a satisfação dos direitos individuais em
sintonia com os interesses colectivos e, por outro lado, de continuar a ser um instrumento de
coesão social e ter capacidade para executar as políticas públicas, num momento em que os
efeitos da globalização e internacionalização das economias, integração em blocos regionais, bem
como o aprofundamento da sociedade de informação transferiram para o seu âmbito de actuação
responsabilidades acrescidas, com vista a prevenir e evitar a aparição de graves fracturas no
tecido social.
A influência da escola da escolha pública, assenta na ideia de que a crise tem a ver com
o alargamento de funções do Estado, pelo que é necessário emagrecê-lo, devendo as políticas
sociais serem entregues à iniciativa privada. O que resta é uma Administração Pública semelhante
à do Estado Liberal (Barreto, 2002), modelada pelos mesmos princípios, excepto no que respeita à
dicotomia politica/administração, em que se patrocina o controlo da administração por parte dos
políticos. Com a privatização das políticas sociais, é esperado que se reduza drasticamente o
número de funcionários. A outra estratégia assenta na ideia de que tudo o que é público é
ineficiente e, portanto, devem adoptar-se processos, modelos e técnicas de gestão privada. Tratase da concepção gestionária, a qual será dissecada no ponto seguinte.

4.3. Os modelos de gestão pública
Os modelos de gestão pública surgem nos anos 80 e são motivados pela premência da
necessidade de reduzir os défices públicos, colocando a ênfase na redução de custos. As várias
correntes da gestão pública moderna, ainda que com características próprias, assentam em
princípios e pressupostos de base comuns, designadamente (Bravo, 2001: 118-119):
a) Introduzir mecanismos do tipo-mercado (os MTM, na designação da OCDE);
b) Os dirigentes das organizações públicas devem agir como gestores, utilizando o
planeamento estratégico (baseado na definição de metas) e a gestão por
resultados, enquanto os funcionários devem ter uma participação activa nas
escolhas operacionais (ou seja, em relação aos meios e métodos);
c) Os serviços centrais devem descentralizar funções e desconcentrar serviços; a
sua função deve ser essencialmente de definição estratégica e de controlo,
enquanto os restantes serviços devem ter mais autonomia do ponto de vista
operacional, de modo a promover a iniciativa e eventualmente a concorrência
entre unidades;
d) Deve proceder-se à desburocratização – isto é, através da redução da produção
de regulamentação, do aumento da simplicidade e da clareza dos processos;
e) Deve conceder-se mais atenção à qualidade dos serviços prestados e à relação
com os utentes, que são os clientes da provisão pública.
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Tendo as reformas da Administração Pública nos países da OCDE as mesmas causas e
tendo adoptado, em geral, o mesmo paradigma, observam-se, no entanto, diferenças importantes
nos diferentes países, designadamente na Europa, em função das distintas estruturas políticoadministrativas que estes apresentam (Almodovar, 2001: 294). Casos como a Suécia e a Holanda
que têm tradição de autonomia local; a França bem como os países latinos têm em comum uma
história centralizadora; a Alemanha e a Áustria dificilmente ultrapassam a sua cultura legalista; e
na Inglaterra foi mais fácil adoptar um modelo gestionário porque nunca a administração Pública
teve peso semelhante ao existente nos restantes países do continente europeu.
Dois paradigmas serviram de suporte teórico à reforma administrativa. O primeiro é
conhecido como a teoria da escolha pública, na qual se enfatiza a necessidade de restabelecer a
primazia do governo representativo sobre a burocracia e se acentua a necessidade de
centralização. O segundo paradigma, referido como managerialismo, insiste-se na necessidade de
agilizar a Administração Pública, substituindo os processos e métodos administrativos por modelos
de gestão empresarial (Aucoin, 1990). Estes dois paradigmas, embora tenham objectivos comuns
– desmantelar o Estado de welfare – têm pressupostos teóricos diferentes e têm dado origem a
tensões, o que, em todo o caso, não tem impedido os governos de os adaptar em simultâneo.
Aliás, situação semelhante teve lugar no “Estado de Welfare” com os dois tipos de burocracia que
coexistem com muitas organizações públicas, como os hospitais e universidades em que
estruturas burocráticas tradicionais dão o suporte administrativo aos profissionais que prestam os
serviços que constituem a missão da organização (Mintzeberg, 1983). É óbvio que a conjugação
das duas filosofias nem sempre é fácil, gerando-se contradições e conflitos.
Embora existam perspectivas diferentes relativamente aos modelos de gestão pública, a
distinção mais usual é aquela que se estabelece entre o new public management, de cariz
neoliberal e neoconservador, que preconiza a transferência das actividades governamentais para
o sector privado através de privatizações e o Reiventing Government (Rosenbloom, 1998), de
cariz menos liberal, ponto de referência que marca a reforma do papel do Estado nos Estados
Unidos da América.
O New Public Management (NPM), movimento que tem sido influenciado ao nível teórico
quer pela nova economia das instituições, quer pelo movimento da gestão científica (Hood, 1991)
e tem tido impacto em diversos contextos nacionais e em diferentes áreas sectoriais da acção
pública, legitimando profundas mudanças nas configurações do Estado; verifica-se o seu
aparecimento primeiramente em sectores antes nacionalizados e que vieram, a partir dos anos 80,
a ser privatizados e regulados, como as utilities, indústrias com características de monopólio
natural

(incluindo

os

sectores

da

electricidade,

água,

transporte

ferroviário,

gás

ou

telecomunicações). Rapidamente divulgado e adoptado durante os anos 80 e 90 do século
passado, foi implementado de forma mais visível na Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e em
vários países europeus, incluindo os países escandinavos.
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Baseada nas formulações teóricas da disciplina da economia política conhecidas como
public choice92, em uma programação teórica definida, comporta diversos modelos, sendo
característica de todos eles a emergência de sistemas de gestão híbridos (público/privado). Tendo
começado por ser uma corrente mais radical, preconizando como grandes linhas de acção a
desregulação, a privatização e a gestão empresarial, esta corrente acabou por circunscrever-se à
introdução de uma lógica empresarial, norteada por objectivos de eficiência e eficácia e maior
abertura à iniciativa privada, e a mecanismos semelhantes aos do mercado (desconcentração
orgânica e a criação de unidades mais pequenas, a desburocratização, a simplificação de
processos, a introdução de incentivos à inovação por parte dos serviços e a modernização
administrativa).
O new public management (NPM) surgiu da evolução do modelo anterior. Porém, esta
corrente inspira-se, por um lado, na aplicação ao sector público de técnicas de gestão que
evoluíram nas empresas privadas (Bravo, 2001: 118) e, por outro, dá maior atenção às
particularidades da administração Pública, nomeadamente aos aspectos políticos que enquadram
a actividade das organizações públicas. O new public management apresenta-se como uma
alternativa à gestão pública tradicional, importando práticas e modelos da teoria clássica, já que o
que era importante era controlar a despesa. O seu ponto de partida é o trabalho de Peters e
Waterman (1982), o qual constitui um receituário das teorias clássicas, do conceito da cultura
organizacional e da insistência na primazia dos clientes. O new public management (NPM), ou
nova gestão pública, paradigma com uma influência crescente nos últimos 20 anos, defende uma
cultura de gestão dos serviços públicos centrados no cidadão-utente, com forte tónica na eficiência
e eficácia da acção pública, na regular avaliação externa do desempenho e na consequente
responsabilização dos funcionários ao serviço do Estado e respectivas chefias (Osborne e
Gaebler, 1992). Identificados os serviços e instituições públicas passíveis de serem reformados,
há que aplicar-lhes práticas importadas do sector privado (Bravo, 2000), alterando os mecanismos
de decisão e introduzindo maior escolha, maior atenção às preferências, maior competição e

92

Desde meados da década de cinquenta que se tem vindo a desenvolver um importante programa de investigação
conhecido por public choice, ou teoria da escolha pública, cujo principal objectivo é o de aplicar um método da
ciência económica a um objecto que tradicionalmente tem sido considerado no âmbito da ciência política: grupos de
interesse, partidos políticos, processo eleitoral, análise da burocracia, escolha parlamentar e análise constitucional.
Na escolha pública – ramo da teoria económica em que os conceitos da economia de mercado são aplicados à
política e aos serviços públicos – um político é visto como mais um agente que tem como objectivo maximizar o seu
bem estar, e não como um servidor altruísta dos interesses do público em geral. A teoria da escolha pública veio
clarificar os fracassos do governo – expressão que se tornou usual após o desenvolvimento da teoria da escolha
pública, surgiu como contraponto ao conceito de fracasso de mercado que ganhou substância com a nova
economia do bem-estar e os limites da intervenção desse mesmo Estado, por isso, a public choice foi aproveitada
ideologicamente por todos aqueles que defendem uma menor intervenção do Estado na economia, em particular
pelos neoliberais. Na perspectiva da teoria da escolha pública, trata-se de comparar os fracassos do governo com
os fracassos do mercado, ou seja perceber que quer o mercado quer o sector público são instituições imperfeitas de
afectar os recursos e como tal o objectivo da análise é desenvolver uma análise institucional comparada. Aquilo que
a teoria da escolha pública aponta não é para menos Estado, mas sim para melhor Estado (Mueller, 1989).
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maiores riscos na gestão, assegurando, para o mesmo custo, melhores resultados económicos e
sociais. Partindo da fusão de ideias do sector privado e do público, o NPM visa dinamizar a gestão
do sector público com a introdução de ideias do privado, mas tendo em consideração a missão
específica do serviço público. Assim, o new public management é hoje uma referência quer no que
diz respeito à reforma institucional – através da introdução de mecanismos de mercado – quer no
que diz respeito à reforma administrativa – através da introdução de alterações ao nível da gestão,
tendo como principais objectivos a redução da despesa pública, o reforço da responsabilidade e a
satisfação do consumidor.
De acordo com Finger e Ruchaut (1997) o new public management constitui uma resposta
particularmente apropriada para aumentar a eficácia, a flexibilidade e a inovação do Estado, mas
preservando o serviço público, numa oposição às lógicas de privatização. Nesse sentido,
defendem estes autores, este modelo deve constituir uma transformação global da gestão do
sistema público e não pode reduzir-se à simples introdução de técnicas de gestão do sector
privado no sector público, o que deve implicar, de acordo com Finger e Ruchaut (1997:36), uma
visão de conjunto incluindo a transformação das estruturas, da cultura, das pessoas e do seu
trabalho; uma visão processual, incluindo as etapas necessárias à transformação do conjunto da
administração do tempo e, uma compreensão das alterações que ocorrem nas relações da
administração com a política, o quadro jurídico e os cidadãos.
Assim, para Finger e Ruchaut (1997), a proposta de modernização deste modelo da
gestão pública, permitirá ao poder político recuperar o poder estratégico e, ao mesmo tempo,
aumentar a eficácia da gestão, tendo em consideração cinco grandes princípios:
1. Clarificação dos papéis entre a administração e a política através de uma certa
profissionalização das relações entre os agentes de uma e de outra e da
introdução do princípio da contratualização;
2. Aproximação entre a administração e o cidadão através da redefinição destes
últimos em clientes ou grupos de clientes e pela utilização de indicadores de
satisfação dos mesmos;
3. Dinamização da administração através da descentralização e autonomia da
gestão; transparência de custos, processos e informações; competição interna;
sub-contratação do que pode ser feito melhor pelos privados;
4. Descentralização do poder de decisão e de gestão;
5. Orientação para os resultados e pela sua avaliação.
Conclui-se que o new public management se caracteriza: pela gestão profissional, não no
sentido da gestão dos profissionais mas no da profissionalização da gestão; pela explicitação das
medidas de performance, ênfase nos resultados; pela fragmentação das grandes unidades
administrativas; pela competição entre agências; pela adopção de estilos de gestão empresarial; e
pela insistência em fazer mais com menos dinheiro. Na primazia do mercado o pressuposto
fundamental do New Public Management é o de que tudo o que é público é ineficiente e sai mais
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caro aos cidadãos que a produção feita pelo sector privado; pelo que o primeiro objectivo de
qualquer reforma administrativa consiste na privatização do sector público Portanto, o NPM,
afigura-se uma adaptação/introdução das ideias/práticas de gestão e administração privada e
pressupostos de mercado ao sector público, mas conservando o essencial da actividade e/ou dos
serviços e da administração público-estatal; assim, pode-se considerar que na aplicação do NPM
pressupõe-se que é possível segmentar as actividades sociais públicas asseguradas, actualmente
pelo Estado, em duas categorias diferenciadas: (i) as que não devem continuar sob a tutela do
Estado, passando definitivamente para o sector privado, e as que, em salvaguarda da utilidade
e/ou da necessidade e/ou da legitimidade da função e/ou a natureza do papel do Estado e dos
Poderes Públicos, devem continuar a ser asseguradas pelo Estado, mas funcionando de acordo
com pressupostos e procedimentos técnicos-gestionários privados e de mercado.
Quadro 3 – Componentes de New Public Management

Instrumentos

Objectivos

Fundamentação

1. Profissionalização da gestão
nas organizações públicas

Gestores bem visíveis no topo das
organizações, com liberdade de gerir
e com poder discricionário.

A responsabilidade requer concentração
de autoridade e não difusão de poder.

2. Standards explícitos e medidas
de performance

Objectivos bem definidos e
mensuráveis como indicadores de
sucesso

Responsabilidade significa objectivos
claramente definidos; eficiência necessita
de atenção de objectivos.
Necessita de insistir nos resultados e não
nos processos.

3. Ênfase no controlo de outputs.

Alocação de recursos e
recompensas com ligação à
performance.

4. Viragem no sentido de
desagregação das unidades
do sector público.

Divisão do sector público em
unidades corporizadas, organizadas
por produtos, com orçamentos
próprios e com negociação com
cada uma delas.

Tornar as unidades capazes de serem
geridas; separar provisão de produção,
usando contratos e franchises, dentro e
fora do sector público.

A competição é a chave para baixar custos
e melhorar standards.
5. Insuflar competição no sector
público.

Mudança no sentido de contratos a
prazo.

6. Insistência em estilos e
práticas de gestão privadas.

Mudança de um estilo de serviço
público militar para um mais flexível,
quanto aos salários e duração dos
contratos.

7. Insistência na parcimónia e
disciplina no uso de recursos
(“value for money”)

Cortar custos, aumentar a disciplina
de trabalho.

Necessidade de induzir instrumentos de
gestão empresarial no sector público.

Necessidade de verificar a procura de
recursos do sector público e fazer mais
com menos.

Fonte: Hood (1996)
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Nesta óptica, procura-se introduzir, aos sectores não privatizáveis, a concorrência e o uso
imaginativo do mercado, através do que a OCDE (1992) definiu como Market-Type Mechanisms,
os quais permitem introduzir no seio da Administração o conceito de mercado. Segundo a OCDE,
estes mecanismos incluiriam: as taxas sobre o utilizador; o contracting-out; os vouchers ou seus
equivalentes; e outras formas de concessão de serviços públicos e personalização dos mesmos
serviços.
Não basta, porém, introduzir na Administração Pública mecanismos de mercado; é
necessário convencer os cidadãos de que são predominantemente consumidores dos serviços
públicos pelo que esta mudança supõe a alteração da cultura política, assim como da cultura
administrativa dos funcionários, os quais não devem aparecer vestidos de poder, mas vendedores
de serviços e sujeitos a avaliação da qualidade dos mesmos. Outra consequência do novo modelo
de gestão pública tem consistido na definição das estruturas hierárquicas definidas por Weber e a
sua substituição por agências, inicialmente, surgidas, nos países nórdicos e nos EUA (países com
longa tradição na criação de agências93, cuja explosão se começa a verificar nas décadas de
80/90.
Uma agência é definida como uma unidade executiva que presta um serviço ao governo.
Para James (1999: 9) há três elementos caracterizadores de agência: a separação de grandes
organizações em unidades autónomas; a responsabilização pessoal do gestor público pelo
desempenho da organização; a monitorização dos resultados e das metas da agência de forma a
proteger os interesses dos beneficiários da organização (contribuintes, utilizadores do serviço e
políticos). As agências podem abranger grandes áreas de serviços como por exemplo a
Segurança Social. Ou seja, o Estado fragmenta os serviços públicos, fazendo-os competir entre si
e controlando a sua actividade através dos resultados. O modelo de agência proporcionou a
introdução de novas práticas na Administração Pública em virtude de se constituir como um
modelo pós-burocrático, alternativo à organização hierárquica tradicional, enfatizando a
flexibilização da gestão, a responsabilização e a monotorização dos resultados. No entanto, Rocha
(2001b: 53) conclui que a separação entre actividades e a correspondente formulação das
políticas, pelos problemas que tem colocado, está a alterar a forma de governação. Os problemas
emergentes do desmembramento das organizações, segundo este autor, colocam o debate nas
relações interorganizacionais e na gestão de networks.
Finalmente, o novo modelo de gestão pública insiste na adopção de novos processos de
controlo dos serviços públicos, os Performance Indicators. Sujeitar as organizações públicas à lei
do mercado e, simultaneamente, avaliar a sua performance, só se torna possível através da
93

No Reino Unido, este modelo teve a sua expressão com o programa dos Next Steps Agencie, existindo,
segundo Rocha (2001b: 47), 138 agências que empregam 81% dos funcionários públicos. No Canadá, em
1989, foram criadas Agências Operativas Especiais (SOA) que visam promover serviços mais eficientes e
centrados no utente. No Japão, no âmbito da reforma, o governo transferiu actividades operativas da sua
competência para as chamadas Organizações Administrativas Independentes (OIA). No caso da Suécia, a
separação entre a formulação de políticas e a sua implementação, através do recurso a agências, existe em
quase todos os ministérios, perfazendo um total de 170, as quais empregam 400 mil funcionários, em
contraste com os cerca de 2000 que trabalham directamente nos ministérios (Wilks, 1996: 24). Em Portugal,
a ideia de agência (Rocha, 2001b: 49) está a ser introduzida pela revitalização da figura de instituto público e
das suas variantes com a criação de organizações com carácter autónomo.
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construção e da utilização de indicadores que permitam medir a sua eficiência, eficácia e
qualidade. Os sistemas de medida variam conforme os objectivos e os países. Em alguns países
analisados insiste-se mais na eficácia, noutros nos resultados e noutros dá-se importância
primordial à qualidade medida pelo grau de satisfação dos clientes com os serviços públicos,
como no caso da Finlândia. É evidente que a introdução na Administração Pública da gestão da
performance obriga a uma definição clara dos objectivos, alterações institucionais e criação de
sistemas de informação da performance.
Mas o entusiasmo em torno do new public management começou a diminuir no início dos
anos 90 (Carapeto e Fonseca, 2005: 26). A publicação, em 1992, da obra Reinventing
Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming Government (Osbone e Gaebler,
1992) serviu de base para a formulação de uma nova teoria de reforma – National Performance
Review –, construída a partir da reelaboração da matriz do new public management e colocada em
prática nos EUA por Al Gore, em 1993. Este modelo, de cariz menos liberal do que o NPM,
pretendeu romper com o Estado administrador e a sua administração burocrática para dar lugar a
uma administração de tipo empresarial. A Administração Pública Empresarial (APE), tendo como
referência o relatório de Al Gore e a Administração Empreendedora de Osbone e Gaebler, baseiase na ideia de um sector público empreendedor, na adopção e adaptação ao meio público de
métodos e técnicas do sector privado e na renovação ou reinvenção da Administração Pública
para uma Administração Pública Empresarial, assente numa cultura de revalorização dos recursos
humanos e no papel das novas tecnologias. Se examinarmos, na prática, os resultados da
adopção da Administração Empresarial, podemos agrupá-los em três dimensões dominantes:
primazia do mercado; estruturas organizativas; e indicadores de desempenho (Rocha, 2001: 91 –
93).
No

entanto,

paralelamente

ao

modelo

NPM, sob

os

auspícios

dos

Partidos

Conservadores, surge o Reiventing Government (reinvenção da governação) que traduz um novo
modelo de gestão pública emergente no Reino Unido, Nova Zelândia e em cidades dos EUA,
como Sunnyvale. De facto, no início, no Reino Unido, o movimento britânico foi muito marcado
ideologicamente pela tendência extrema para o privado. Criou-se um sentimento de que, em geral,
o sector privado poderia fazer melhor do que o público. Logo que Tatcher chegou ao poder no
Reino Unido, tomou de imediato uma série de medidas: cortou a direito na dimensão do serviço
público; chamou um administrador de fora, vindo do mundo dos negócios, para chefiar a Efficiency
Unit, que criou para liderar o processo; e começou a privatizar empresas que, efectivamente, na
perspectiva do seu governo, não tinham de estar no sector público. Contudo, por volta de 1986, a
senhora Tatcher percebeu que, apesar das privatizações, o funcionamento do aparelho estatal
não tinha mudado muito significativamente. Foi essa a razão que a levou a lançar, em 1988, a
iniciativa Improving Management in Government: The Next Steps. Daí nasceu a ideia da criação
de agências executivas na área pública – separando claramente a formulação das políticas em
relação à sua execução. Contrataram para elas administradores, negociaram contratos de
performance e de objectivos, passaram a pagar a esses administradores em função dos
resultados. Tais agências tinham também muita flexibilidade em termos de orçamentos, de
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pessoal, de contratação, entre outras. No Reino Unido, depois com John Major, houve uma
viragem para o cliente, com o lançamento da Citizen´s Charter, transcendendo claramente a
ideologização inicial da privatização de empresas e de funções; assim, esta estratégia revelou-se,
fundamentalmente, como uma das ferramentas da reinvenção.
Nos Estados Unidos, depois da reinvenção do governo no tempo de Clinton e Al Gore, a
nova Administração norte-americana abraçou o governo electrónico. A abreviatura e-gov94 está a
mobilizar muitas centenas de milhões de dólares com o objectivo de deslocar o trabalho do
funcionário público para a plataforma da web e centrar as funcionalidades dos portais públicos nos
utilizadores como condição para prestar bons serviços aos utentes públicos, nomeadamente
cidadãos, empresas e outras estruturas públicas.
A estratégia da nova Administração está, no entanto, mais centrada na operacionalização
de transações via Web com o utente, do que nas vertentes de prestação pública de contas dos
actos da administração a todos os níveis – um dos aspectos de transparência que os cidadãos
mais reclamam nas sondagens – ou de interacção com o público.
Destacam-se os 10 princípios para o e-GOV (Kamensky, 1996: 251).
•

Imprimir à estratégia 4 dimensões obrigatórias em todas as iniciativas na Web:
disponibilização de informação útil; permissão de transacções completas; avaliação
transparente dos resultados da administração para gerar confiança no cidadão;
interacção com o público para facilitar o "feedback";

•

Permitir a "customização" da informação segundo os interesses individuais do
utilizador ou da comunidade (profissional, empresarial) em que se insere;

•

Disponibilizar várias formas de tecnologia para a iniciativa tendo sempre em conta a
diversidade da audiência dos serviços públicos na Web;

•

Subordinar sempre as funcionalidades à perspectiva do cidadão (utilizador);

•

Focalizar nos resultados e nos serviços, não em objectivos de propaganda ou
irrealistas;

•

Desenvolver parcerias com o sector privado e não-lucrativo;

•

Proteger a privacidade e explicitar as regras e garantias de segurança;

•

Permitir o acesso a todos os cidadãos. Não orientar para uma elite tecnoletrada;

•

As despesas nesta área não deverão ser encaradas como um gasto corrente
adicional, mas como um investimento em capital com uma perspectiva de longo prazo;

•

Aplicar sempre seis regras de sucesso nos projectos a desencadear: definir algo
simples; tornar o projecto fácil de executar; apontar para ter resultados rápidos; ser
frugal; ser apelativo; e mantê-lo fora das querelas ideológicas e das divisões
partidárias;

94

A nova palavra da moda é e-gov. Esta abreviatura simboliza a nova fase do movimento de reinvenção do
governo nos Estados Unidos iniciado no princípio dos anos 90. O novo sinónimo de reforma da Administração
Pública é e-government, ou seja, numa tradução simples, governo electrónico.
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A Efective governance95, ideia de desempenho eficaz dos governos locais – autarquias, no
caso português – deu lugar ao termo de governação eficaz cujos elementos essenciais são
(Bravo, 2001: 119):
•

Medir a perfomance;

•

Integrar a participação e a cooperação dos cidadãos;

•

Implementar políticas

Estes três elementos referenciados por Bravo (2001: 119) podem ser desenvolvidos
independentemente, pois o esforço por prosseguir cada um deles já implicaria melhorias de
gestão, apesar de a prossecução interligada possibilitar maiores oportunidades de eficácia.
O método de gestão por objectivos e a utilização de indicadores para medir os resultados
iniciou-se nos EUA, há quase três décadas, tendo sido generalizada a muitas cidades e
localidades: entre as mais experientes nesta área contam-se Sunnyvale (Califórnia), Phoenix
(Arizona) e Charlotte (North Carolina). Em virtude de se considerar que a medição do desempenho
ajuda a comparar as autarquias quanto aos níveis de cobertura de satisfação dos serviços e
indicadores de eficiência, entre outros, tem facilitado a comparação e a análise da evolução da
autarquia em relação aos vários níveis de referência. Estes níveis podem ser internos – se fixados
pela administração – ou externos – se fixados por uma entidade de tutela, normalmente baseados
numa média nacional ou num standard de qualidade. A ordenação das autarquias em termos de
performance fraca ou forte, ainda segundo Bravo (2001: 119), teria um efeito de estimular a
concorrência entre elas, eventualmente tornando os políticos locais mais responsáveis e os
cidadãos mais informados.
Na senda de Carapeto e Fonseca (2005) e Rocha (2001a,b) trata-se esta de uma
perspectiva mais eclética, que aglutina os conceitos de gestão pela qualidade total, reengenharia e
new public management, rejeitando a privatização dos serviços e funções do Estado como
principal motor da reforma. Esta nova teoria assentou, antes, em premissas como a desregulação
da administração, defendendo-se que a cultura da administração pública deve mudar para se
tornar mais flexível, inovadora, resolutora de problemas e empreendedora, em detrimento do
vínculo à lei, nos processos e dos inputs.
Ainda nos anos 90 surgiram os modelos participativos (numa época em que os governos
consideravam difícil legitimar as medidas a tomar sem o envolvimento público activo), por
considerarem que as organizações públicas operam num ambiente político e respondem perante
O surgimento e sucesso deste novo vocábulo governance – ao mesmo tempo vago e polissémico, que
designa o processo de construção de novas regras do jogo que, na ausência de um sistema mundial de
decisão claro e legitimado belisca as regras clássicas do direito internacional (Canário, 2006: 30) – está
relacionado à erosão política do Estado-Nação e, concomitante, com a ausência de mandatos legítimos de
organismos supranacionais, de grandes empresas e de organizações não governamentais que estabelecem
uma regulação de facto. Para Barroso (2005a) gouvernance não se deve confundir nem com a mão invisível
do mercado nem com o poder autoritário do Estado nacional mas antes apela a outras modalidades de
regulação, num contexto que Defarges (2003: 46) considera verificar-se uma interpenetração de fronteiras
entre o técnico e o político, entre o público e o privado, entre o nacional e o internacional.
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cidadãos96 e não perante clientes97. Estes modelos fizeram a apologia de organizações mais
horizontais e da melhoria do desempenho organizacional através do envolvimento dos
funcionários e dos cidadãos (Carapeto e Fonseca, 2005; Peters, 1996), grupos subestimados pela
gestão burocrática tradicional.
Mozzicafreddo (2001b:27-28) apresenta as diferentes lógicas dos conceitos de cidadão e
cliente de forma a estabelecer as especificidades da relação do cidadão com a administração
Pública e a relação que o cliente tem com uma entidade privada. Na opinião do autor, a
administração pública responde tanto às necessidades e características do cidadão como, e de
igual modo, às políticas definidas pelo governo e às normas constitucionais. Assim, refere
Mozzicafreddo (2001b), esta especificidade limita a consideração do cidadão como mero cliente,
dado que o cidadão é uma categoria social contratual, sujeito a direitos e deveres ao qual a
administração e o governo estão obrigados (ver Quadro 4 para um maior desenvolvimento deste
postulado).
Quadro 4 – Relação do cliente e do cidadão com a Administração.

Cliente

Cidadão

Responde ao próprio interesse: incerteza
das consequências dos seus actos

Interesse individual e interesse
consequência social dos seus actos

Tratamento diferenciado conforme a
capacidade de pagamento

Igualdade de
diferenciado

Categoria de interacção individual: direitos
de reciprocidade

Categoria de interacção colectiva: direitos e
deveres independente de relação contratual

Gestão privada: escolhas individuais e
financiamento individual

Gestão pública: necessidades individuais e
colectivas: processo conflitual e colectivo

Gestão privada: cliente e imperativos
empresariais

Administração Pública: cidadão e governo

tratamento:

social:

acesso

não

Fonte: Adaptado de Mozzicafreddo (2001b)
Colocar a Administração Pública ao serviço do cidadão, para Mozzicafreddo (2001b: 2930), não passa apenas pela melhoria dos procedimentos mas sobretudo pela democratização dos
conteúdos das políticas públicas: de nada vale uma administração eficiente – à imagem da ilusão
empresarial – quando o sistema público aprofunda, nos cidadãos, a percepção e a realidade de
equidade dos recursos públicos e no desigual contributo das receitas colectivas. Nesta perspectiva
96

Neste âmbito, o cidadão passou a ser considerado accionista do estado, podendo não só contribuir para a
mudança de governo nos períodos eleitorais, mas passando também a receber permanentemente da
administração a informação que a torna transparente e accountable. Desta forma, as organizações públicas
são colocadas perante o desafio de desenvolver uma atitude pró-activa, caracterizada pela capacidade de
antecipação das exigências dos cidadãos e de promoção da mudança através da adaptação das estruturas e
métodos de trabalho, de forma a satisfazer os cidadãos e os seus próprios funcionários (Mozzicafreddo,
2001; Carapeto e Fonseca, 2005).
97
As correntes gestionárias definem o cidadão como cliente uma vez que dão a oportunidade de escolher
entre os serviços públicos e privados e procuram melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos.
Para Carapeto e Fonseca (2005: 27) o conceito de cliente (associado ao poder de compra dos direitos legais)
abre a porta à introdução de desigualdades entre os indivíduos (fenómenos de exclusão do individuo face ao
Estado), o que contraria os direitos e obrigações universais associados à cidadania.
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está implícita uma orientação da Administração Pública para os valores da cidadania na qual,
sendo necessário introduzir uma alteração das competências e dos comportamentos dos seus
agentes, se considera que a melhoria da relação cidadão-Administração depende fortemente da
orientação das políticas públicas para a cidadania.
Neste modelo de administração, o novo serviço público prestado apoia-se nos seguintes
princípios (Bilhim, 2001: 82):
• Servir em vez de comandar;
• Partilha da responsabilidade e do serviço público;
• Pensar estrategicamente, mas agir democraticamente;
• Servir cidadãos e não clientes;
• Prestar contas com atenção, para além do mercado, à Constituição, aos valores
comunitários; aos padrões profissionais de prestação de serviço e ao interesse do
cidadão;
• Valorizar a pessoa e não apenas a sua produtividade;
• Valorizar a cidadania e o serviço público acima da capacidade empreendedora;
• Administração catalizadora e facilitadora do diálogo com os cidadãos
A concretização destes princípios, para Bilhim (2001: 84), não coloca em causa os valores
de eficiência, eficácia ou produtividade e, nem tão pouco militam contra a colocação do cidadão no
centro das preocupações da Administração.
Em síntese, podemos dizer que passámos de uma burocracia centralizada (top-down) que
evita a participação dos cidadãos, para uma administração gestionária, descentralizada, de cariz
empresarial (que importa um conjunto de técnicas do sector privado), orientada para os
resultados, o mercado e o cliente. Mais recentemente, o modelo gestionário dá lugar a um modelo
de administração receptivo à cidadania. Bilhim (2001) defende que este tipo de administração
pensa estrategicamente mas age democraticamente: valoriza a cidadania e o serviço público,
presta contas e dialoga com os cidadãos e possui uma componente participativa de modo a abrir a
administração pública aos cidadãos. Qualquer que seja o modelo adoptado é identificável uma
inflexão de uma lógica centrada no cumprimento estrito de procedimentos para dar lugar a uma
lógica centrada no cidadão (Rocha, 2001; Bilhim, 2001).
Em muitos dos países da Europa, fizeram-se reformas da administração pública no
sentido de a modernizar e de a tornar mais eficiente. No âmbito dessa(s) reforma(s) escolhemos
quatro países – Reino Unido, Alemanha, Itália e Noruega – como exemplos da diversidade de
processos utilizados e os seus efeitos na organização (Figura 4).
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Figura 4 – Exemplos de modernização e aumento de eficiência
da Administração Pública na Europa

Reino Unido

• Processos
o Modernização baseada em IT
o Racionalização dos RH
o Implementação de e-procurement
• Organização
o Reestruturação de funções e partilha de serviços especializados
o Reestruturação dos serviços centrais
• Processos
o Definição e modernização dos instrumentos de gestão e controlo (a
partir de 1997)
o Simplificação regulatória (a partir de 1997)

Alemanha

Itália

Noruega

• Organização
o Redução de número de organismos federias e organização do Ministério
(entre 1995 e 1997)
• Processos
o Definição dos objectivos para a Administração
o Simplificação de processos e gestão de desempenho acompanhado de
medidas específicas (por ex., e-procurement)
o Implementação de e-procurement
• Organização
o Implementação de um programa articulado de redesenho organizacional
• Processos
o Definição de estratégias de IT e implementação da gestão por objectivos
(entre 1997 e 2000)
• Organização
o Reorganização de organismos de supervisão e desenvolvimento dos RH
e revisão da divisão dos Ministérios/Direcções entre 2000 e 2002
Fonte: adaptado de Leite e Pacheco( 2006).

4.4 Reformas da Administração Pública em Portugal
Nas últimas décadas, a sociedade portuguesa, embora tenha mantido muitas das suas
características visíveis nos anos 60 do século XX, mudou mais do que em qualquer outro período
da sua história e mais do que muitos outros países europeus no mesmo espaço de tempo
(Barreto, 2000). Este fenómeno deve-se, principalmente, ao efeito cumulativo de dois
acontecimentos: a ruptura política e social98 decorrente da revolução de Abril de 1974 que abriu
caminho ao regime democrático e a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986
(OCDE, 2001b).
Antes destes acontecimentos, estávamos na presença de um Estado Administrativo que
terá perdurado para além do 25 de Abril de 1974. Durante o período de autoritarismo99 da
liderança política, de aproximadamente cinquenta anos, a administração pública portuguesa tinha
98

Para maior aprofundamento desta temática consultar Barreto (2000).
O Estado Administrativo existente durante a ditadura (1926-1974) não tem, todavia, os contornos de que
temos vindo a falar. Na verdade, o Estado Salazarista não foi um verdadeiro Estado de welfare, constituindo
a aparelhagem administrativa um instrumento de controlo directo do ditador sobre o país, criando a ilusão de
legalidade e de legitimidade. No Estado Novo não se tratava de concertar interesses, mas de impor decisões;
e, por isso, o funcionalismo mantinha características do antigo regime, permanecendo hierarquizado,
formalizado e rígido.
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três características fundamentais: a decisão estava concentrada no topo, os funcionários eram
meros executores que obedeciam a instruções e o comportamento dos cidadãos era de total
aceitação do que fosse fornecido pelo Estado (OCDE, 2001b).
Tendo o Estado de welfare em Portugal começado a estruturar-se nos pós 25 de Abril;
verificou-se um aumento dos funcionários públicos (quadro 5) e a importância dos
tecnoburocratas, nos quais se inclui o alto funcionalismo e os gestores públicos.

Quadro 5 – Evolução do Número de Funcionários Públicos, em Portugal

Sectores da
Administração

1968

1979

1983

1986

1988

1991

1996

Administração Central

155213

313820

344428

84 448

405034

418868

429646

Administração Local

41 542

58 266

75 876

79 876

80 334

90 864

105058

Administração Pública
(Central e Local)

196755

372086

420304

464321

485368

509732

534704

Fonte: Amorim, 1998

Este aumento de funcionários, como refere Corte-Real (1999), deve-se à extensão,
desenvolvimento e aprofundamento dos sistemas de saúde, segurança social, educação, entre
outros factores (Quadro IV) – representando os sectores da educação e da saúde cerca de dois
terços dos funcionários públicos –, o que parece indiciar que o Estado Social continua, na década
de 90, em construção. Como sintetiza Barreto (2000) foi nas últimas duas décadas do século XX
que, pela primeira vez na história do país, se criou um regime constitucional e um sistema político
nos quais foram consagrados os direitos fundamentais (voto, expressão, reunião, associação,
manifestação, etc.) regidos por princípios, regras e métodos democráticos de decisão.
Para Almodovar (2001: 293) a Administração Pública em Portugal tem como base, ainda,
o modelo burocrático de inspiração weberiana, com as seguintes características:


Assente em estruturas orgânicas hierarquizadas;



Os métodos são ditados pela lei e respectiva regulamentação;



O sistema de controlo é de natureza jurídica;



Os comportamentos são dominados por uma lógica puramente executiva,
objectiva e impessoal.

Estas características, segundo este autor, originaram um sistema burocrático dispendioso
e anquilosado, tecendo-lhe críticas que passam, essencialmente, pela falta de responsabilidade
dos funcionários; extrema complexidade administrativa e processual; falta de capacidade de
iniciativa e de inovação dos serviços e dificuldade de resposta às necessidades dos
clientes/cidadãos.
Mas, entretanto, já o mesmo Estado de welfare entrava em crise nos países da OCDE,
iniciando-se o movimento de reforma administrativa. Portugal, nos últimos anos, tem tentado
construir, ao mesmo tempo, o Estado de welfare e um Estado mínimo, o que parece,
aparentemente, contraditório.
O contínuo aumento de funcionários públicos é um dos factores dessa mesma
contradição. Num período mais recente (entre 1999 e 2006), segundo os dados divulgados pela
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Secretaria de Estado da Administração Pública e de acordo com a Base de Dados da
Administração Pública (BDAP)100, em Setembro de 2006, a administração pública portuguesa dá
emprego a 737774 funcionários públicos, tendo o seu número registado um aumento de 29 mil
funcionários, no espaço de seis anos (ver quadro 6).

Quadro 6 – Variação do número de funcionários do Estado entre 1999 e 2006

1999

2006

Variação %

Variação

Funcionários Públicos

708.159

737.774

4,18%

29.615

Administração Central

566.548

568.384

0,32%

1.836

Madeira e Açores

33.084

38.918

17,63%

5.834

Autarquias

116.066

130.650

12,57%

14.584

Fonte: Base de Dados da Administração Pública (BDAP, 2006)

Segundo a mesma fonte, o peso do emprego público na população empregada é de
14,6%, menos duas décimas que em 1999. Na administração central são 568.384 funcionários,
um crescimento residual face aos 566.548 existentes no final de 1999. Nas regiões autónomas da
Madeira e Açores o número de funcionários passou de 33.084 para 38.918, o que representa um
aumento de 17,63%. Mas onde, em termos absolutos, se atinge um maior crescimento de
funcionários, é na administração autárquica, que passou de 116.066 para 130.650 funcionários
públicos, correspondente, portanto, a um aumento de 12,57%. Mas o Plano de Estabilidade e
Crescimento (PEC), já aprovado pela Comissão Europeia, é categórico: entre 2007 e 2010 o
Governo prevê reduzir as despesas com pessoal em 4950 milhões de euros. O actual Executivo
estabeleceu como meta diminuir o número de funcionários públicos em 75 mil até 2009, mas, para
alcançar uma poupança de 4950 milhões de euros em gastos com pessoal até 2010, poderá ser
inevitável uma diminuição maior de trabalhadores do Estado. Mas há quem vá mais longe: os
promotores do Compromisso Portugal101 defenderam na 2ª Convenção do Beato a redução de 200
mil funcionários públicos em cinco anos, 50 mil dos quais em resultado de reestruturações com
contrapartida de concessão de serviços a privados ou outsourcing102. Dos 200 mil efectivos a
100

A Base de dados da Administração Pública (BDAP) inclui todo o pessoal que detém uma relação jurídica
de emprego, independentemente da sua natureza, com a administração directa e indirecta do Estado, órgãos
de soberania e respectivos serviços de apoio, bem como a administração regional, autónoma e autárquica.
101
Propostas de António Nogueira Leite e Fernando Pacheco, economistas (promotores do movimento),
apresentadas no Convento de Beato, em Lisboa, a centenas de gestores e empresários na 2ª Convenção do
Beato, realizado a 21 de Setembro de 2006. A redução em mais de um terço dos actuais efectivos na função
pública, proposto na iniciativa, permitiria a Portugal, segundo Leite e Pacheco, colocar o número de
funcionários em relação à população total em 4,7%, a média actual de sete países europeus com uma
população inferior a 15 milhões de habitantes. De acordo com os dados do Compromisso Portugal, existem
6,7 efectivos na Administração Pública por cem habitantes e a redução permitiria poupanças anuais da ordem
dos cinco mil milhões de euros. O que baixaria a factura salarial anual dos actuais 15% para os 11% do PIB.
Ainda assim, neste cenário, afirma Nogueira Leite, a despesa salarial ficaria acima dos rácios ostentados por
alguns países europeus.
102
O outsourcing é uma das modalidades previstas de externalização no Programa de Reestruturação da
Administração Pública (2006): (...) em casos em que se verifiquem ganhos de eficiência ou eficácia é
ponderada a possibilidade de transferência de actividades, não críticas para as Funções do Estado, para o
sector privado ou social. A transferência de funções para terceiros pode assumir formas desde a
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dispensar da administração pública, 80 mil sairiam através de reformas ao longo dos cinco anos.
As restantes desvinculações seriam conseguidas através de acordos (Nogueira Leite, 2006).
A reforma da Administração Pública em Portugal não tem exactamente o mesmo conteúdo
que nos outros países europeus Almodovar (2000). Em vez de se traduzir numa luta contra o
desperdício do Estado de Providência, consistiu, na primeira fase, na adopção de medidas de
desburocratização e, numa segunda fase, na implementação de práticas destinadas a melhorar a
qualidade dos serviços. A reforma em moldes europeus inicia-se em 2003, cujas linhas
orientadoras foram definidas na Resolução do Conselho de Ministros Nº 95/2003, de 30 de Junho,
tendo como objectivos essenciais:
•

Prestigiar a Administração Pública;

•

Racionalizar e modernizar as estruturas;

•

Reavaliar as funções do Estado;

•

Promover uma cultura de avaliação e responsabilidade, distinguindo o mérito e a
excelência.

Em ordem a implementar estas orientações politicas foram publicadas em 2004, várias
Leis, elencadas no quadro 7.
Quadro 7 – Enquadramento normativo da Reforma da Administração Pública Portuguesa, em 2004
Legislação
O que estabelece/cria/aprova/altera
Lei n.º 1/2004, de 15 de Janeiro

Altera o estatuto da aposentação

Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro

Altera o estatuto do pessoal dirigente dos serviços.

Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro

Lei-quadro das entidades públicas

Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro
Lei n.º 10/2004, de 22 de Março
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho

Estabelece os princípios e normas a que deve
obedecer a organização da administração directa do
Estado.
Cria o sistema integrado da avaliação do desempenho
na Administração Pública.
Aprova o regime jurídico ou contrato individual de
trabalho da Administração Publica.

É também publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2004, de 21 de Abril, a
qual visa operacionalizar a reforma, estabelecendo uma matriz de mudança com base na gestão
por objectivos, integrando a avaliação dos organismos públicos e a avaliação do desempenho
individual.
A primeira fase da reforma consiste na revisão das atribuições e da orgânica do Estado e
da Administração Pública, o mesmo é dizer numa operação de reengenharia, a qual se inicia pela
análise de funções, em ordem a definir o conteúdo funcional de cada ministério e unidade
empresarialização pública da função (sector público empresarial) à privatização total, passando pelo “terceiro
sector” (instituições sem fins lucrativos), pelo outsourcing (o Estado é responsável pela função mas contrata a
terceiros a sua execução) e pelas parcerias público-privadas. Constituem exemplos de actividades
externalizáveis (outsourcing), a execução de tarefas administrativas de baixo valor acrescentado e exigentes
no consumo de recursos (conferência de facturas) ou funções em que o nível de maturidade e
competitividade do mercado privado é tendencialmente superior ao da Administração Pública. A
contratualização destes serviços deverá ser sempre salvaguardada pela prévia avaliação de custo-benefício
e pela garantia formal de níveis de serviço indexados a objectivos concretos.
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orgânica, seguindo-se a selecção das que serão para externalizar103, concentrar e ou
(des)centralizar. Passada essa fase, sucedeu-se a aplicação da gestão por objectivos às unidades
orgânicas e respectivos funcionários. A gestão por objectivos é tida como o instrumento adequado
à avaliação de desempenho dos funcionários e das organizações através dos planos e relatórios
de actividades. Da aplicação da gestão por objectivos (SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação
de Desempenho da Administração Pública) espera-se que daí resultem ganhos de eficiência e
produtividade, de modo que seja possível diminuir a despesa pública. O outro objectivo consiste
na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Para que haja ganhos de
qualidade torna-se necessária a definição de processos prioritários, a identificação dos parâmetros
de medição, a simplificação de processos e a construção de um barómetro de qualidade.
Finalmente, procede-se à flexibilização das relações de trabalho, através da aplicação da Lei de
Contrato Individual de Trabalho (Lei 23/2004 – ver quadro VI) a todos os funcionários que não
desempenhem funções associadas ao conceito de autoridade e à implementação de um modelo
de avaliação de desempenho individual da qual resulte uma diferenciação na progressão e
promoção nas carreiras com reflexo nas remunerações.
Mais recentemente, através da Resolução de Conselho de Ministros nº 124/2005, o actual
governo criou o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE) que
apresenta como objectivos: Modernizar e Racionalizar a Administração Central; Melhorar a
Qualidade de Serviços prestados aos Cidadãos pela Administração; Colocar a Administração
Central mais próxima e dialogante com o Cidadão. Para atingir estes objectivos, o PRACE
estabeleceu as seguintes Linhas Estratégicas de Acção:
1. Reestruturar/Racionalizar a Administração Directa e Indirecta em função das
Missões dos Ministérios, e respectivas entidades, e do Programa de Governo.
2. Reforçar as Funções Estratégicas, Estudo e Avaliação/Controlo de Resultados de
Apoio à Governação.
3. Reforçar as Funções Normativa, Reguladora e Fiscalizadora do Estado.
4. Racionalizar, e eventualmente externalizar, as Funções Produtivas e de Prestação
de Serviços.

103

As funções destinadas a ser externalizadas podem ser empresarializadas, objecto de parcerias
público-privadas, objecto de outsourcing ou de privatização total.
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5. Desenvolver Serviços Partilhados, de nível ministerial ou interministerial, de forma a
reduzir estruturas e processos redundantes.
6. Flexibilizar, desburocratizar e aumentar a comunicação horizontal e vertical através
da redução de cadeias de comando e criação de estruturas horizontais e matriciais de projecto e
forte recurso a tecnologia de informação e comunicação.
7. Clarificar e uniformizar as Funções da Administração Directa do Estado de nível
Regional, de acordo com o modelo NUTS II.
8. Reforçar a Proximidade aos Cidadãos quer através de processos de
desconcentração e descentralização físicas, quer através de novos canais de comunicação e
prestação de serviços (Call-centers, Internet, contratualização local de serviços) e desenvolver
numa lógica de one-stopshoping, soluções estruturais que possibilitem respostas globais, e num
só momento, aos Cidadãos (Balcões Únicos).
9. Melhorar as Qualificações de Processos, Trabalho e, consequentemente, dos
Funcionários da Administração Central do Estado.
10. Implementar as novas Estruturas de acordo com uma estratégia de gradualismo e
testagem em pilotos.
Na globalidade da estruturação dos departamentos governamentais, foram reforçadas,
racionalizando, as Funções Normativa, Reguladora e Fiscalizadora. Aliás, tendência generalizada
das Administrações Públicas dos países da OCDE. Em relação às Funções Produtiva e
Prestadora de Serviços, privilegiaram-se critérios racionais de desconcentração, descentralização
e, sendo caso disso, de externalização, de acordo com o objectivo de aproximar a Administração
aos cidadãos e promover respostas globais e dialogantes através de canais físicos ou virtuais.
Como se pode verificar pela Figura 5, toda a arquitectura legislativa relaciona-se directa ou
indirectamente com a administração Pública.

Figura 5 Estratégia da Reforma da Administração Pública, em Portugal

1. Revisão das
atribuições e orgânica do
Estado e da
Administração pública
3. Melhoria de
Qualidade
2. Gestão por Objectivos

Formação

4. Aumento da
Eficiência

Em conclusão, as dificuldades, ambiguidades e contradições da actual situação da
Administração Pública resulta do facto de Portugal ter tentado construir um Estado Social em
condições económicas nem sempre favoráveis e num ambiente ideológico propício à restauração
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do Estado liberal com todas as consequências que isto tem para o modelo de Administração
Pública, para as políticas sociais e para a política de pessoal nos serviços públicos.

4.4.1 Implicações para a Gestão Autárquica
As reformas da Administração Local têm partido sempre dos órgãos de soberania centrais
(Rocha, 1999). A implementação da reforma à administração local passa, segundo Bravo (2001:
121), por aumentar o grau de descentralização na Administração Pública e pelo apoio da tutela
(administração Central), quer ao nível da definição de princípios globais de reforma, quer ao nível
do apoio técnico e financeiro.
Se extrapolarmos a tipologia de medidas de gestão pública para a administração municipal
verifica-se que uma grande parte dos serviços, tradicionalmente prestados pelos municípios,
tendem a ser privatizados sob a forma de empresas públicas104. Esta situação advém da
publicação da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto, que prevê a criação de empresas municipais. A lei
possibilita a constituição de três formas de empresas municipais: empresas com capital totalmente
das autarquias, empresas com capital público mas de várias entidades públicas e as empresas
com capital misto, aberto ao sector privado. Uma das vantagens enunciadas por Bravo (2001: 122)
prende-se com o facto da estrutura destas empresas e os processos serem mais flexíveis do que
na administração Pública.
A preocupação de modernização da Administração Local está patente, entre outras
situações, na criação de um concurso destinado a estimular e premiar os melhores projectos
municipais de modernização administrativa e fomentar a qualidade e o aperfeiçoamento do serviço
prestado aos utentes (regulamentado pelo Despacho SEALOT nº 11522/97 (2ª série), de 11 de
Novembro de 1997. Esta medida vem na senda do programa Reiventing government,
impulsionado por Al Gore, o qual previa o sistema de prémios aos serviços que introduzissem
alterações administrativas com êxito.
Uma parte substancial dos serviços de carácter social (educação e saúde) tende a ser
transferida para as autarquias locais; tema a que daremos destaque no próximo capítulo.

104

O Banco Mundial (1994), num relatório sobre infra-estruturas para os países em desenvolvimento, propõe
que os países recorram à contratação com o sector privado nos sectores onde o mercado consegue uma
afectação de recursos mais eficiente e uma redução dos custos de produção. No relatório em referência
estima-se que as diferentes formas de abertura/cooperação/transferência para o sector privado nos sectores
de infra-estruturas permitiriam reduzir a ineficiência em cerca de 55 biliões de dólares; ou seja, uma
poupança de cerca de 15% do PIB do conjunto dos países em desenvolvimento.
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CAPÍTULO 2
O ESTADO LOCAL
Municípios e a Educação: do centro às periferias
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1. O Estado Local: os Municípios e a Educação
As problemáticas que atravessam, hoje, a sociedade e envolvem o Estado e a sua
administração, impõem, cada vez mais, um conhecimento aprofundado dos modos como são
construídas e executadas as políticas locais de educação e da forma como estas se relacionam
com a procura do bem comum.
Na intervenção educacional o papel das autarquias locais representa hoje um domínio
incontornável

na

análise

das

questões

da

descentralização,

da

territorialização,

da

subsidiariedade, da regulação e da eficácia do sistema educativo, cuja emergência se deve,
sobretudo, ao debate actual sobre o estado da Educação e a correspondente intervenção e
assunção das autarquias locais.
Historicamente menosprezadas ou olhadas com desconfiança dado o tradicional
centralismo da administração educativa portuguesa, o papel das autarquias locais tem vindo, nos
últimos anos, a sofrer importantes modificações no que respeita ao domínio educativo. Antes do
25 de Abril, os municípios portugueses encontravam-se numa situação de pobreza aflitiva que
pouco mais permitia do que pagar as despesas de gestão corrente. Desde 1996 que esses sinais
de mudança têm vindo a afirmar-se, consubstanciados na alteração da relação de forças entre
poder central e poder local no que respeita à distribuição e ao exercício de algumas funções
educacionais relevantes. Essa alteração aponta, claramente, para um novo patamar da
capacidade de intervenção autárquica no campo educativo que passa por domínios que eram
reserva exclusiva da administração central e que agora, na sequência de algumas medidas de
política educativa, tais como a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, o novo Regime de
Autonomia, Administração e Gestão Escolar, a criação dos Conselhos Locais de Educação ou a
elaboração das Cartas Educativas, o Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para
o 1º Ciclo do Ensino Básico, a prestação de serviços de alimentação (refeições) e de transporte
escolar às crianças do 1º ciclo, a criação de actividades de tempos livres (ATL), a fixação de
horários de funcionamento de jardins -de- infância, permitiu as autarquias locais actuarem em
novos esferas do sistema educativo.
Durante o Estado Novo, os municípios eram considerados, como uma espécie de
repartição do governo central; com o advento do regime democrático ganharam protagonismo em
vários domínios, incluindo o da educação. A partir da década de 1980 e, sobretudo, a partir da
década de 90, os municípios têm vindo a reivindicar mais protagonismo e mais competências. No
caso da educação, esta pressão tem sido acompanhada por alguma desconfiança do poder local
relativamente à desresponsabilização financeira do Estado com a educação.

1.1. O Estado Local: do centro às periferias
No início dos sistemas escolares modernos, construídos nos finais do século XVIII e
inícios do século XIX, o Estado assumiu-se como o Educador exclusivo de todos os cidadãos. Em
consequência deste poder exclusivo o Estado construiu e dirigiu estritamente toda a educação
escolar, situação que conduziu à construção de um sistema educativo cujas características
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passam por ter uma administração centralizada e hierarquizada, a escola como serviço periférico
do Estado, a gestão burocrática, o professor funcionário, um currículo uniforme e uma organização
pedagógica idêntica para todas as escolas. Este sistema educativo centralizado manteve-se até
meados do século XX, período no qual se assistiu à expansão da escolaridade secundária,
superior e profissional.
É durante a última metade do século XX (em especial a partir da década de 80) que se
assiste à crise do Estado e durante a qual se manifestam vários factores da crise educativa, tais
como o globalismo e o localismo como movimentos paralelos que abalam o paradigma
nacionalista do sistema, os problemas emergentes da diversificação social, étnica e cultural, a
ingovernabilidade da grande burocracia educativa, a democratização da sociedade em geral e a
sua reivindicação de maior participação educativa, a descoberta da importância dos contextos não
escolares na educação dos cidadãos, (...) (Fernandes, 2003: 36). Neste contexto, (Fernandes,
2003: 36) afirma que a legitimidade da intervenção exclusiva do Estado na acção educativa é
contestada surgindo outros actores educativos que reivindicam um maior papel para si. O Estado,
que até então se encontrava no centro das políticas educativas, nomeadamente através da sua
construção, controlo e gestão, vê o seu peso diminuído, sendo o seu papel cada vez mais o de
negociar, financiar sempre que possível e avaliar os resultados gerais dos sistemas educativos.
Ou seja, assiste-se ao crescimento (progressivo) da importância de outras organizações,
nomeadamente as autarquias, escolas, associações de pais e empresas, entre outras.
De um modo geral, assiste-se à emergência de novas formas de organização e gestão
dos sistemas escolares públicos que, lenta e trabalhosamente em alguns casos ou abruptamente
noutros, passaram da mão das burocracias centrais para a dos seus pares da periferia (Gonzalez,
1994).
Perante esta situação, o Estado moderno está, segundo Weiler (1996), na presença de
um paradoxo, pois, por um lado, para manter o controlo, induz a que o Estado adopte estratégias
que fazem perder a sua legitimidade – concentração; por outro lado, para manter essa mesma
legitimidade, o Estado tem de adoptar medidas que fazem diminuir o seu controlo efectivo –
descentralização. Apesar deste confronto, este autor considera que se assiste a uma retórica
crescente sobre as vantagens da descentralização e, em simultâneo, à aprovação de medidas
legislativas que vão nesse sentido.
Weiler (1996) atribui à descentralização utilidade política enquanto forma de gestão de
conflito social; ou seja, permite dispersar os conflitos e introduzir filtros entre as diversas unidades
de modo a isolá-los, impedindo que se alastrem ao resto do sistema; enquanto num sistema
unitário e centralizado os conflitos tendem a ganhar volume e concentrar energia, tornando-se
potencialmente explosivos – forma de legitimação compensatória; o que possibilita recuperar
legitimidade na medida em que permite corresponder às mudanças sociais. Contudo, esta
utilidade política, para o autor que se tem vindo a citar, não pode colocar em causa a manutenção
do controlo, por parte do Estado. Nesse contexto, as políticas de descentralização aparecem
associadas ao reforço das formas de avaliação, cuja importância não se radica tanto na
perspicácia que gera ou nas melhoras que torna possível, mas sim, na conotação de solidez e

122

respeitabilidade científica que confere ao processo político, independentemente, na prática, dos
seus resultados (Weiler, 1996: 226).
As consequências administrativas da emergência do Estado Local estendem-se a vários
domínios do sistema educativo: a desconcentração e descentralização da administração
educativa; a autonomia da escola e a implantação nesta de uma estrutura democrática de
participação; a intervenção crescente de outros actores educativos locais entre os quais o mais
relevante é sem dúvida o município; a criação de sistemas locais de coordenação diversificados
na base de Conselhos Locais, de redes educativas, de protocolos e de projectos conjuntos; a
redução das estruturas burocráticas; e a diversificação dos currículos e dos planos de estudo e a
flexibilização da organização pedagógica. É neste sentido que Ferreira (2005: 265) afirma que no
caso português as reformas educativas das últimas duas décadas do século XX, tal como em
outros países têm-se voltado intensamente para o local, através das ideias de descentralização,
participação, autonomia, projecto, contrato, parceria e outras, quer como estratégia de
recuperação, por parte do Estado-nação, da confiança e legitimidade de que se viu abalada a
partir dos anos 60-70, quer como forma de resolução dos problemas cada vez mais complexos
com que se deparam os sistemas educativos.
Desta nova centralidade do local decorrem a gestão local de escola, a pilotagem local do
sistema educativo e a territorialização das políticas educativas, entre outras. Esta nova realidade
traduz a operacionalização daquilo que Charlot (1994) denomina por democracia de proximidade,
num novo protagonismo do periférico e do local que responde à diversidade, através da
participação e da mobilização dos actores periféricos.
Na esfera local, terreno que Ferreira (2005: 110) classifica de mais fluido e mais mestiço
do que nos é tradicionalmente apresentado pela escola, misturam-se questões de educação, nas
suas mais diversas modalidades, de animação comunitária e do desenvolvimento local, das
relações entre o campo educativo e o campo social. À luz desta análise, fica perceptível que o
local proporciona uma visão alternativa às visões escolocêntrica e estadocêntrica da educação.
Neste sentido, considera-se o sistema local como um construído e que nele o espaço educativo se
estrutura a partir das inter - relações que os vários estabelecimentos de ensino e de formação se
estabelecem entre si e com as restantes instituições inscritas nesse espaço (Cabrito et al., 1995:
29).
Este balancear de localização tópica parece particularmente interessante no caso
português, sobretudo se tivermos em conta que uma das características da sociedade portuguesa
é precisamente a heterogeneidade interna tanto dos princípios de regulação como das lógicas de
emancipação (Santos, 1994: 85), o que faz com que o Estado português seja uma forma política
muito complexa, algo fraccionada, na medida em que ostenta internamente irregularidades,
inconstâncias, incongruências, situadas a, e entre, vários níveis (desde o da concepção ao da
adopção e da implementação).
As recentes políticas públicas de descentralização da administração do Estado e de
promoção da autonomia das escolas públicas têm vindo a atribuir crescente importância à gestão
local da educação – e, por conseguinte, aos projectos educativos locais – nomeadamente no que
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se refere ao envolvimento dos municípios na definição de políticas educativas locais e na sua
administração. Mas, a propósito da descentralização, Barroso e Pinhal (1995: 122) chamavam a
atenção para a necessidade de evitar que ao centralismo do poder central, se substitua o
centralismo do poder local.
A deslocalização das decisões e das políticas educativas no quadro da devolução de
poderes105 consistiu e consiste na realização de processos de repartição e transferência de
competências para outros níveis de administração, dos quais se destacam os municípios e as
escolas. No caso das escolas a “relocalização” das políticas educativas num quadro de
ressurgimento da escola como objecto local, corresponde a uma mudança de concepção do papel
do Estado em relação à educação e ao reconhecimento da sua incapacidade em responder
adequadamente às solicitações de um sistema educativo cada vez mais complexificado.
O quadro legislativo que enquadra, actualmente, a participação do poder local na
educação remete-o para um papel mais activo e interveniente na dinâmica educativa e na
administração e planeamento da educação. No sentido de ultrapassar a mera execução das
políticas normativas da territorialização educativa definida e dirigida pelo Estado, os municípios
têm vindo a envolverem-se num conjunto de iniciativas e dinâmicas locais que visam a emergência
de uma política educativa local (Fernandes, 2005).
A preocupação com a articulação da intervenção educativa a nível local, em Portugal,
surgiu nos documentos Preparatórios da Comissão da Reforma do Sistema Educativo, traduzindose na proposta de criação de Conselhos Locais do Ensino Básico (uma estrutura de coordenação
local, abrangendo as escolas deste nível, os municípios, as estruturas desconcentradas das
DRE´s e os agentes económicos, sociais, culturais e científicos) com funções de consulta, de
apoio, de dinamização e de coordenação educativa a nível concelhio. Mais recentemente, o
Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, altera a denominação de conselho local de educação
para conselho municipal de educação, regula as suas competências e composição. Este órgão é
uma instância de coordenação e consulta da política educativa, a nível municipal no âmbito do
sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e
acompanhando o funcionamento do sistema e propondo as acções consideradas adequadas à
promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo.
Em suma, é possível, a nível local, a partir da análise da situação concreta do território,
serem definidas prioridades educativas que se integrem na política nacional e que constituam uma
recriação original dessa política (Canário, 2000).
Mais do que uma mera aplicação local de grandes prioridades nacionais, trata-se de uma
redescoberta e de uma reinterpretação feita a partir das condições locais. Desta forma, as
questões relacionadas com a educação, os municípios e o desenvolvimento local, num quadro de
mudança de paradigma em matéria de educação, impõe-se não só a procura de lideranças fortes
e mobilizadoras a nível local por parte de instituições e associações pertencentes à comunidade
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A devolução de poderes constitui em termos jurídico-administrativos, não uma forma de desconcentração
– traduzida numa delegação de poderes – mas um processo mais substancial de transferência de atribuições.
Segundo Amaral (1988:309) o Estado devolve uma parte dos seus poderes a entidades que não se
encontram integradas nele.
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educativa, mas também a aposta na iniciativa pró-activa dos cidadãos de uma região,
rentabilizando as suas dinâmicas sociais, económicas e culturais através de projectos.
Após a Revolução, com a massificação do ensino transferiram-se para a escola problemas
até aí resolvidos ou esquecidos pela sociedade, para aquela resolver: a segurança, a educação
ecológica, a educação cívica, a formação profissional, a integração social, a ocupação dos tempos
livres, etc. Apesar de num quadro legal fortemente centralista, surgem cada vez mais iniciativas
das comunidades locais em torno da resolução de problemas novos da qual sai reforçada a
intervenção dos municípios, a qual prefigura uma recomposição do próprio campo educativo,
sujeito aos diferentes tipos e ritmos de territorialização educativa.
À escola foi e é pedida a resolução destes novos problemas que os tempos modernos
favorecem e potenciam e que merecem ser questionados e objecto de resolução. A escola não
enjeita estas novas responsabilidades; pelo contrário, reconhece-se a escola como uma das
muitas instituições, com capacidade para os resolver, numa perspectiva de partilha de
responsabilidades com outras entidades que se movimentam no mesmo espaço social gerador
desses problemas. Por isso é que hoje se fala em território educativo, em partenariado e em
comunidade educativa. Neste contexto (...) tem-se imposto cada vez mais uma visão integradora
que conjugue os esforços de todos os parceiros societais do território nos processos educativos
anteriormente apenas assumidos pela escola ou por outros parceiros isolados. É nesta
perspectiva que é referido o município como uma das instituições relevantes do espaço local que
não pode estar ausente da acção educativa (Fernandes, 1999a). Assim, o município aparece por
direito próprio, enquanto instância de maior influência e democraticidade a nível local, como o
parceiro privilegiado no processo de decisão política e de administração da educação.
O domínio da intervenção municipal tem extravasado os limites tradicionais da educação
pré-escolar e primária, começando a ser solicitada para apoiar actividades do ensino básico e
secundário, do ensino artístico e profissional e inclusive do ensino superior. Este novo cenário é
impulsionado por vários aspectos: o alargamento dos horizontes dos próprios autarcas, a
constituição de associações de municípios territoriais, a representação municipal no Comité
Europeu das Regiões, as geminações entre municípios de países diferentes, a participação da
Associação Nacional de Municípios em vários organismos internacionais, a inclusão de inúmeros
professores em órgãos autárquicos, a participação das autarquias nos órgãos de direcção das
escolas, a satisfação gradual das necessidades básicas das populações, permitindo a deslocação
dos recursos para a educação, cultura e desporto, agora consideradas áreas prioritárias. A
transferência destas responsabilidades para as câmaras não oferece qualquer reserva da parte do
governo. O mesmo não se pode dizer dos municípios que vêem em alguns destes aparentes
alargamentos de competências uma tentativa disfarçada de transferir encargos sem contrapartidas
financeiras ou de poderes de gestão (Fernandes, 1999b:174). Assim, o Estado tende a assumir
um papel mais periférico, parecendo conferir o papel central aos actores locais tradicionalmente
periféricos. A territorialização educativa no nosso país atribuiu à Escola e não à comunidade o
papel de centralidade das políticas educativas (Pinhal, 2005; Prata, 2003). A educação passa a
abrigar uma dimensão social que diz respeito a todos os actores económicos, sociais e políticos
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uma vez que é cada vez mais um factor privilegiado ao serviço do desenvolvimento sustentado
das sociedades. Assim, as administrações locais entendem a educação como a principal condição
do progresso humanizado das comunidades e da promoção da qualidade de vida das pessoas e
colocam a escola no centro da sua acção ao nível das políticas educativas passando a assumir
uma nova atitude que lhe permita dar resposta aos novos desafios. Deste modo, a Escola deve
ser entendida como espaço de relação, de aquisição de conhecimentos, de compreensão e
respeito mútuos, bem como de congregação de esforços do Estado e da sociedade civil,
pressupondo uma convergência com os sistemas educativos e formativos da União Europeia.
Nesta perspectiva, salienta-se algumas das conclusões da Cimeira de Lisboa (Março de 2000) que
traduzindo as orientações das novas políticas educativas para os Estados Membros, terão que ser
tidas como referência: i) a Educação deverá contribuir para a redução das disparidades e
injustiças entre indivíduos; ii) a educação deverá garantir o crescimento da economia,
nomeadamente através da disponibilização das qualificações socialmente necessárias às
empresas e aos empregadores.
A Comissão Europeia avança, assim, com uma série de princípios necessários dos quais
se salienta o apoio às parcerias locais: (...) A realidade local deve ser o ponto de partida na
adequação dos objectivos e políticas educativas de cada estado membro, conscientes de que
estamos inseridos numa sociedade de globalização crescente. A participação da administração
regional e local na definição de políticas de educação locais não só é desejável como
efectivamente recomendada. O apoio das empresas locais e o envolvimento das autarquias é um
dado a reter. (Cimeira de Lisboa, 2000).
Em congruência com os novos desafios europeus, o poder local tem vindo,
paulatinamente, a assumir a Educação formal, não formal e informal como grandes prioridades de
intervenção ao nível de cada município. A disponibilidade do poder local para analisar e avaliar os
problemas, procurar respostas e potencialidades educativas, através do diálogo permanente com
os órgãos de gestão do Agrupamento de Escolas, comunidade escolar/educativa e todos os
parceiros locais, contudo, não é assumida, ainda, de igual modo por todas as autarquias
Os conceitos de identidade e espaço são para Almeida (1999) os elementos constituintes
do núcleo fulcral da definição de local pelo que este resulta da articulação da realidade de uma determinada colectividade social portadora de uma individualidade cultural com o território ocupado
pela mesma, ou seja, é a identidade que se encontra associada à realidade e à representação
sócio-cultural que faz gerar sentimentos de pertença a um espaço, produzindo, desta forma, um
produto histórico, mais ou menos estável, caracterizado por uma realidade colectiva e uma relação
com o espaço que implica a formação correlativa de uma individualidade social e cultural. E o
autor alerta para um aspecto extremamente importante que é a constatação de que o nível local
não é menos complexo, mais homogéneo, mais consensual que os outros. Pelo contrário, o
investigador defende que dever-se-ia falar em identidades e não em identidade, em virtude de o
local reflectir, sempre, uma multiplicidade de pertenças sociais e espaciais que geram uma
articulação complexa entre essas pertenças. Já para Azevedo (1995: 93-96), embora difusa, a
demarcação do local resultará da conjunção de dois critérios: i) sistema ecológico — formado
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pelas acções entre as instituições locais, escolas e famílias incluídas; ii) sentimento de pertença —
baseado no sentir e no estar, que levam o indivíduo a sentir o lugar como seu e a referenciar como
vizinhos os que identifica pela mesma pertença. Azevedo (1995: 96-97) conclui, assim, que o local
além de ser construído com base na naturalidade ou na residência e na proximidade, é um espaço
tecido de solidariedades, alimentado por relações de confiança e caracteriza-se pela diversidade,
variedade, diferença e imprevisibilidade dos voos de borboleta.
No sentido de aprofundar um pouco mais esta problemática, Azevedo (1995) identifica
duas visões para encarar o local: a romântica e a liberal. Na primeira, o espaço do local é o
terreno do equilíbrio, o ambiente onde germinam as comunidades e deve ser protegido e assistido
pelos de dentro e pelos de fora, isto é, independentemente das próprias dinâmicas locais, o
Estado deverá assegurar, através de políticas de assistência social, os equilíbrios estáveis, as
evoluções desejáveis, as regulamentações mais adequadas. Na segunda, o local é uma
construção que se produz no desenrolar do próprio jogo dos actores e nos conflitos de interesses
pela interacção entre os de dentro e os de fora, ou seja, o local não deve ser protegido senão
pelos próprios actores e forças em presença, reservando-se ao plano central o mero papel de
definição global de políticas genéricas para todos os territórios e de árbitro disponível para intervir,
caso os conflitos assumam proporções indesejáveis.
Nesta lógica, local é essencialmente uma indeterminação, porque resulta das interacções
de um espaço de diálogo, aberto, onde se conflituam os interesses. Enquadrando o
desenvolvimento local com a vertente nacional, e tendo como referente o desenvolvimento
endógeno, Nóvoa et al (1992: 20-22) conclui que este não significa, todavia, que as comunidades
locais se isolem em relação aos processos exteriores ou de âmbito nacional; pelo contrário, as
interacções com o meio envolvente tenderão a reforçar-se, no quadro de uma internalização (ou
de uma localização) desses processos. As principais características do desenvolvimento
endógeno são: i) primazia do particular e do específico; ii) predominância da acção e da autoorganização dos actores locais; iii) tónica na valorização dos recursos qualitativos locais; iv)
perspectiva do desenvolvimento como um processo participado e negociado106. Estas
características ditam que o desenvolvimento endógeno só é possível reconhecendo as
potencialidades do território a intervir, incluindo as das suas associações e instituições, o que
releva a importância da participação dos actores locais. As interacções requerem o
estabelecimento de estruturas de organização e representação que promovam o diálogo, o debate
e a concertação, desenvolvendo práticas de cooperação contratual. Por outro lado, é fundamental
que o desenvolvimento aconteça no quadro de democratização e descentralização, onde a
transferência de competências do poder do nível central para o nível local e regional, não seja
106

Sobre cada uma destas características, Nóvoa et al (1992: 22) avança mais algumas considerações:
reconhecimento de que cada região, cada colectividade, tem potencialidades e problemas próprios; i)
definição do desenvolvimento como processo múltiplo vindo de baixo, e não como resultado de políticas
centralizadas e uniformes; perspectiva do desenvolvimento como um processo que se baseia na acção dos
actores locais e na valorização dos recursos das colectividades. ii) Valorização dos actores locais mais do
que dos instrumentos e das políticas; reforço das estratégias de informação, de formação e de comunicação;
importância da coordenação entre as iniciativas e projectos dos actores locais, numa perspectiva de
interacção e sinergia; promoção de estratégias de auto-organização dos actores em torno de iniciativas,
empreendimentos e projectos comuns ou convergentes. iii) Estímulo prioritário à qualificação profissional, à
investigação (ligação às Universidades locais/regionais) e à inovação.
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apenas um acto administrativo, mas um processo emergente de horizontalização nas relações de
poder. Esta ideia da horizontalidade pressupõe uma lógica de partenariado como alternativa à
lógica burocrática própria da verticalidade nas relações de poder, isto é, assiste-se à passagem do
ponto de vista exógeno para o endógeno, ou ainda, como afirma Danielle Zay (1996: 155), dá-se a
substituição de um paradigma linear e casual pelo paradigma sistémico assente no
reconhecimento dos contratos estabelecidos entre os diversos agentes locais, o que pressupõe
que a parceria se desenvolva dentro de uma ideologia baseada na confiança do consenso obtido
através do dirimir do conflito
O aparecimento das parcerias está associado à ideia da valorização da iniciativa do local,
inscrevendo-se, segundo Canário (1995: 153-154), num movimento mais amplo de renovação das
formas de participação dos cidadãos nos diferentes aspectos da vida social, no sentido do
aprofundamento da democracia, movimento esse que tem uma dinâmica a longo prazo e que
favorece a persistência das práticas sociais de partenariado, imprimindo-lhe contudo um carácter
essencialmente dinâmico, de transformação nas suas formas e nos seus conteúdos.
O partenariado — isto é, a cooperação contratual entre os múltiplos parceiros locais em
torno de projectos comuns ou convergentes (Nóvoa, et al, 1992:20) — pressupõe, naturalmente,
um processo de negociação e concertação entre todos os intervenientes, no sentido de se
encontrarem novos modos de coordenação de iniciativas perspectivadas de uma forma global,
construindo espaços de solidariedade entre os diversos actores sociais, que conduzirá a uma lógica horizontal das relações interinstitucionais. O partenariado (Fernandes, 1995a: 36) articula
horizontalmente responsabilidades de formação, não só para suprir carências sociais específicas
mas para tentar uma resposta organizacional à complexidade dos fenómenos sociais que hoje
desafiam a educação para novas respostas. O partenariado, segundo Jean-Marie Barbier
(Canário, 1995: 152)., baseia-se na constatação pelas diferentes partes da sua convergência de
interesses no lançamento de uma acção, no reconhecimento de objectivos comuns, na
identificação dos meios que uns e outros são susceptíveis de utilizar em conjunto e na construção
de projectos comuns, mas portadores de significações múltiplas. Madeira citado por Rodrigues e
Stoer (1998: 9-10) faz assentar na concertação interinstitucional e trabalho em rede, a sua
principal característica, pois, a complexidade e a inter-relação dos problemas sociais não se
compadecem com a cultura funcionalista das organizações. Para este autor, este é o tempo da
criação da cultura do partenariado, enquanto forma concertada e articulada de funcionamento, que
tem por base o reconhecimento das complementaridades e co-responsabilidade das organizações, sejam públicas ou privadas.
Neste recenseamento, referência, ainda, para duas investigadoras com reconhecido
trabalho no terreno — Canário (1999) e Carvalho (1998) — que, reconhecendo a polissemia do
conceito e recusando, igualmente, às fronteiras políticas e administrativas a capacidade exclusiva
na sua definição, recorrem ao que dois outros autores escreveram sobre o assunto. A primeira
convoca Chambon para quem o local resulta da humanidade e da existência de um tecido de
relações sociais complexas que permitem defini-lo como um ecossistema institucional e humano
(1999: 41). A segunda interpela Bouzada, que o entende como um modelo peculiar de vertebração
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da sociabilidade que integra um determinado nível de coesão territorial, relacional e identitário com
relativa independência do seu espaço de implementação e da sua configuração interna (1998: 59).

1.1.1. O Local e a territorialização educativa
A temática da territorialização das políticas educativas, está inserida num contexto de
transformações sociais profundas das quais se destacam, de acordo com Barroso (1996: 9), a
crise do Estado educador; a oposição entre uma lógica de mercado e uma lógica de serviço
público na oferta educativa; a redistribuição de poderes entre o centro e a periferia acompanhada
por fenómenos de descentralização e recentralização administrativa; e, ainda, o enfraquecimento
das fontes de financiamento
Se é verdade que até aos anos 60 competia ao Estado cumprir o princípio da igualdade de
oportunidades, a crise emergente nos finais dessa década originou o questionamento desse modo
de Estado centralizado. Em resposta às críticas dirigidas à centralização do Estado e à respectiva
administração central, surgiram as ideias da descentralização e apelos à participação local.
Segundo Derouet (2000) esta situação conduziu a uma nova organização do sistema educativo a
partir dos anos 80, transformando a organização piramidal e hierárquica num modelo de
management que fazia apelos à descentralização e à autonomia das escolas. Em resultado dessa
transformação, a nova forma de organização do sistema educativo faz-se em torno das questões
da territorialização e da autonomia e, mais especificamente, em torno dos agrupamentos de
escolas (Ferreira, 2005: 266).
O conceito de territorialização é utilizado como significado para uma grande diversidade
de princípios, dispositivos e processos inovadores, no domínio da planificação, formulação e
administração das políticas educativas que, de um modo geral, vão no sentido de valorizar a
afirmação dos poderes periféricos, a mobilização local dos actores e a contextualização da acção
politica (Barroso, 2005: 140). Tratando-se de um conceito difuso, na medida em que traduz uma
realidade complexa e global resultante da transformação das relações entre o Estado e a
Educação nos finais do século XX, ele não se esgota na dicotomia entre centralização e
descentralização, não podendo também por isso ser reduzido unicamente à dimensão jurídicoadministrativa relativa à transferência de poderes entre o Estado e o local (...) nem muito menos a
uma simples modernização da administração pública (Barroso, 2005: 140).
Sendo a territorialização um fenómeno essencialmente político (implica a tomada de
opções num contexto de conflitualidade entre o Estado e a Sociedade, entre o público e o privado,
entre o interesse comum e os interesses individuais, entre o Central o Local) não deve pôr em
causa o papel do Estado enquanto entidade de produção nacional e instância integradora da
coesão social no domínio da educação.
Tendo em conta os processos de territorialização e da acção educativa iniciados em vários
países, Barroso (2005: 141) define quatro grandes finalidades comuns da territorialização:
• Contextualizar

e

localizar

as

políticas

e

acção

educativas,

contrapondo

à

homogeneidade das normas e dos processos, a heterogeneidade das formas e das
situações;
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• Conciliar interesses públicos (na busca do bem comum para o serviços educativo) e
interesses privados (para satisfação de interesses próprios dos alunos e suas famílias;
• Fazer com que, na definição e execução das políticas educativas, a acção dos actores
deixe de ser determinada por uma lógica de submissão, para passar a subordinar-se a
uma lógica de implicação;
• Passar de uma relação de autoridade baseada no controlo vertical, monopolista e
hierárquico do Estado, para uma relação negociada e contratual, baseada na
desmultiplicação e horizontalização dos controlos (centrais e locais).
Ferreira (2005: 282), invocando Charlot (1994), entende ser necessário analisar
criticamente o fenómeno da territorialização das políticas educativas, pois, embora exista (...) uma
tendência para ser apresentado como exemplo de valorização do local, tratando-se, na realidade,
mais do efeito de uma política nacional do que uma conquista do local. Convergem nesta análise
crítica, Ferreira (2005) Stoer e Rodrigues (2000) ao defenderem que a nova centralidade conferida
ao local nos anos 90, através das ditas politicas de territorialização corresponde a uma
centralidade que resulta do seu uso como espaço de aplicação do centralmente decidido,
configurando na prática a um processo de descentralização centralizado.

1.2. Centralização e descentralização do Estado e das organizações
Existe uma grande diversidade de factores que estão na génese dos movimentos de
desconcentração e de descentralização que caracterizam as sociedades contemporâneas: o
aprofundamento da democracia, com o reconhecimento da participação como valor social; o
questionamento sobre a qualidade e eficácia dos sistemas centralizados de educação/formação; a
expansão das ideologias e dos movimentos que legitimam a capacidade de autonomia e de autoorganização das instituições; a importância concedida aos processos de desenvolvimento
integrado e sustentado, aliando as questões da coesão social e da luta contra a exclusão à melhor
gestão e rendibilidade de recursos (Barroso, 1995).
Ao longo das últimas três décadas, o conceito de local tem sido frequentemente utilizado
no sentido de ressurgimento, de redescoberta, de relocalização. A descentralização tem sido
definida de diversas formas, mas sempre centrada na distribuição de poder. Face às profundas
mudanças operadas no mundo durante esse período, o local tornou-se um universo mais
complexo, onde se cruzam lógicas diversas e contraditórias. Ao longo das décadas de 80 e 90, na
crítica ao liberalismo, enquanto ideologia que se impôs utilizando os benefícios da concorrência,
centrou-se num debate estereotipado opondo liberalismo ao estatismo. Porém, de acordo com
vários analistas, o que faz a especificidade das evoluções mais recentes é o desenvolvimento de
uma lógica reticular ou conexionista (Castells, 1998; Boltanski e Chiapello, 1999).
Mas sobre o debate centralização versus descentralização Barroso (1996:12) propõe uma
ruptura com esta dicotomia, defendendo o conceito de policentração ao considerar que o processo
de transferência de competências não se faz de maneira cumulativa e linear ao longo de um
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continuum em que num dos extremos está o centro e no outro está a periferia. Nesta concepção, a
descentralização é encarada como um processo baseado numa progressiva deslocação do centro
ao longo da hierarquia da administração do sistema onde existem vários centros que passam a
coexistir em diferentes lugares desse mesmo sistema: mais do que discutir o perde-ganha da
repartição de poder devemos concentrar os nossos esforços em tirar partido da tensão positiva
que se estabelece entre os diferentes pólos de poder (Barroso, 1996: 12). Estes diferentes pólos
de poder – os serviços concentrados ou desconcentrados da administração central; as autarquias;
as escolas; as associações e grupos de interesses da sociedade local – a que se refere o autor,
são também eles centros de decisão e detentores de poder e influência (Barroso, 1996: 12).

1.2.1. Centralização
Em regra, as sociedades mais centralizadas e os regimes políticos mais autoritários
tendem a condicionar o tecido organizacional existente no seu seio e a impregná-lo destas
características. É que a política interna das organizações, segundo Bilhim (2005: 151) é um reflexo
do sistema político externo, e a centralização pode ajudar a traduzir o tipo de sociedade onde tais
organizações se encontram implantadas, uma vez que as formas de centralização têm implicações
importantes tanto para os indivíduos como para a sociedade em geral.
A complexidade, a formalização e o grau de centralização são considerados os três
componentes principais de uma estrutura organizacional (Bilhim, 2005). Embora todos
importantes, no âmbito da presente dissertação, dar-se-á relevo, em particular, à componente da
centralização e, através dela, à descentralização.
A centralização tem sido definida de diversas formas conforme os autores que a este
conceito se referem, mas, de uma forma geral, têm dado grande ênfase na distribuição de
poder107. Bilhim (2005) é um dos autores que considera que a centralização está intrinsecamente
ligada à distribuição de poder dentro das organizações. Para ele, a concentração ou dispersão do
poder, ou seja, a distribuição da autoridade e do processo de decisão, constitui, pois, uma das
características estruturais das organizações (Bilhim, 2005: 145-146). Neste mesmo sentido, Hage
(1980: 65) define centralização como o nível e a variedade de participação dos grupos nas
decisões estratégicas. Concretamente, Hegel (1980) defende que quanto maior for o nível de
participação de um maior número de grupos de uma organização, menor será a centralização,
isso, quando uma organização é muito centralizada, a maioria das decisões têm, pois, de ser
canalizadas superiormente até ao topo; quando a organização é largamente descentralizada, as
107

O poder – potestas – é, a capacidade de exercer influência, isto é, a capacidade de fazer cumprir ordens
premiando ou punindo quem está sob a sua potestade. Pacheco e Almeida (2005: 192) afirmam que se o
dirigente goza de grande autoridade (é o direito de decidir, dar ordens e dirigir os outros no desempenho ou
execução de tarefas para atingir os objectivos de uma organização) não necessita de exercer o poder para as
ordens serem cumpridas. Deste modo, para os autores, o poder é mais abrangente que a autoridade e
reforça-a. Existem quatro tipos de poder: poder de recompensa – salários, bónus, atribuição de unções
desejadas –; poder legítimo – resulta da posição formal de autoridade, independentemente da forma como o
cargo é desempenhado –; poder de referência – associado a imagem favorável do líder –; poder técnico –
poder de quem tem experiência, informação e habilidade (Pacheco e Almeida, 2005:193). As diferenças de
poder devem-se a três causas: i) percepção da possibilidade de substituição; ii) capacidade de lidar com
incerteza do ambiente; iii) controlo de recursos – quanto mais recursos (humanos ou financeiros) se controlar
maior é o poder.
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decisões são tomadas em níveis mais baixos. Van de Vem e Ferry (1980: 399) convergem nesta
perspectiva, ao considerarem que quando a maioria das decisões é tomada hierarquicamente, a
organização é centralizada, passando a ser considerada descentralizada se a maioria das
decisões forem delegadas para níveis mais baixos, não podendo estas ser avocadas pela tutela.
De acordo com Teixeira (1999) a centralização é a situação em que se verifica uma maior
retenção de autoridade pelos gestores de nível superior e, como consequência, uma reduzida
delegação de poderes.
Em suma, a centralização diz respeito à estrutura formal e não à organização informal;
prende-se com a capacidade de tomar decisões e nos casos da decisão estar delegada, as
políticas tendem a contrariar a autonomia de decisão dando-lhe enquadramento e tentando limitar
a descentralização.
Para uma melhor compreensão esta problemática, apresenta-se o Quadro 8 onde estão
sistematizadas as vantagens e desvantagens da centralização, nas organizações.

Quadro 8 – Vantagens e desvantagens da centralização nas organizações

Processos
Organizacion
ais

Coordenação

Tomada de
decisões:
perspectiva

Tomada de
decisões:
velocidade

Consequências
Vantagens

Desvantagens

Maior coordenação através da direcção
central e das políticas uniformes.
A organização como um todo é
considerada nas decisões quando elas
são tomadas pela alta administração e
pela equipe de pessoal e quando os
gestores de nível inferior tomam
decisões dentro dos parâmetros das
declarações políticas emitidas pela
chefia.

As políticas uniformes aplicam-se sem
atenção às condições locais.

Nas emergências, a equipe e a
administração centrais podem mobilizar
a informação e tomar decisões
deliberativas sem demora.

A visão da organização tende a
ignorar os aspectos e problemas
especiais das divisões, departamentos
e unidades de trabalho.

O processo normal de decisão resulta
em atrasos: o fluxo de informação
para o topo e o fluxo das
ordens/políticas para os subalternos
consome tempo; os trabalhadores do
centro
ficam
frequentemente
sobrecarregados, de modo que as
decisões são mais demoradas.

Fonte: Adaptado (Bilhim, 2005: 150)
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1.2.2. Descentralização
(...) tendo em conta esta compatibilidade fundamental entre a lógica da divisão
do poder subjacente à descentralização e o interesse do Estado moderno em
manter o controlo, não é surpreendente que as formas de descentralização
que implicam uma autêntica redistribuição da autoridade sejam bastante
escassas no mundo actual.
Heiller (1996: 215)
Desde a década de oitenta, a transferência da autoridade e da responsabilidade pela
tomada de decisões, do sistema central para os sistemas regionais e locais, vem-se tornando uma
reforma cada vez mais popular em todo o mundo.
A descentralização108 significa uma delegação de autoridade em hierarquias inferiores,
para a maioria das decisões, ainda que se mantenham no topo o controlo das matérias essenciais
à organização. Para Teixeira (1999), na descentralização verifica-se um elevado grau de
delegação dos gestores de nível superior nos gestores de nível inferior.
Segundo Pacheco e Almeida (2005: 193) as principais razões para a autoridade ser
delegada, isto é, transferida, passam por uma maior rapidez de decisão, treino e desenvolvimento
do pessoal sem o qual não haveria novos gestores, motivação na medida em que as pessoas
consideram que a delegação representa confiança nas suas capacidades; aumento da moral e a
cooperação tornando as pessoas mais cooperantes; melhoria das decisões e tarefas mais bem
executadas (por estarem mais perto das tarefas) e o desempenho de funções mais complexas.
Mintzberg (1995: 213) distingue a descentralização em três componentes:
a) Descentralização vertical109 – dispersão do poder formal, no sentido descendente,
dentro da linha hierárquica;
b) Descentralização horizontal110 – passagem do controlo dos processos de decisão
para as pessoas situadas fora da linha hierárquica, isto é, que não ocupam
posições de chefia;
c) Dispersão física dos serviços – que embora seja encarada como descentralização,
nada tem a ver com a tomada de decisão.

108

Bilhim (2005) realça a diferença existente entre delegação e descentralização: na delegação, quem delega
mantém, em termos estruturais, a competência que delegou e a respectiva responsabilidade; na
descentralização, a decisão e a responsabilidade sobre a matéria em questão passam para os outros níveis,
que não podem ser convocados pela tutela.
109
A dimensão vertical ou hierárquica refere-se à profundidade da estrutura organizacional que é medida
através do número de níveis hierárquicos, do topo aos mais baixos. Pugh, Hickson, Hinings e Tuner (1969:
91-114) sugerem que a dimensão vertical de uma organização pode ser medida pela contagem do número de
posições entre o executivo principal e os empregados de produção. Todos os critérios de medida da
dimensão vertical, baseados nos níveis hierárquicos, partem do pressuposto que quanto mais alta é a
hierarquia maior é a autoridade.
110
A dimensão horizontal caracteriza-se pela especialização e departamentação. Blau e Schoenherr, cit. por
Bilhim (2005: 135) ancoram a sua definição no número de posições e subunidades existentes na
organização, e a sua ênfase é colocada na estrutura formal. Para estes autores, uma organização será tanto
ou mais complexa quanto maior for o número dessas posições e subunidades.
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Para Mintzberg (1995: 239) a centralização e a descentralização assumem cinco tipos
predominantes:
1) A centralização horizontal e vertical em que o poder de decisão se concentra num
indivíduo, no topo da linha hierárquica. Este retém o poder formal e o informal,
toma todas as decisões importantes, e coordena a sua execução, utilizando a
supervisão directa:
2) A descentralização horizontal limitada – selectiva – que encontramos na
organização burocrática com as tarefas não especializadas que se apoia na
estandardização dos processos de trabalho para coordenar as suas actividades. A
estrutura é centralizada na dimensão vertical em virtude de o poder estar
concentrado nos níveis mais elevados da hierarquia, no vértice estratégico.
3) A descentralização vertical limitada – paralela – que se encontra nas organizações
divididas em unidades constituídas numa base de mercado, que se chamam
divisões, e em cujos gestores se delega, em paralelo, uma boa parte do poder
formal.
4) A descentralização horizontal e vertical – selectiva – que assume duas formas: na
dimensão vertical delega-se o poder, relativo aos diferentes tipos de decisões, nas
constelações de trabalhos localizadas nos vários níveis hierárquicos; na dimensão
horizontal, estas constelações recorrem, ainda mais, aos especialistas funcionais,
quando as decisões são de natureza mais técnica;
5) A descentralização horizontal e vertical em que o poder de decisão se concentra,
em grande parte, no centro operacional, uma vez que os seus membros são
profissionais cujo trabalho é, também em grande parte, coordenado pela
estandardização das qualificações.
Sendo a descentralização importante na teoria organizacional, Bilhim (2005: 149)
sistematiza um conjunto de vantagens que perpassam pelos sistemas de decisão e
processamento de informação, aumento da velocidade na resposta organizacional, motivação dos
actores da organização, entre outras. Na opinião deste autor, as organizações, além de serem
agrupamentos de pessoas são, também sistemas de decisão e de processamento de
informação111 (existem para facilitar o alcance de metas e objectivos, através da coordenação de
esforços de grupos e de indivíduos) e, para se obter uma coordenação adequada, a tomada de
decisão e o sistema de processamento de informação são centrais., pois, não sendo possível aos
gestores o processamento da globalidade da informação disponível, é suposto utilizar, incentivar e
construir mecanismos e processos intrínsecos à organização que induzam a que algumas
decisões devam ser passadas para outros elementos da cadeia hierárquica. Bilhim (2005: 149)
afirma que é nesta dispersão ou transferência que consiste a descentralização. Esta
descentralização permite às organizações responder, de forma mais célere, às mudanças
111

Bilhim (2005: 149) refere que, nos nossos dias a tecnologia de informação, através de redes de
computadores e dos sistemas, com a aplicação na área dos serviços e da indústria, fornece aos gestores
dados indispensáveis para uma correcta e atempada tomada de decisão.
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turbulentas da envolvente e, por consequência, facilita o aumento de velocidade na resposta
organizacional às exigências de mercado. Para além destas mais valias elencadas, este
investigador acrescenta mais duas grandes razões: aumenta a motivação dos empregados, ao
permitir que eles participem no processo de tomada de decisão e constitui uma boa base de
aprendizagem na medida em que, pela delegação, a gestão de topo permite que os gestores mais
abaixo na cadeia hierárquica aprendam a decidir na prática. Apesar deste enumerado de
vantagens que a descentralização pode trazer para o interior das organizações, Bilhim (2005: 150)
refere que nem sempre a descentralização é desejada, existindo casos ou condições em que a
centralização é preferível. Uma das razões porque pode a centralização constituir-se como melhor
solução prende-se, muitas vezes, com a redução de custos operacionais que o modelo comporta e
permite que as decisões sejam mais consistentes com os objectivos organizacionais, em virtude
de quem toma as decisões, mantém uma visão mais adequada de todo o organizacional.

1.2.3. Vantagens e desvantagens da descentralização: técnicas, políticas e
educativas
As vantagens técnicas da descentralização aduzidas por Formosinho (2005: 16-18)
passam, entre outras, por, tornar os serviços prestados pela administração pública mais eficientes,
através da prestação de contas pelos resultados e não pelo mero cumprimento da norma
burocrática central e por uma melhor adequação da administração pública para a resolução dos
problemas locais (Formosinho, 2005: 17-18); dar resposta aos constrangimentos colocados pelo
sistema centralizado, resultantes da sua incapacidade em prever todos os problemas que surgirão
ao nível local; aumentar a responsabilidade pela actuação em prejuízo da verificação do
cumprimento dos procedimentos em virtude de promover a proximidade entre o decisor e as
pessoas a quem se aplica a decisão ou seja a verificação fica mais próxima da execução das
orientações.
Na realidade, as decisões das normas centrais a nível do local são mais rápidas porque a
distância geográfica entre quem resolve os problemas é menor; as decisões são mais claras já
que são explicadas verbalmente, podendo ser pedidos esclarecimentos; a forma e o ritmo de
implementação das normas são adaptados ao contexto local; as decisões são tomadas por quem
conhece de perto o problema, o que motiva para uma decisão mais rápida e que não se alonga
em circuitos burocráticos (Formosinho, 2005: 17). De acordo com Fernandes (2005: 70), acrescem
ainda razões administrativas e económicas, que têm como finalidade dar maior celeridade aos
processos, tomadas de decisão e execução das acções administrativas. Assim, reduz-se a
burocracia, o percurso pelos vários canais hierárquicos da administração, bem como a economia
nos custos, quer devido à maior celeridade nos processos administrativos, quer devido à
possibilidade de aquisição de financiamentos locais.
A descentralização apresenta vantagens políticas que decorrem da concepção de Estado
e democracia que se assumem num sistema político descentralizado (Machado, 1982; Fernandes,
2005), cujos fundamentos políticos para a sua construção passam pelo desenvolvimento da
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cooperação entre parceiros e agentes educativos; pelo aprofundamento da democracia levando a
uma maior participação dos indivíduos; por dar às comunidades educativas locais a gestão dos
seus interesses; por incrementar projectos educativos locais do interesse dos jovens e adquirir a
cooperação dos parceiros locais e escolas (Fernandes, 2005:72-73). Neste contexto, as vantagens
políticas da descentralização na dimensão do modelo democrático passam pela vertente
participativa e pelo equilíbrio de poderes. Na vertente participativa, a descentralização tende a
aprofundar a participação na vida democrática despertando interesse nos cidadãos pelos
problemas públicos, implicando-os na participação da gestão da administração pública. No que diz
respeito ao equilíbrio de poderes, a descentralização respeita os direitos e liberdades locais,
construindo um sistema pluralista que faz evitar os abusos do poder central, limitando-os face à
sociedade civil (Formosinho, 2005: 21).
A descentralização apresenta também vantagens educativas (a aprofundar nos pontos
seguintes) que perpassam pela formação dos alunos uma vez que permite uma maior
flexibilização dos currículos, através de adaptações locais dos currículos nacionais; pelo
desenvolvimento de perfis de formação que têm em atenção a personalidade e contexto social e
familiar do aluno; pela diversificação dos cursos de formação; pelo envolvimento de todos os
intervenientes na educação de maneira a potenciar as aprendizagens e fortalecer o envolvimento
e responsabilização das organizações locais (Fernandes 2005: 73-74).
Mas, nem tudo são vantagens na descentralização. As desvantagens da descentralização
correspondem, no fim de contas, àquilo que contraria os argumentos favoráveis à centralização,
argumentos estes de ordem política, económica ou administrativa (Fernandes, 2005: 69). Assim,
de acordo com Fernandes (2005: 69-70), surgem algumas razões de ordem política que justificam
as desvantagens da descentralização em relação à centralização: i) deixa de ser assegurada a
unidade do Estado a favor das tendências separatistas locais; ii) impossibilita a aplicação de uma
política educativa coerente em todo o país; iii) há descontrolo da educação por grupos de
interesses; iv) favorecimento da administração das desigualdades entre diferentes regiões e
localidades do país; v)não assegura um currículo idêntico de formação para todos os indivíduos;
vi) não há transmissão dum património comum, e valores fundamentais para a identidade moral e
cultural de um país e vii) há permissão de tendências etnocêntricas, racistas ou xenófobas a nível
local.
Para além destes argumentos, existem outros, de ordem administrativa e económica,
segundo os quais a descentralização tende a aumentar os custos com a educação pública
conferindo menor eficácia à administração e gestão da educação. Nesse sentido, podem-se
apontar como desvantagens da gestão descentralizada os seguintes aspectos:
y Multiplica os intermediários, ou duplicação dos esforços entre os parceiros educativos;
y Aumenta os custos do ensino não podendo fazer economias que levem à
estandardização dos modelos de construção escolar e à criação de centros de recursos ao serviço
de várias escolas;
y Não assegura estruturas e regras uniformes a todas as escolas no que concerne à
gestão administrativa, patrimonial, financeira e de gestão de pessoal;
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y Não suprime a incapacidade local de assumir custos elevados com equipamentos ou
pessoal especializado;
y Impede o controlo sob a corrupção e nepotismos desenvolvidos por grupos locais;
y Despromove a uniformização de produtos e processos idênticos;
y Dificulta a mobilidade de emprego dentro de todo o país.
Por fim, existem também argumentos pedagógicos contrários à descentralização, entre os
quais se destaca o desequilíbrio que provoca um menor dirigismo administrativo e pedagógico
assumido pela administração central, ao nível da formação de professores e de administradores
educativos.
Para Standaert (1999: 27) a forma cíclica, ao longo de décadas, com que se esgrimem
opiniões favoráveis a processos com um maior ou menor impacto central, com mais ou menos
autonomia local, estão frequentemente relacionadas com a situação económica mais ou menos
favorável, de um país. Segundo este autor advoga-se o regresso aos valores tradicionais e a um
controlo central mais forte quando se acha que a sociedade se está a deteriorar moralmente; as
tendências no sentido da autonomia local ocorre quando se atribui um maior destaque às
diferenças entre indivíduos e grupos (...) ou ainda quando os mecanismos do poder central
passaram a perder poder (Standaert, 1999: 27).
Em suma, dadas as vantagens e desvantagens identificadas, a opção pela centralização
ou descentralização depende das características da organização e dos respectivos lideres
políticos que ponderam e decidem sobre as vantagens de uma ou de outra. Teixeira (1999)
sintetizou os aspectos que devem ponderar na decisão de centralizar ou descentralizar, os quais
se passam a enunciar:
•

Dimensão e complexidade das organizações;

•

Dispersão geográfica (impõe a delegação);

•

Competência pessoal;

•

Sistemas de informação e comunicação adequados (a rapidez e fidelidade da
informação facilitam a delegação, permitindo aos gestores de topo controlarem as
decisões);

•

Utilização de novas tecnologias (maior rapidez e flexibilidade na transmissão de
informação);
Quadro 9 – Vantagens da centralização e descentralização

Vantagens da centralização
•

Uniformidade de políticas e acções;

•

Redução de riscos de erro por parte dos
subordinados
(pressupondo
melhor
informação no topo);

•

Melhor utilização das capacidades dos
especialistas afectos à gestão de topo;

•

Controlo apertado das operações

Vantagens da descentralização
• Tomada de decisão rápida por não ser
necessário consultar tantas vezes os
gestores;
• Decisões mais adaptadas às condições
locais;
• Maior motivação para os subordinados;
• Mais tempo disponível para os gestores
de topo ponderarem objectivos, planos e
políticas.

Fonte: Teixeira (1999), adaptação de Pacheco e Almeida (2005: 194)
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1.2.4. Descentralização versus desconcentração
Confunde-se, não raras vezes, a descentralização do Estado (transferência de
competências e ou poder de decisão, do poder político central para um poder político regional, a
criar com a Regionalização) com a deslocalização de certos organismos e/ou certos ministérios do
Estado central pelo território, ou com a desconcentração do Estado central no território ou, mais
recentemente, com a contratualização de competências pelo Estado central no território.
Sendo a descentralização o processo de submeter a tipos de administração pública menos
dependentes do estado áreas de actividade até aí submetidas a tipos mais estatizados
(Formosinho, 2005: 25), ela implica em transferir o centro de decisão, redistribuindo o poder e,
consequentemente, atingindo interesses aí localizados, podendo servir inclusive para a diluição
dos conflitos, ao nível social. Deste ponto de vista, a descentralização permite a possibilidade
concreta de avanço do processo de democratização como pressuposto para o exercício pleno da
cidadania.
No caso da desconcentração – processo de desconcentração da oferta de serviços
públicos não pode ser entendido como um sinónimo do processo de descentralização, a não ser
que se queira dar a esta última um significado mais restrito, funcional, já que é necessário ter-se
clareza que estamos diante de uma questão política (lato senso) – é um processo de transferência
para os serviços regionais e locais do Estado competências até aí situadas nos serviços centrais,
no qual há repartição de competências dentro da administração estatal directa (Formosinho, 2005:
25). Na visão de Dawbor (2003), esse processo de descentralização representa um gigantesco
potencial de racionalização política e de humanização da sociedade.
No caso da desconcentração, ela não implica um deslocamento do poder decisório e,
consequentemente, também não determina qualquer afirmação ou ampliação da autonomia das
estruturas sub nacionais. Trata-se, simplesmente, de deslocar a competência ou o encargo da
execução de determinadas políticas públicas, transferindo a responsabilidade da esfera central
para a municipal, configurando-se, desta maneira, uma simples delegação112 de funções. Nas
palavras de Dawbor (2003: 59), a desconcentração é caracterizada pela multiplicação de níveis
hierárquicos que mantém o poder na mesma mão (...) provoca apenas confusão generalizada,
onde o governo central nem governa, nem deixa governar. Ao invés, a descentralização implica
uma transferência de competências do poder central para outros níveis de poder político, local

112

Neste âmbito, o PRACE (2006) prevê a desconcentração de atribuições e competências em que o poder
de direcção por parte dos membros do governo se deve manter enquanto garante de proximidade aos
agentes económicos e, simultaneamente, de unidade e universalidade da prestação (pecuniária, de bens ou
serviços) independentemente do local do território nacional. Dada a diversidade de formas de
desconcentração de organismos da Administração Central, o PRACE prevê harmonizar a desconcentração
territorial ao nível das NUTS II, de acordo com as delimitações estabelecidas pela RCM nº 34/86, de 5 de
Maio. A reorganização da administração desconcentrada teve ainda em consideração uma equilibrada
distribuição dos organismos do Estado no âmbito das regiões, evitando indesejáveis fenómenos de neocentralismo regional. A adopção do modelo NUTS II como estrutura nuclear da organização da administração
desconcentrada não significa que esse seja o único nível territorial de representação do Estado tendo em
conta as actividades desenvolvidas e as competências específicas foram adoptados modelos de organização
sub-regional adequados às situações de proximidade com os cidadãos e agentes económicos. Na 2ª Fase do
PRACE prevê-se a reorganização dos serviços desconcentrados, indispensável para uma integração de
novos canais de comunicação e prestação de serviços (Call - Centers, Internet e contratualização local de
serviços) e centros presenciais de atendimento público a nível sub-regional, municipal e de freguesia.
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e/ou regional. Ou seja, a descentralização é por definição política e por consequência
administrativa113.
Quadro 10 -Tipos de desconcentração e descentralização
Tipos de
Tipos

Definição

administração

Exemplos

Desconcentração

Criação de serviços diferenciados do estado
para atender à administração de sectores
específicos
Criação de graus intermédios e inferiores de
decisão, a nível regional e local, mas
integrados na cadeia hierárquica de
comando central, ou sujeitos ao seu poder de
direcção, podendo as suas decisões serem
modificadas
ou
revogadas
pelos
responsáveis centrais.

Administração
directa do Estado

• Departamentos especializados
da Administração Central

Funcional

Desconcentração
Territorial

Descentralização
Funcional
Desconcentração
Funcional e
Descentralização
Territorial

Criação de organizações, distintas do estado,
com individualidade social e jurídica e
autonomia, mas sujeita aos poderes de
superintendência e tutela do estado, para a
realização
de
tarefas
que
exigem
especialização técnica.
Criação de serviços dependentes da
administração estatal (central ou regional),
de âmbito geográfico limitado, em que é
concedido algum papel na tomada de
decisões aos utentes e á comunidade local
e/ou profissional que esses serviços servem

Administração
directa do estado

Administração
indirecta do
Estado

Administração
estatal participada

• Direcções Regionais de
Educação;
• Centros de Área Educativa;
• Escolas como serviços locais
do estado

• Institutos públicos da
Administração Central;
• Universidades sem autoadministração

• Escolas primárias e
secundárias na concepção de
comunidades educativas

Limitada

Descentralização
Cooperante

Descentralização
Funcional
Descentralização
Territorial

Junção de esforços do estado ou de
organismos públicos com organizações
privadas, cooperativas autárquicas, traduzida
na criação de organizações mistas, para a
prossecução de fins do Estado.
Criação de organizações não sujeita aos
poderes de direcção ou superintendência do
Estado, auto-suficientes e completamente
auto-administradas, para a realização de
tarefas especializadas.
Criação de pessoas colectivas públicas,
correspondentes a conjuntos de pessoas
residentes em determinado território, que
asseguram a prossecução dos interesses
comuns dessas pessoas

Administração
mista

Administração

• Escolas privadas;
• Universidades em regime de
auto-administração;
• Escolas profissionais

• Ordens profissionais
• Academias científicas

autónoma
Administração
autónoma

• Autarquias regionais e locais
(regiões administrativas,
Municípios e Freguesias)

Fonte: Adaptado de Formosinho (2005: 27-28)
Sem descentralização política não há descentralização administrativa. Há, quanto muito,
desconcentração administrativa, na qual continua a existirem poder político e decisões políticas
centrais para tudo que não sejam competências atribuídas aos municípios. Isto, evidentemente,
coloca o debate sobre a natureza do processo político em curso em Portugal, sob o prisma da
113

No âmbito da reforma da Administração Pública a descentralização está consignada no PRACE,
decorrendo do princípio da descentralização, consagrado no art.º 237 da Constituição de 1976, do princípio
da subsidiariedade, consagrado no art.º 6º da Constituição, os objectivos do XVII Governo Constitucional,
traduzidos nas Grandes Opções do Plano 2005-2009, a Lei nº 60-A/2005, de 30/12 (OE 2006) e a orientação
de descentralização de funções prestadoras definida na RCM n.º 124/2005, o PRACE, na fase de análise das
micro-estruturas, identifica as competências dos organismos públicos, meios humanos e património, a
descentralizar distinguindo em função da sua natureza as seguintes situações: a) Competências de
planeamento, de gestão e de decisão de investimento tipicamente regionais as quais, face à inexistência de
regiões administrativas, deverão ser exercidas pela administração desconcentrada do Estado a nível regional;
b) Competências que pela sua natureza e escala de intervenção devem ser descentralizadas para as áreas
metropolitanas de Lisboa e do Porto ou para as associações de municípios correspondentes a NUTS III ou à
sua agregação; c) Competências de gestão, de investimento, de fiscalização e licenciamento de natureza
local, de natureza essencialmente executiva ou prestadora de serviços, que devem ser descentralizadas para
os municípios ou mesmo, em certas circunstâncias, para as freguesias de dimensão adequada.
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construção e consolidação de uma democracia participativa em nossa sociedade, objectivo que
deve ser encarado como uma estratégia política e não como um fim em si mesmo ou como uma
abstracção universal.
Ao analisarmos o Quadro 10 verifica-se que tanto a descentralização funcional, como a
desconcentração funcional, têm por base a criação de serviços distintos para atender às
necessidades de acções que exigem diferenciações técnicas ou territoriais, no sentido de criar
serviços próximos das populações; sendo assim, a desconcentração territorial apoia-se,
essencialmente, em razões de eficiência, enquanto que a descentralização territorial adiciona a
estas a representação e realização dos interesses da comunidade regional ou local:
A descentralização pode ainda ter motivos cooperantes, ou seja, interesses do Estado ou
de organismos públicos em congregar esforços para a execução de actividades que promovam o
bem comum. Esse interesse pode advir da vontade de promover a participação da sociedade civil,
ou da incapacidade financeira ou logística do Estado.

1.2.5. A descentralização educativa
Na última metade do século XX, assistiu-se, a nível mundial, a um conjunto de
transformações políticas e económicas que condicionaram, de forma decisiva, as orientações e as
políticas educativas adoptadas desde a II Guerra Mundial (já dissecadas no Capítulo I) as quais
provocaram alterações às formas de agir dos poderes centrais relativamente ao domínio educativo
(Pinhal, 1995). A descentralização constitui, segundo Barroso (1998: 36), um dos temas mais
presentes nas agendas políticas educativas actuais quando se trata de pensar na reforma dos
Estados centralizados. Numa altura em que se assiste, um pouco por todo o mundo, ao desenrolar
de processos de descentralização de competências do Estado Central, resultantes da crise do
Estado Providência Keynesiano (Gonzalez, 1994) e que ocorrem também ao nível da Educação, a
descentralização educativa em Portugal dá actualmente os primeiros passos.
No caso da educação, desde os finais da década de 80 que se tem assistido em vários
países a uma alteração significativa do papel do Estado nos processos de decisão política e de
administração em educação (Barroso, 1998: 33). Para este autor, o sentido dessa alteração ocorre
por via da transferência de poderes e funções do nível nacional e regional para o nível local,
reconhecendo a escola como um lugar central de gestão e a comunidade local como um parceiro
essencial na tomada de decisão.
Para Held (1992) a descentralização é apresentada como uma solução para a crise do
Estado posta em evidência com o governo sobrecarregado, por um lado e, a crise da
legitimidade, por outro. Essa crise de legitimidade instala-se na segunda metade do século XX
quando se começam a acentuar as incapacidades e desajuste do sistema educativo centralizado
e uniforme para responder às necessidades, interesses e desafios culturais, políticos, sociais e
económicos da sociedade contemporânea (Fernandes, 2005: 196-197). Este desajuste é
resultado de várias mudanças que vão conduzir ao colapso ou desfasamento do sistema
educativo, das quais se destacam: a massificação escolar que conduziu à diversificação
acentuada de alunos em vários aspectos (culturais, económicos, étnicos e linguísticos)
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colocando novos desafios à formação escolar e abalando a escola monolítica e elitista, fruto do
período liberal; as mudanças tecnológicas e as crises económicas dos anos 70 que impuseram
novos perfis profissionais e novas ocupações; as movimentações demográficas resultantes das
zonas rurais e a sua concentração nas grandes cidades fortemente associadas ao aparecimento
de grupos sociais marginalizados e correspondentes problemas de integração no sistema
educativo; atribuição à escola de responsabilidades acrescidas na formação democrática dos
cidadãos; e, por último, a democratização dos estados e a consequente reivindicação de
participação e descentralização emergentes nesses e que se acentuaram na segunda metade
do século passado.
Em termos formais, o movimento de descentralização no que respeita à educação,
iniciou-se com as Reformas da Educação na Austrália (Estado de Vitória), no Reino Unido
(Inglaterra e País de Gales, primeiro, Escócia e Irlanda do Norte, mais tarde), e na Nova Zelândia,
países que instituíram, entre os finais dos anos 80 e os meados dos anos 90, um sistema de
gestão das escolas conhecido pela designação de self-management school ou local management
school (Barroso, 1998: 33).

Figura 6 – A descentralização territorial e funcional do Estado

ESTADO
Descentralização

Unidades sub-nacionais

Organismos para-estatais
Não governamentais

Descentralização territorial

Descentralização funcional

Com todos os significados que lhe são inerentes (participação, autonomia, reforma), a
descentralização intersecta as diferentes políticas públicas, sendo mais debatida nos países
marcados por uma forte tradição de centralização do Estado.
Os defensores da descentralização no quadro de redistribuição do poder do Estado
invocam os seguintes argumentos (Barroso, 1998: 37):
• Necessidade de aproximar as organizações e serviços públicos dos seus utilizadores
para permitir uma melhor adequação das decisões às características do terreno e um
tratamento mais personalizado dos problemas que afectam as populações;
• Necessidade de encontrar uma escala adequada para a formulação de compromissos
entre interesses, por vezes contraditórios, que permitam operacionalizar a noção do
bem comum que é a base do serviço público;
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• Crença nas vantagens da concorrência entre diferentes unidades da administração
para promover a inovação e contrariar a ineficácia das estruturas centralizadas,
burocráticas e hierarquizadas.
Imperativos de eficácia, de participação nas decisões, de transparência dos serviços, de
delimitação de funções, de reconhecimento dos contextos locais, conjugados com a necessidade
do redimensionamento do papel do Estado, estão na origem das políticas de descentralização que
no campo da educação deslocam o cursor da centralidade da nação e dos cidadãos para o aluno
na sua diversidade social e local (Charlot 1994: 20). Ao referir-se às políticas educativas dos anos
80-90 Charlot (1995: 96) fala de uma planificação descentralizada, contratual e reguladora. Esta
visão surgiu no quadro, de movimentos distintos que trataram da problemática da reforma do
Estado e da sua Administração, nomeadamente, a descentralização, e por extensão, a reforma da
administração da educação, a que corresponderam a modos diversos de legitimação do papel do
Estado no complexo processo de redefinição das políticas educativas e curriculares.
Ainda assim, os pressupostos que estão subjacentes às medidas de descentralização da
nova gestão pública e da introdução da lógica de mercado na educação têm sido contestados por
vários autores e dando lugar a debate em muitos países.
No caso de Portugal, são vários os autores Afonso (1997,1997); Barros (1996); Gomes
(1996); Lima (1995a,1995b); Sanches (1998); Estêvão (1996); Sarmento (1997) que fazem uma
análise crítica a estas medidas através da abordagem de temáticas como as reformas da gestão,
da avaliação, da qualidade, do projecto educativo ou mesmo da qualidade das escolas.
A descentralização dos sistemas educativos e a autonomia dos estabelecimentos de
ensino são questões que exigem novas estratégias de gestão. Para Almeida (2005: 39), essas
estratégias passam pela flexibilidade que permita a dialéctica entre as acções locais e as
directrizes globais, as quais, na opinião da autora, são incompatíveis com a gestão dos sistemas
educativos a partir de um poder central. O ponto de equilíbrio entre o global e o local coloca
dificuldades complexas. Lingard (2000: 91) colocou algumas questões muito interessantes que
revelam a complexidade do processo e dos caminhos a percorrer: para favorecer a inovação e a
mudança, até onde se deve ir no sentido da descentralização e a autonomia dos estabelecimentos
escolares? Qual deve ser o papel do estado? Que instrumentos de pilotagem? Como conciliar os
objectivos específicos de uma escola (de qualquer grau de ensino) e os objectivos locais,
regionais, nacionais, europeus e mesmo mundiais, na medida em que é preciso preparar os
jovens para a mobilidade internacional e sensibilizá-los para os desafios à escala do planeta?
Desde a instauração dos modernos sistemas educativos europeus, no que diz respeito ao
seu modelo de organização, podemos classificá-los em sistemas educativos centralizados
assentes na ideologia do Estado Educador (predominantes na Europa continental) e
descentralizados114 com grande predominância no local (sistemas anglo-saxónico e escandinavo).

114

A descentralização não é um processo linear dado que admite múltiplas variantes e modalidades que só
podem ser compreendidas e explicadas na diversidade dos contextos e situações. Amaro (1996: 23) afirma
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A partir dos anos oitenta, a evolução nos sistemas de organização descentralizada
assumiu formas de recentralização – com reforço das competências do poder central – e de
redescentralização – com diminuição dos poderes das autoridades locais e sua transferência para
os estabelecimentos de ensino. No caso dos sistemas educativos de administração centralizada,
tem vindo a notar-se uma tendência para a descentralização (Fernandes, 1995a) e ensaiam-se
processos de equilíbrio entre os dois modos de administração, num processo constituinte a que se
tem vindo a chamar um Estado semi-centralizado (Barroso, 1995). Esta reemergência do local
pressupõe, por um lado, a submersão115 do local pelo nacional e, por outro, a constatação do
esgotamento do modelo administrativo do Estado-Providência, ou a denominada crise do EstadoNação, a que já nos referimos anteriormente. Mas este ressurgimento do local, tal como afirma
Ferreira (2005: 41) não corresponde a um regresso ao passado, pois o conceito de local surge
com um significado diferente do que tinha antes das sociedades modernas.
O renovado interesse pelo poder local116 e pelo local em si, como palcos da acção
educativa, transformou o local, considerado de instância periférica, num novo centro (juntando-se
aos centros tradicionais: o Estado e a Escola). Este novo centro faz afirmar um novo conceito
defendido por Fernandes (1995a: 59) – policentração – entendido como um sistema onde existem
e coexistem vários centros de poder (serviços centralizados e desconcentrados da administração
central, autarquias, escolas, associações e grupos da sociedade local e os próprios actores
educativos individualmente considerados). Através de uma tensão positiva, estes centros do poder
possibilitam a resposta aos desafios da necessidade de mudança dos diferentes níveis de
administração do sistema educativo. Desta forma, a descentralização educativa, defendida por
Fernandes (1995a: 60), é um requisito imprescindível para que as associações horizontais de
todos os implicados locais na educação, possam desenvolver estratégias adequadas às
problemáticas educativas que estimulam ou tornaram necessária essa cooperação (…) é a forma
de dar conteúdo à diferença e às culturas locais, sem prejuízo da identidade nacional.

que é necessário distinguir descentralização de desconcentração: na descentralização assiste-se a uma
transferência de competências do centro sendo o resultado de uma subsidiariedade a partir de cima e
correspondendo à transferência de responsabilidades que o Estado já não quer; na desconcentração assistese ao surgimento de novos centros, a nível periférico, regional ou local, ou seja, fica para o Estado aquilo que
não pode ser feito pelos outros níveis mais baixos da administração. Mas para Barroso (1995:11), a
descentralização é um processo, um percurso, construído social e politicamente por diferentes actores que
partilham o desejo de fazer do local um lugar de negociação/uma instancia de poder/ e um centro de decisão.
115
Esta submersão do local pelo nacional deve-se, historicamente, ao Estado se ter querido afirmar contra os
particularismos locais, de modo a criar uma unidade e uma identidade nacionais.
116
Poder local (autarquias) é, em sentido subjectivo ou orgânico, o conjunto das autarquias locais e, em
sentido objectivo ou material é a actividade administrativa desenvolvida pelas autarquias locais (Amaral,
1988: 420-523). O município é um actor social que participa com outros actores em dinâmicas locais,
podendo assumir um papel mais ou menos preponderante consoante as circunstâncias.
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1.2.6. A descentralização e centralização em sistemas educativos europeus: uma
análise comparada

Descentralizar e autonomizar tornam, pois, mais complexos os
sistemas educativos e mais difícil a tarefa de manter a
coordenação do Estado (Almeida, 2005: 39).
A centralização e descentralização dos sistemas educativos europeus resultam de
diferentes percursos históricos, culturas e contextos políticos dos quais resultaram a adopção de
soluções diferenciadas. No entanto, a criação da União Europeia veio introduzir algumas
alterações no esquema tradicional de descentralização considerada a partir de um Estado
independente. Este facto prende-se, segundo Fernandes (2005: 76), com a crescente
interdependência entre os estados da união e a existência de órgãos e directivas comunitárias
com aplicação directa nos estados membros que vieram reduzir a soberania estatal, a qual pode
conduzir à consideração do nível estatal nacional como um grau de descentralização educativa
dentro da União Europeia. Nesse caso, considera o autor, ao contrário das descentralizações
dentro de um Estado, essa descentralização significa uma redução de seus poderes em resultado
de uma dupla transferência: para cima, ou seja, para o nível europeu regido pelas normas
comunitárias; para baixo através das descentralizações regionais e locais.
Nesta nova realidade é possível distinguir entre países onde à partida existia a
descentralização com incidência a nível local, países de descentralização federal ou regional e
países de centralização a nível nacional.
No que respeita aos países de tradição descentralizadora, existem diferentes níveis de
descentralização nos sistemas educativos: regional, local e institucional (Fernandes, 2005: 76): ao
nível da descentralização regional situam-se os estados federados, as regiões autónomas, os
cantões, as regiões administrativas e os departamentos; no nível da descentralização local são
abrangidos os municípios ou ordenações estabelecidas a partir deles (por exemplo, os distritos
escolares); ao nível da descentralização institucional estão incluídas as escolas e agrupamentos
estabelecidos a partir delas (áreas escolares, redes de escolas, territórios educativos especiais).
Os países do norte e do centro da Europa possuem uma tradição descentralizadora desde
os inícios do processo de expansão da instrução popular, a qual se situa a dois níveis (Fernandes,
2005: 77): a descentralização local e regional.
A descentralização local nos países com organização política mais unitária – (Inglaterra e
Dinamarca.) Nestes países do norte da Europa, a escola surgiu a partir de iniciativas de âmbito
municipal e/ou de instituições locais. Estes países caracterizam-se por uma autonomia local
bastante larga (Fernandes, 2005: 77), a qual incluía os currículos escolares, o financiamento e a
gestão administrativa e organizativa, bem como, a nomeação de professores e directores de
escolas. No caso da Inglaterra, as Autoridades Locais superintendem na administração quotidiana
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das Local Education Authorities (LEA)117, as quais respondem perante comissões de educação
local compostas por representantes eleitos das câmaras municipais e membros cooptados; tratase pois, de um sistema nacional localmente administrado (Fernandes, 2005b: 78). Esta situação
sofreu, não obstante, alterações na sequência da Reforma ocorrida em 1988 a partir da qual as
escolas passaram a poder, em certos casos, subtrair-se à administração das LEA e ficar
directamente dependentes do Governo; parte do orçamento atribuído centralmente deixa de ser
localmente controlado; e, por último, as Autoridades Locais passaram a estar representadas no
órgão de direcção das escolas, mas em minoria. No caso concreto do Reino Unido, este sistema,
para além de se aplicar às escolas que continuavam a depender das autoridades locais – Local
Education Autorities –, deu lugar à criação de um novo tipo de escolas, as grant-maintained school
(escolas com autonomias subvencionadas) que em 1997, eram já mais de mil. Estas escolas que
alguns autores consideram corresponder à forma mais pura do Local Management School (Bush,
1997) caracterizam-se pelo facto de terem abandonado a dependência das autoridades locais
(Local Education Autorities), após uma votação efectuada, nesse sentido, pela maioria dos pais.
Nestas escolas (Barroso, 1998: 33) os governing bodies exercem, no essencial, as competências
até então atribuídas às LEA, passando a ser financiadas e controladas directamente por uma
agência central de financiamento – a Funding Agency Schools, na Inglaterra Em suma, a
administração local ficou mais coarctada do que anteriormente (Fernandes, 2005b: 78).
Quanto à Dinamarca, ao contrário da Inglaterra, é claramente um exemplo de país onde o
município mantém um espectro largo de poderes na educação. Neste país, as unidades
municipais financiam os 9 anos da educação básica (Folkeskole). São responsáveis pelos edifícios
escolares, equipamentos, transportes escolares e despesas correntes. E, desde 1993, são
responsáveis pela contratação e pagamento dos professores e funcionários, aprovam o calendário
e horário escolar, aprova o calendário e os programas escolares de acordo com as directivas do
Ministério da Educação, supervisiona a organização interna da escola e nomeiam o director. Em
simultâneo, as escolas detêm, também, uma larga margem de autonomia (Fernandes, 2005b: 79);
A descentralização regional existente nos países com uma estrutura política de tipo federal
– Alemanha. Ocorre em países de tradição federal, tal como a Alemanha, a Áustria e a Suíça,
onde a constituição federal destes Estados fez com que muitos poderes educativos estejam
sediados nessa estrutura regional: os Laender na Alemanha, as Regiões na Áustria e os Cantões
na Suíça. No caso específico de cada Land118 (Alemanha) e dada a sua autonomia legislativa e
regulamentar, segundo Fernandes (2005b: 79) pode falar-se da existência de tantos sistemas de
ensino quantos os Lander, pois o Governo Federal apenas estabelece algumas regulações
referentes a salários e pensões dos funcionários, bolsas para alunos, formação profissional e
promoção da investigação científica e académica, para além dos contributos financeiros. Esta
descentralização regional tem como consequência uma menor autonomia quer dos municípios
quer das escolas.
117

Na Inglaterra existem 104 LEA e 12 na Escócia (denominadas por Local Education Autorities) (Fernandes,
2005:78).
118
Cada Land tem um Ministério de Assuntos Culturais que possui competências para determinar orientações
curriculares, organizar o ensino e as escolas, coloca os professores, suporta a maior percentagem do
financiamento das escolas e definir a estrutura geral do sistema educativo.
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Em relação aos países de tradição centralizada, situados no sul da Europa – França,
Espanha, Itália e Portugal – os sistemas educativos possuem uma forte tradição de centralização.
Na época moderna, estes países de tradição centralista tiveram como modelo de
referência a França, embora, a centralização já existisse em todos eles devido ao controlo que a
Igreja e as grandes ordens religiosas exerciam sobre o ensino (Fernandes, 2005b: 80). Enquanto
nos países de tradição descentralizadora, as orientações e decisões político-educativas eram
assumidas a nível local ou federal, nos países do sul da Europa foram centralizadas no Governo.
Esta responsabilidade centralista da educação esteve na origem da criação não só de um
Ministério governamental responsável pela educação – Ministério da Instrução ou da Educação –
como também pela criação de um aparelho administrativo com grande peso e dimensão. É a partir
de meados do século XX que se assiste, nestes países de matriz centralizada, ao surgimento de
medidas descentralizadoras e/ou desconcentradoras como consequência da descentralização
política e administrativa (Benítez, 1993: 23):
•

Portugal (1976);

•

Espanha (1978);

•

França (1983);

•

Itália (1947)119

Flores (2005:89) afirma que é necessário considerar o princípio da descentralização
política e administrativa da Constituição, onde a educação aparece como uma responsabilidades
partilhada que pode ser regulada a partir do centro como das comunidades autónomas, para se
poder entender melhor o sistema educativo espanhol.
Em Espanha, a descentralização tem o seu início na Constituição Espanhola120 de 1978
com a criação das comunidades autónomas. No que diz respeito à educação, foi estabelecida uma
dupla lista de competências mínimas comuns para todas as comunidades autónomas e
competências próprias do estado que permitiu integrar os velhos nacionalismos periféricos no
quadro da nova ordenação territorial do poder político. O artigo 27º da Constituição Espanhola
cuja redacção foi difícil e complexa (Traverso, 1978; Betínez, 1980) é considerado, pela
generalidade dos autores, como el pacto escolar, e em torno do qual se vão fundamentando as
políticas educativas em Espanha (Flores, 2005: 89). Tal como é afirmado por Benítez (1999:38), la
Constitución otorgaba al Estado dos competencias muy importantes: la regulaciones de obtencion,
expedición y homologación de los títulos académicos y profissionales. Ulas normas básicas de
desarrollo del artículo 27, que resultaban de obligado cumplimento para las comunidades
autónomas. Estas últimas asumían competencias de desarrlo y de ejacución. Este modelo de

119

No caso de Itália, apesar de a descentralização ter sido contemplada na Constituição de 1947, só após 30
anos (1977) é que a descentralização se efectiva a partir da transferência de poderes da administração
central para as regiões (Benítez, 1993: 23).
120
Segundo Benítez (2000:29) (...) la constituición fuera producto de una complicada transacción entre la
directa y la izquierda, un mecanismo preciso de pesos y contrapesos, un equilibrio arduo de derechos y
libertades (...) e a educação foi um consenso entre todas as forças partidárias considerada como un bien
cultural complejo, inmaterial, que integra un haz de derechos y liberdades inspirados en los principios de
igualdade e liberdades.
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descentralização foi objecto de regulação posterior mais especificada através da publicação da
Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares (LOECE), em 1980.
Em 1981 assiste-se à primeira transferência de competências educativas para as
comunidades autónomas a qual se vem a consolidar em 1990 com a aplicação da Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Esta lei estabelece uma repartição de
competências entre o Estado e as comunidades que significa uma total descentralização
administrativa e uma parte significativa de descentralização política, caracterizada por ser (...) una
ley fruto de la amplia experimentación que se inicia em 1983; (...) una ley que impulsa una reforma
profunda del sistema educativo para responder a las exigencias del presente y del futuro; (...) una
ley que trata de garantir la unida del sistema educativo en el marco de una fuertemente
descentralizada (Benítez, 1999: 45).
As comunidades espanholas – com competências descentralizadas – passam a deter
autoridade sobre os estabelecimentos de ensino, professores e alunos; atribuição de títulos
académicos; supervisão e inspecção do subsistema educativo na parte que lhe é transferida;
grande autonomia financeira; entre outras. Para o Estado ficam as competências centralizadas
que se resumem à ordenação geral do sistema educativo, à regulação das condições para a
obtenção de títulos académicos e fixação do currículo nacional básico.
No caso das autarquias – descentralização municipal – é evidente um crescente interesse
e papel do município espanhol na educação antecipando as disposições (Fernandes, 2005b: 82).
Neste sentido, os Municípios, participam na programação escolar e nos Conselhos Escolares dos
Centros Educativos; são responsáveis por criar o Conselho Escolar Municipal (com competências
semelhante ao Conselho Municipal de Educação existente em Portugal) e oferecem serviços com
funções supletivas – escolas infantis, escolas de música, escolas de adultos, serviços
psicopedagógicos e actividades complementares e extra-escolares – de acordo com as
disponibilidades financeiras. A organização dessas actividades complementares obrigaram os
municípios a criar um corpo profissional próprio para suportar essas actividades e, por isso,
contrataram professores de educação física, musical e plástica para os colégios públicos
(Fernandes, 2005b: 82). Fernandes regista que a vitalidade da descentralização em Espanha
funciona não obstante continuarem a existir forças centrípetas e centrífugas num Estado histórico,
cultural e regionalmente muito diversificado. Benítez, citado por Fernandes (2005b: 82) afirma que
a tentação centralizadora, não obstante, continua presente. E existe não só no Ministério da
Educação, senão também nos governos das comunidades autónomas, que reproduziram na sua
esfera territorial os modelos centralizados da Administração do Estado, dando escassa ou nula
participação às demais comunidades territoriais que se integram no âmbito regional: província e
Município.
Em Itália, apesar de a história italiana até á época moderna ter sido caracterizada por
fortes autonomias locais e regionais, a descentralização educativa é bastante ténue. O sistema
educativo continua bastante centralizado: regulação de títulos académicos, currículo escolar para
todo o país, inspecção, financiamento e gestão do pessoal docente. As regiões intervêm com
competências, segundo Fernandes (2005b) apenas no que respeita à planificação de construções,
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cuja execução, aliás, compete às províncias e municípios; no entanto, o governo reserva para si o
estabelecimento de normas arquitectónicas gerais. Deste modo, Itália assume traços de uma
descentralização selectiva que em pouco alterou as características centralizadoras do sistema
(Fernandes, 2005b: 83).
Historicamente, a centralização é um traço distintivo da administração francesa e constitui
o paradigma da centralização e modelo de referência para os países do sul da Europa. Contudo,
esta tendência centralizadora, a partir da década de 80 vai ser contrariada pelas alterações que
vão no sentido de valorizar a participação local através de delegação de competências.
Este processo de descentralização inclui três momentos distintos (Flores, 2005: 82):
• Desconcentração administrativa, iniciada nos primeiros anos da 5ª República, cujo
principal objectivo consistia em diminuir o peso do Estado no funcionamento das
instituições, criando centros de responsabilidade dotados de uma autonomia
administrativa;
• Descentralização no quadro das leis de descentralização publicadas em 1983 e 1985,
as quais reconhecem a cada entidade local um conjunto de competências
relacionadas com a construção, ampliação e funcionamento dos estabelecimentos de
ensino;
• Descentralização traduzida na criação das Zones d’ Éducation Prioritaires (ZEP)121
cujo objectivo principal consistia em combater as desigualdade sociais.
De facto, é a partir de 1983 que se inicia um processo de descentralização selectiva para
as regiões, departamentos e comunas (concelhos); esta descentralização de competências
educativas, à semelhança da Itália, centra-se nas construções e equipamentos, mas vai mais
longe ao contemplar os domínios da planificação da educação e formação educativa dos alunos
(Fernandes, 2005: 84). Antes da publicação das leis de descentralização o município já detinha
competências que incidiam na construção e funcionamento de escolas; alojamento docente, acção
social escolar. No entanto, só após a publicação da lei de 1983 as competências dos municípios
foram alargadas a novos domínios: horário de abertura e encerramento das escolas; actividades
educativas complementares122 e utilização dos estabelecimentos escolares. A par destas medidas
Flores (2005: 83) assinala a maior intervenção das entidades locais nas decisões tomadas quer ao
nível dos estabelecimentos, quer ao nível dos conselhos departamentais e regionais.
A territorialização das políticas educativas a partir de 1990 em França está integrada num
movimento mais amplo de desconcentração e de descentralização do poder no contexto do seu
sistema político: em 1990 os establissements sensibles vieram a beneficiar de medidas
121

Rochex (citado por Flores, 2005: 83) refere que a medida política tomada para a criação das ZEP
pressupõe uma dupla ruptura: a primeira diz respeito à gestão igualitária/equitativa dos recursos até então
considerada garante de igualdade de oportunidades; a segunda prende-se com a renovação do sistema
administrativo que reconhece a relevância do projecto educativo e da desconcentração administrativa.
122
O município tem competência para organizar nas escolas do seu concelho actividades educativas dirigidas
aos alunos ou a outros durante a abertura normal do estabelecimento de ensino, de carácter facultativo e de
natureza cultural, recreativa ou desportiva, com pessoal disponibilizado pelo próprio município. Isto conduziu
à criação de um corpo permanente de professores e animadores municipais para assegurarem essas
actividades (Fernandes, 2005b: 85).
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específicas (suplemento orçamental, crédito horário suplementar, etc.) e num segundo momento,
em 1998, vieram a ser alargadas a um conjunto de escolas que apresentavam problemas
específicos – Réseau d´ Éducation Prioritaire (REP) – através de um contrato de três anos no
sentido de aumentar o sucesso educativo Demailly, 2002, citado por Flores (2005: 83).
Para além das competências educativas que foram sendo sucessivamente atribuídas ao
município, a descentralização educativa em França passa, também, pelas competências regionais
e pelas competências departamentais. Quanto à regionais, existe um Conselho Académico de
educação l (presidido pelo perfeito da região) que tem competências para fazer planeamento
escolar regional referente à escolaridade do 3º ciclo e secundário. No que diz respeito às
competências departamentais, incidem na construção, reconstrução, manutenção e equipamento
dos Collèges na organização de actividades educativas, desportivas e culturais complementares.
Fernandes (2005b: 86) sintetiza a descentralização e desconcentração em França, deste
modo: o sistema educativo francês só está totalmente descentralizado num ponto: o do património
imobiliário. Esta afirmação prende-se com o facto de existir um movimento de desconcentração, o
qual se manifesta na passagem de competências do ministério para as reitorias de âmbito regional
e destas para as inspecções académicas de âmbito departamental e para os estabelecimentos de
ensino.
Na análise efectuada podemos concluir que o sistema educativo francês apesar de manter
características centralizadoras em muitos aspectos, foi alvo de transformações profundas na
segunda metade do século XX (sobretudo nas últimas duas décadas) através da adopção de
políticas educativas que privilegiaram lógicas de desconcentração, de territorialização e de
descentralização. Nesse sentido às entidades locais foi-lhes atribuído espaço de tomada de
decisão a par de medidas importantes de controlo, regulação e dispositivos diferenciados de
avaliação.
Em suma, da análise comparada da descentralização educativa em países europeus
ressalta o contraste entre as realidades do sul e do norte da Europa: no norte e centro um sistema
descentralizado a nível local ou regional; nos países do sul uma forte centralização acompanhada
de tendências diferenciadas para introduzir descentralizações ou desconcentrações, as quais
diferem de país para país. Destaque-se, todavia, a tendência para recentrar algumas
competências, como é visível na Inglaterra.
Por último, e não menos importante, a crescente influência nos movimentos de
descentralização, centralização e normalização da unificação europeia, com destaque para a
normalização das formações educativas profissionais de três níveis a que se têm que ajustar os
diversos países da União Europeia.
Este quadro comparativo que sumariamente se traçou permite perceber que os
movimentos de descentralização e centralização educativa se entrecruzam, devido, por um lado, à
afirmação crescente do local e, por outro, à estandardização dos modelos de formação a fim de
garantir a liberdade de circulação entre diplomados num espaço europeu (Fernandes, 2005b: 87)
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1.2.7. Territorialização
Embora o movimento de transferência de poderes e funções do nível nacional e regional
para o nível local decorra sob o signo de descentralização e de desburocratização, muitas das
opções

tomadas

pelos

diferentes

países

fogem

à

dicotomia

tradicional

(centralizado/descentralizado), configurando soluções mistas e diversificadas, muitas vezes de
sentido político oposto. É por esta razão que alguns autores preferem falar de territorialização das
políticas e da administração da educação, como forma mais abrangente para designar as várias
modalidades de descentralização, re-centralização e re-descentralização que têm caracterizado as
medidas tomadas em diversos países neste domínio (Barroso, 1997).
O conceito de territorialização utilizado por Barroso (1997: 10) inclui uma grande
diversidade de princípios, dispositivos e processos inovadores, no domínio da planificação,
formulação e administração das políticas educativas que, de um modo geral, vão no sentido de
valorizar a afirmação dos poderes periféricos, a mobilização local dos actores e a contextualização
da acção política.
Tomando como base a diversidade destas políticas (nestes e noutros países) e as suas
implicações na renovação do ensino público, podem, no entender de Barroso (1998: 34-35)
distinguir dois grandes eixos:
i)

A gestão local da escola e o reforço da sua autonomia não são meras
medidas de modernização administrativa, nem se confinam a uma
dimensão puramente técnica, de racionalização da gestão escolar. São
medidas políticas que só podem ser compreendidas no quadro de
movimento mais vasto em que se inserem (como a descentralização, a
nova gestão pública ou a introdução de uma lógica de mercado no sector
público da educação) e que exigem uma análise crítica que tenha em conta
as motivações políticas, económicas e sociais que lhe estão subjacentes.

ii)

O debate sobre a gestão local e a autonomia das escolas tem estado
polarizado em torno de dois modelos apresentados como únicas
alternativas

possíveis:

a

administração

centralizada,

planificada

e

hierarquizada; o mercado, descentralizado, concorrencial e autónomo.
Deste ponto de vista, toda a tentativa de alterar o primeiro, iria recair,
inevitavelmente, no segundo, pelo que a realidade se dividiria em três
situações possíveis: os que não abandonaram o modelo centralizado; os
que já alcançaram o modelo de mercado; e os que por incapacidade ou
estratégia política, ainda estão só a meio caminho (incluindo, nestes, os
que prometem o mercado e tudo fazem para conservar o centralismo
estatal. Ora, a realidade é mais complexa do que este raciocínio pressupõe
e existem outras alternativas na educação pública, entre o centralismo
estatal e a livre concorrência do mercado, entre a fatal burocracia do sector
público e o mito da gestão empresarial, entre o súbdito e o cliente.
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2. Os Municípios no contexto Europeu
A existência de autarquias locais é considerada, por si só, um factor de enriquecimento da
democracia pluralista e pode constituir um contra poder eficaz de eventuais abusos do poder por
parte da Administração Central (Martins, 2001: 14), sendo este o principal motivo porque os
sistemas totalitários não podem aceitar a existência de autarquias locais ou quando estas existem
à data da instauração desse tipo regime, um dos primeiros actos é substituí-las por estruturas de
desconcentração do poder da Administração Central. Foi o que aconteceu em Portugal, após o
golpe militar de 28 de Maio de 1926, pois, as leis descentralizadoras aprovadas na 1ª República
foram sendo progressivamente modificadas ou revogadas e substituídas, culminando na
aprovação, em 1936, do Código Administrativo123 que veio a vigorar durante décadas.
De facto, as autarquias locais multiplicam as possibilidades de participação das
populações na vida pública local e nos processos democráticos, das quais destacamos três:
i)o número de actos e campanhas eleitorais oferecem outras tantas oportunidades para a
intervenção das populações;
ii) os mecanismos de participação (referendos locais, organizações locais não
governamentais, grupos de interesses) vêm enriquecer a vida democrática;
iii) o direito de voto para as eleições locais, é reconhecido a todos os residentes com
nacionalidade de um dos outros países da União Europeia e, em certos países tais como a
Dinamarca, Finlândia, Holanda, Reino Unido, etc., esse direito é estendido a residentes em países
não comunitários, embora sujeito a algumas condições.
Para além das formas e ocasião de participação, Martins (2001: 15) afirma que o elevado
número de representantes eleitos fazem das autarquias locais verdadeiros centros de
aprendizagem da democracia, quer para jovens políticos, quer para a população em geral e
favorecem a eclosão de laços de solidariedade social e de participação que se traduzem por
fenómenos de mecenato, de intervenções em favor da protecção do património cultural e natural,
entre outros.

2.1. Breve enquadramento Histórico
Embora seja verdade que as origens das autarquias locais remontarem à Idade Antiga, em
especial na Grécia e no Império Romano, é na Idade Média, em especial nas cidades e nos
burgos que a noção de autonomia local ganha expressão concreta, um pouco por toda a Europa.
Mais recentemente, a noção actual de autarquia local aparece em estreita ligação com a
legitimação do poder de Estado e com a dialéctica centralização-descentralização subjacente ao
desenvolvimento da organização territorial do Estado Moderno (Martins, 2001: 18).
A inserção dos actuais sistemas de autarquias locais nos dispositivos constitucionais dos
Estados da União Europeia começaram a ocorrer a partir dos finais do século XVIII, dos quais
O Código Administrativo, aprovado em 1936, instituiu um sistema de administração territorial assente em
princípios bastante rígidos, postulados de subordinação hierárquica e funcional das autarquias à
Administração Central, estabelecendo, por exemplo, a regra da nomeação do Presidente da Câmara e da
Câmara Municipal.
123

151

registamos alguns exemplos: Luxemburgo (1743); Bélgica e França (1831); Dinamarca (1837);
Holanda (1843); Finlândia (1861); Suécia (1862). Já em meados do século XX, as constituições da
Itália (1948) e da Alemanha (1949) criaram novas organizações territoriais do Estado. Em virtude
de, ambos os países que constituem a Península Ibérica (Portugal e Espanha), terem estado
sujeitos a regimes ditatoriais, durante parte do século XX, os sistemas de autarquias locais foram
apenas estabelecidos pelas constituições democráticas já durante o último quartel do século XX:
em 1976, no caso de Portugal; em 1978, no caso da Espanha.
No quadro dos dispositivos constitucionais que conferem estatuto às autarquias locais que
acabamos de ilustrar, registamos dois casos sui generis, no contexto europeu: o primeiro caso
refere-se à Irlanda, país ode as atribuições, competências e estruturas locais derivam
exclusivamente de leis ordinárias, apesar de nos anos 90, um grupo de peritos (no âmbito revisão
da constituição) ter recomendado o reconhecimento constitucional das autarquias locais; o
segundo caso diz respeito ao Reino Unido, país onde impera a ideologia da soberania absoluta do
parlamento (Martins, 2001: 20) o que determina a existência de uma grande vulnerabilidade das
autarquias em relação às diferentes maiorias parlamentares.
É possível identificar, dentro da enorme variedade de doutrinas e tradições políticoadministrativas quatro grandes correntes:
• a corrente francesa apoiada na doutrina de Montesquieu – defensora da separação dos
poderes – na qual as autarquias locais aparecem como um poder moderador (...) ou
quarto poder (Martins, 2001: 18). Esta situação decorre da Revolução Francesa de
1789, onde, num espaço temporal curto (meses) o território francês é dividido em
communes e départements, ao mesmo tempo que é instituído um sistema de
comissários do Estado, os quais, por volta de 1800 viriam a ser transformados em
préfets124. A influência do regime napoleónico de prefeituras que se seguiu à Revolução
Francesa estendeu-se a vários países: Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Itália, Espanha
Portugal e, até, às monarquias do Norte da Europa, como foram os casos da
Dinamarca e da Suécia;
• a corrente germânica (prussiana) desenvolveu-se, em alternativa à corrente
napoleónica, nas regiões orientais da Alemanha actual e da Áustria.

Caracteriza-se

por as autarquias locais serem concebidas como elementos da administração pública e
simultaneamente, instrumentos de educação nacional, da aprendizagem das
responsabilidades cívicas e de mobilização das energias das populações (Martins,
2001: 18). Esta concepção tem a sua origem na lei prussiana de reforma municipal,
ocorrida em 1808, a qual concebe a comunidade local como elemento base da
organização do Estado sustentada na auto-organização e no serviço voluntário em prol
da comunidade;
• a corrente anglo-saxónica (self-governement) remonta ao século das Luzes e aos
esforços de teorização e de concretização da ideia de Estado perfeito, e consolidada

124

Os préfets, durante quase dois séculos, acumulavam as funções de chefes de executivos autárquicos e
de agentes do governo central, situação que perdurou até 1980, com poucas alterações.
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através da reforma municipal de 1935 que reforça os poderes das autoridades locais e
cria um segundo nível autárquico (Martins, 2001: 18-19). A partir da Revolução
Industrial até aos anos 30, as autarquias locais asseguram a prestação de vários
serviços públicos essenciais, tais como a água, saneamento, habitação social, etc.
Após a II Guerrra Mundial, as autarquias locais viram reduzida a sua importância na
prestação dos serviços públicos.
• a quarta corrente – de descentralização e participação - constitui uma resposta às
tendências centralizadoras125 que se desenvolveram nos anos seguintes à II Guerra
Mundial, um pouco por toda a Europa (à excepção da República Federal da
Alemanha). É a partir dos anos 60 do século XX que aparecem movimentos sociais
diversos a reivindicar formas de organização territorial mais participativas e
descentralizadas. Com especial incidência a partir dos anos 70, as tendências
descentralizadoras são responsáveis pelo desenvolvimento do

fenómeno da

regionalização: Itália, França, Espanha e mais recentemente no Reino Unido, são disso
exemplos. Simultaneamente, as formas de participação das populações na vida local
alargaram-se e modificaram-se as relações entre os serviços públicos locais e os
cidadãos-utentes (Martins, 2001: 19).
As políticas regionais desenvolveram-se em praticamente todos os países da Europa após
a Segunda Grande Guerra. Foi no início dos anos 1950 que diferentes países, como a França, a
Itália, a Alemanha e a Bélgica, consolidaram acções visando remediar as disparidades regionais
presentes em seus territórios. Mas, duas décadas antes, a preocupação com as diferenças
regionais na concentração do nível de emprego, da riqueza e da actividade económica haviam
sido aguçados pela crise de 1930 e pelas rápidas transformações que se seguiram na economia
mundial após a Primeira Grande Guerra. Contudo, se na Europa o problema regional mostra-se
presente a partir da década de 1930, consubstanciado em políticas regionais a partir da década de
1950, é registado que esse problema consolidou-se de maneira diferente em vários países.
No período que se seguiu à II Guerra Mundial, marcado por um crescimento económico
rápido, por uma mobilidade acrescida da população, por uma expansão fulgurante das zonas
urbanas e pelo desenvolvimento dos serviços públicos locais associados ao welfare state, os
limites geográficos das autarquias locais apareceram como desadequados face à novas
necessidades sociais e prioridades políticas e, nesse contexto a dimensão dos municípios sofreu
alterações.
Martins (2001: 40) identifica quatro alternativas possíveis que estiveram na base da
alteração da dimensão dos municípios:
a) ajustamento estrutural – reestruturação profunda do sistema de autarquias locais
através de fusão de municípios de acordo com critérios de eficácia e economia de escala;

125

Estas tendências centralizadoras decorrem das exigências da reconstrução de infra-estruturas, da
expansão dos sistemas de protecção social, da luta contra os desequilíbrios regionais, etc.
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b) ajustamento técnico – adaptação pontual a necessidades específicas, através de
formas de cooperação mediante da exploração comuns de competências e recursos existentes
entre municípios, mas mantendo as estruturas;
c) ajustamento por transferências financeiras – aumento substancial de financiamento
vindo do Estado de forma a permitir-lhes assumir funções cada vez mais numerosas e complexas;
d) ajustamento por centralização – transferência, para os níveis intermédio, regional ou
central, de algumas competências tradicionais aos municípios.
Estas alternativas que não são excludentes foram aplicadas em muitos países ou em
simultâneo ou de forma sucessiva. É hoje, possível identificar, que uma grande maioria dos países
da União Europeia optou, nas décadas de 60 e 70, por introduzir reformas126, por via legislativa,
que levaram à redução127 significativamente do número de municípios. Nos anos 80 não ocorreu
nenhuma reforma deste tipo, apenas em meados da década de 90 a Grécia levou a cabo uma
reforma deste tipo (Martins, 2001: 40).
Os argumentos utilizados nos diversos países europeus para justificar estas reformas
apoiavam-se em teorias económicas que partindo de uma variante do critério neoclássico de
eficiência, tentam definir uma dimensão óptima (Martins, 2001: 46).
Em 1984, na Holanda, O Ministério da Administração Interna encomendou um estudo a
duas universidades (Amesterdão e Leiden) sobre a capacidade administrativa – aptidão dos
municípios em assumir a s suas funções no que diz respeito às competências legais, capacidade
de resolução de problemas e de resposta às necessidades locais – dos pequenos municípios.
Foram colocadas três questões (Martins, 2001: 50-51):
a) Com que eficácia o município desempenha as suas funções?
b) Com que eficiência o município desempenha as suas funções?
c) Em que medida as necessidades locais, tal como são exprimidas democraticamente
pela população, são satisfeitas?
Neste estudo foram tidos em conta factores externos (população do município; localização
do município; densidade populacional; distância de um grande centro urbano, etc.) e factores
internos (competência técnica dos funcionários; forma de organização a produção do serviço –
empresa municipal, concessão, administração directa -, situação financeira do município.
A conclusão geral do estudo, segundo Martins (2001: 519) revelou que a capacidade
administrativa de um município está relacionada em função não só da sua população, mas

126

De uma forma geral as autarquias locais foram consultadas previamente sobre as reformas, de acordo
com o artigo 5º da Carta Europeia de Autonomia Local: as autarquias locais devem ser consultadas
previamente relativamente a qualquer alteração dos limites territoriais locais, eventualmente por via de
referendo nos casos em que a lei o permita. Actualmente, a legislação na maior parte dos países (à excepção
da Bélgica que exclui expressamente a possibilidade de referendos nesta matéria) prevê a obrigatoriedades
da consulta dos órgãos municipais e, em muitos casos, a possibilidade de consulta da população através de
referendos.
127
Os países que neste período reduziram de forma mais drástica o número de municípios foram, por ordem
decrescente, a Suécia (87%), a Grécia (83%), a Dinamarca (80%), o reino Unido (79%) e a Bélgica (78%). Na
Alemanha Ocidental esta redução atingiu os dois terços e na Áustria (41%). Entre os países que não
reduziram de forma tão expressiva encontram-se a Espanha (12%), a França (5%) e o Luxemburgo (7%). A
única excepção vai para a Itália cujo número de municípios, entre 1950 e 1999 sofreu um aumento de 4%
(Martins, 2001: 46).
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igualmente de três outros factores: localização do município; estrutura urbana e distância de um
grande centro urbano.
Outros estudos levados a cabo na Finlândia e no Reino Unido concluem que o número de
habitantes dos municípios, só por si, não explica as diferenças nos custos médios unitários dos
serviços municipais e que por isso é necessário integrar outras variáveis na análise em função dos
serviços.
Na Dinamarca, no quadro da reforma autárquica de 1970, tendo por base estudos
realizados sobre as atribuições dos sistemas autárquicos em matéria relativa ao ensino primário,
foi recomendada que a população mínima se fixasse entre 5000 e 6000 habitantes. Na Itália, o
conjunto de serviços que correspondem às atribuições dos municípios estão apenas disponíveis,
de uma forma geral para o conjunto de autarquias locais com mais de 20 000 habitantes. Na
Holanda128, na sequência de diversos estudos realizados na década de 80, os municípios com
menos de 7000 habitantes, não dispõem, regra geral, de uma capacidade administrativa
suficiente, o que põe em causa a sua autonomia. Por fim, em Portugal, a Lei 142/85, de 18 de
Novembro, com a redacção que lhe foi conferida pala Lei n.º 124/97, de 27 de Novembro,
estabelece um conjunto muito restritivo de condições para a criação de municípios, embora
dependente da criação das regiões administrativas:
• População mínima entre 10 000 e 20 000 habitantes;
• Superfície mínima;
• Existência de um centro urbano com população compreendida entre 5000 e 10 000
habitantes;
• Existência de um conjunto de equipamentos colectivos.
Martins (2001: 53) conclui que o limiar da capacidade administrativa autónoma está em
função das competências de que dispõem as autarquias e que quanto mais complexo
for as competências, mais elevado será o limiar.

2.2. Os Municípios na organização dos Estados: caracterização europeia
As relações entre a administração periférica do Estado e as autarquias locais são
analisadas, muitas vezes, através da lente da dicotomia estabelecida nos anos 70 entre os
modelos napoleónicos ou de hierarquia contínua e os modelos dualista ou anglo-saxónicos.
Segundo Martins (2001: 36), no caso dos modelos napoleónicos ou de hierarquia contínua, o
Estado delega nas autarquias locais um certo número de competências, e representantes129 do
Estado que asseguram a coordenação da acção das colectividades locais, através de tutelas
administrativas e técnicas, por meio das quais, fazem, entre outras, um controlo da legalidade dos
actos praticados pelos órgãos autárquicos. No caso dos modelos dualista ou anglo-saxónicos, as
autarquias locais aparecem como totalmente independentes do Estado em termos de

128

Actualmente, a posição oficial na Holanda passa por rejeitar a criação de novos municípios se a população
não atingir os 8000 habitantes; limiar idêntico foi fixado na Suécia aquando da reforma de autarquias locais
nos anos 70.
129
No caso português, esses representantes são os governadores civis.
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funcionamento (Martins, 2001: 36). Posteriormente esta dicotomia foi alargada à hierarquia
descontínua (caso dos países escandinavos) onde a coordenação da supervisão da acção dos
municípios ao nível intermédio é realizado por um órgão da administração periférica do estado e
que coexiste com os órgãos autónomos da autarquia local do mesmo nível.
Esta modelização dos sistemas de administração territorial do Estado, nos países da
União Europeia, tornou-se obsoleta dada a evolução verificada no último quartel do século XX, no
que respeita à autonomia local. As reformas levadas a cabo em Portugal, Espanha e Itália nos
anos 70 e nas duas décadas seguintes e as realizadas em França, tiveram como consequência o
abandono do sistema napoleónico nestes países. De igual modo, o modelo anglo-saxónico
caracterizado pela total independência das autarquias locais começou a ser colocado em causa a
partir dos anos 60, vindo a culminar, por iniciativa do governo de Thacher, nos anos 80, numa
reforma da administração local inspirada por princípios fortemente centralizadores que conduziu à
expressão mínima a autonomia das autarquias locais inglesas, por via da tutela financeira
(Martins, 2001: 36-41).
Na actualidade, em todos os países da União Europeia existe uma administração
periférica do Estado, cuja importância corresponde ao nível de descentralização existente e da
extensão e qualidade das competências delegadas pela Administração Central do estado às
autarquias locais. Esta administração periférica é constituída por órgãos e serviços do Estado com
competência territorial e material limitada, a qual funciona na dependência hierárquica dos órgãos
centrais correspondentes. Na maioria dos países estas instâncias correspondem a um nível
territorial que corresponde às autarquias intermédias (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, etc.). Na
Espanha, Itália, Grécia e em Portugal existem a um nível regional, embora no caso português o
distrito não seja uma autarquia intermédia. Na Irlanda e Inglaterra as instâncias da administração
periférica do Estado correspondem apenas a um nível superior às autarquias intermédias; no caso
da França existem três níveis territoriais de coordenação: regional, intermédio e supramunicipal.
Em suma, as funções desempenhadas por estas instâncias periféricas variam de um país
para o outro, sendo que, na maioria dos países elas desempenhem funções jurisdicionais ou quasi
jurisdicionais de supervisão, controlo e de recurso dos particulares, relativamente às decisões e
actos dos municípios (Martins, 2001: 38) e, em alguns países – Espanha, Grécia, Portugal e Reino
Unido – chegam a assegurar a coordenação de parte dos serviços locais do Estado.
Pelo que foi exposto, pode-se afirmar que, no final do século XX, existem diferentes
sistemas de autarquias locais na Europa, decorrente de um conjunto complexo de factores.
Segundo Martins (2001: 21) os Estados podem ser divididos em federais, regionais e unitários.
Para uma melhor compreensão dos diferentes níveis de autarquias locais coexistentes em
diferentes países da Europa, opta-se por os apresentar de forma sintética, em forma de quadro(s).
No quadro 11 que se segue, designam-se por municípios as mais pequenas autarquias
locais (independentemente das denominações específicas utilizadas nos diferentes países:
comunas, cidades, vilas, municípios, etc.) dotadas de competências próprias em relação a uma
parte dos assuntos públicos; as autarquias intermédias são as unidades que constituem o
segundo nível autárquico dos estados unitários com dois ou três níveis de autarquias locais, ou
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nos casos dos Estados federais ou regionais (província, condado, distrito, etc.); o termo região é a
primeira componente territorial dos Estados regionais e para regimes político-administrativos de
base territorial com estatuto especial (Açores e Madeira, em Portugal; Países de Gales e Irlanda
do Norte, no Reino Unido, etc.).

Países

Alemanha

Áustria

Bélgica

Quadro 11 – Organização Territorial dos Estados Federais, na Europa (1999)
Autarquias locais
Administração local do Estado
16 Estados
439 Autarquias intermédias
14561 Municípios (114 com estatuto especial)
9 Estados
2359 Municípios (15 com estatuto especial)
3 Regiões
10 Autarquias intermédias
589 Municípios

Ao nível das Autarquias intermédias
84 Circunscrições administrativas
chefiadas por Governadores
10 Governadores

Adaptado: Martins (2001: 28)
Nos Estados federais (Alemanha, Áustria e Bélgica) e regionais (Espanha, França e
algumas ilhas tais como a Madeira ou os Açores) ao contrário dos unitários, existem assembleias
que dispõem de poder de iniciativa na elaboração de normas de nível legislativo que apenas têm
que respeitar as normas constitucionais ou resultantes do direito internacional ou comunitário.
A Alemanha, Estado federal por excelência, possui um sistema de autarquias locais misto
com dois níveis, no qual as atribuições das autarquias intermédias variam consideravelmente de
um Estado para outro (Martins, 2001: 27). O sistema de autarquias na Áustria é, em comparação
com o Alemão, menos complexo porque possui um único nível de autarquias. No caso da Bélgica,
apresenta uma aproximação a uma estrutura federal clássica com dois níveis de autarquias locais.

Países

Espanha

Itália

Quadro 12 – Organização Territorial dos Estados Regionais, na Europa (1999)
Autarquias locais
Administração local do Estado
17 Regiões
50 Autarquias intermédias
8097 Municípios
20 Estados (5 com estatuto especial)
95 Autarquias intermédias (2 com
especial)
8099 Municípios

17 Delegados do Governo
50 Governadores
estatuto

20 Comissários regionais
95 Perfeitos

Adaptado: Martins (2001: 28)
A organização territorial da Espanha possui três níveis de autarquias. Em Itália a
organização territorial una e indivisível foi progressivamente dando lugar a um Estado regional.
Nos Estados unitários (Quadro 13), o poder legislativo está concentrado num Parlamento
único e, por isso, a organização, funcionamento e poderes executivo e regulamentar das
autarquias locais são exercidos no quadro de uma única hierarquia de normas subordinadas
às leis do Parlamento. De entre os Estados unitários existem países que possuem apenas um
nível de autarquias locais (Portugal, Finlândia e Luxemburgo), outros possuem dois níveis
(Dinamarca, Holanda, Grécia, etc.) e ainda os que possuem três níveis (França).
Todos os níveis de autarquias locais, que podem variar de um a três, pertencem a uma
ordem jurídica única e não existem relações de subordinação entre os diversos níveis.
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Nível de

Quadro 13 – Organização Territorial dos Estados Unitários, na Europa (1999)
Países
Autarquias Locais
Administração Local do

Hierarquia
Um nível de
autarquias

Estado
Finlândia
Luxemburgo
Portugal

455 Municípios
118 Municípios
275 Municípios
+ 30 Regiões Autónomas

Dinamarca

14 Autarquias intermédias
275 Municípios (2 com estatuto especial)
50 Autarquias Intermédias
1033 Municípios (2 tipos)
12 Autarquias Intermédias
572 Municípios
34 Autarquias Intermédias (5 com estatuto
especial)
80 Municípios Urbanos (de três tipos)
34 Autarquias Intermédias (+ Greater
London Authority)
354 Municípios (82 com estatuto especial)
22 Municípios

locais

Grécia
Holanda
Irlanda
Dois níveis de
autarquias

Inglaterra

locais
País de
Gales
Escócia
Irlanda do
Norte
Suécia
Três níveis de

França

autarquias
locais

6 Governadores da província
3 Comissários de distrito
5 Comissões de Coordenação
regional
18 Governadores Civis
14 Perfeitos de Condado
13 Regiões-Plano
50 Perfeitos
12 Comissários da Coroa
8 Regiões-Plano
9 Regiões de coordenação

32 Municípios
26 Municípios
23 Autarquias intermédias
288 Municípios (3 com estatuto especial)
22 Regiões (+ Cósega)
96 Autarquias Intermédias + (4 com
estatuto
regional)
+
(4
territórios
ultramarinos)

24 Governadores
26 Prefeitos regionais
100 Prefeitos departamentais
336 Subprefeitos

Adaptado: (Martins, 2001: 28-29)
No Luxemburgo, tal como em Portugal, o nível municipal é a única expressão dos
princípios da autonomia local sem esquecer, no entanto, que no caso português a Constituição
prevê a existência de três categorias de autarquias locais (art.º 238º): regiões, municípios e
freguesias. No caso das regiões administrativas, em 1999 não mereceram um resultado favorável
do refendo popular; as freguesias não possuem competências próprias e recursos específicos que
garantam a sua autonomia (Martins, 2001: 31).
No conjunto destes países, tal como afirma Martins (2001: 25), a existência de um único
nível – com atribuições correspondentes à totalidade dos serviços públicos locais), de dois ou três
níveis (dividindo responsabilidades por serviços em função da correspondente complexidade – ou
de sistemas mistos, resulta não só da interacção de factores de natureza política, cultural,
geográfica e económica, mas também de ideias preconcebidas sobre as vantagens potenciais de
cada uma das soluções.
Relativamente ao número de municípios verifica-se a existência de uma grande
disparidades entre algumas dezenas de grandes municípios e um vasto número de pequenos
municípios. Para Martins (2001: 42) essas diferenças de dimensão existem não só entre diferentes
países, mas igualmente no interior do mesmo país.
Portugal, tal como a Bélgica, Dinamarca, Reino Unido e a Suécia fazem parte de um
conjunto de países onde a percentagem de pequenos municípios é muito pequena, ou inexistente
e, em que a maioria deles possui mais de 100 000 habitantes. Este grupo de países conta,
igualmente com uma elevada percentagem relativa de municípios com mais de 200 000
habitantes. Todavia, os países em que os médios e grandes municípios são maioritários (mais de
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100 000 habitantes) são a Alemanha (84); a Espanha (55), a Itália (41) e França (36) onde
existem, simultaneamente, um número significativo de municípios de pequena dimensão (menos
de 5000 habitantes).

3. Os Municípios e a Educação
O processo de inclusão do município no sistema educativo público seguiu um percurso
bastante diferente nos sistemas educativos do sul europeu quando comparado com o dos países
nórdicos e anglo-saxónicos, onde a descentralização educativa e a municipalização da educação
básica e secundária inferior é uma prática com uma tradição consolidada. De facto,
historicamente, nos países com tradição democrática de descentralização local, como é o caso
dos países anglo-saxónicos e nórdicos, os municípios assumiram desde cedo responsabilidades,
por iniciativa própria, na instrução popular ao sucederem nesta função às igrejas reformadas que
inicialmente preencheram esse papel, como consequência do processo de secularização mais
acelerado nessas sociedades. Por isso, nesses países os sistemas educativos públicos
caracterizam-se por serem localmente administrados tendo-se expandido esse tipo de
administração à escolaridade infantil, primária e secundária, durante o século XX. Já nos países
latinos o processo foi bastante mais tardio uma vez que o Estado concentrou em si todas as
funções de educação e ensino, criando, por um lado, um sistema fortemente centralizado e, por
outro, retardando e dificultando a implantação de regimes democráticos nesses países tiveram
uma implantação mais tardia e mais conflitual. Para Benitez (1993) e Ferrer (1994) o sistema
educativo dos países latinos continua a ser um sistema público centralmente administrado,
embora existam algumas mudanças que o diferenciam do modelo inicial do século XIX. Essas
mudanças deram-se no sentido da desconcentração e descentralização selectiva de algumas
funções para os municípios dentro do sistema público, como foi o caso da França (DurandPrinborgne, 1989: 135-148), e da participação municipal em órgãos das escolas e em órgãos
consultivos, como acontece em Portugal, mais recentemente.

3.1. Os Municípios no sistema educativo português
3.1.1.Enquadramento histórico e normativo antes da Revolução de Abril
Em Portugal, o papel do município na educação está estreitamente ligado ao
ressurgimento do município como autarquia local. A intervenção dos municípios na educação
surge na parte final do Século XIX com o objectivo de acelerar processo de alfabetização pela
mão de D. António da Costa (1870) e Rodrigues Sampaio (1878).
Nos séculos XIV e XV verificou-se uma profunda restrição à autonomia municipal, a qual
se exprimiu no regimento dos corregedores de 1332, também designados por juízes de fora parte
e que de forma progressiva, mas inexorável, foram substituindo os juízes ordinários ou da terra.
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Quase cinco séculos passados, a Revolução de 1820130, além de muitas alterações
introduzidas veio trazer ao municipalismo responsabilidades no domínio da Educação, Instrução e
do Ensino. Contudo, só a partir de 1832 é que se vai notar mais objectivamente o papel dos
municípios nas reformas da Instrução Pública131, já que o papel das câmaras é, neste período,
paralelo com o de outras instituições. Desse modo, a organização da administração local
portuguesa tem os seus alicerces nas reformas introduzidas nos primórdios do século XIX, através
da revolução liberal. Segundo Barroso (1996:11), (…) o caminho é algo que se faz caminhando,
do mesmo modo que a descentralização se faz descentralizando, isto é, conquistando a
autonomia e exercendo localmente o poder.
Em 1844, surge a Reforma de Costa Cabral132, em que o ensino primário era obrigatório
para crianças dos sete aos quinze anos de idade. Nesta reforma permitia-se às Câmaras
Municipais estabelecer gratificações aos párocos e outros cidadãos para ministrar o ensino; de
igual modo as escolas poderiam funcionar em edifícios não públicos quando as Câmaras
fornecessem casa e mobília. As Camaras Municipaes poderão ser authorizadas, pelos Conselhos
de Districto, a estabelecer gratificações (Ministério da Educação, 1989: 116). Assim, as Câmaras
suportavam o aluguer das casas para escolas e habitação para professores e a aquisição de
algum material para os alunos. Posteriormente, a partir de 1870, surge a Reforma da Instrução
Primária133, das várias medidas aprovadas a mais evidente é a que comporta a descentralização
do ensino primário e a entrega às Câmaras Municipais das respectivas escolas. No entanto, os
orçamentos dos municípios eram muito pequenos. Passada uma década, na forma da lei de 11 de
Junho de 1880, as câmaras para fazer face às despesas, na falta de receitas próprias a tal
destinadas, são obrigadas a lançar um imposto especial para a Instrução primária, directo ou
indirecto, que poderá atingir o equivalente ao produto de 15% adicionais às contribuições gerais
directas do Estado (Capela, 2005: 27).
Corporizada

a

reforma

administrativa

descentralizadora,

com

alargamento

das

competências e autonomia municipais, é-lhe definido como essencial domínio da sua intervenção,
a tarefa da Instrução Pública: Em 1875, Rodrigues Sampaio precede o seu plano reformador com
as seguintes palavras memoráveis: Esta desgraça (refere-se à falta de escolas e de alunos) que,
130

Em Portugal a constituição liberal de 1822 no seu art.º 219 referenciava que haveria Câmaras em todos os
povos, onde assim convier ao bem público; no art.º 223, viria consagrar o princípio da descentralização
municipalista e atribui ao município algumas responsabilidades na instrução pública, designadamente cuidar
das escolas das primeiras letras e de outros estabelecimentos de educação que forem pagos por
rendimentos públicos (Almeida, 1991). Segundo o autor, o capítulo II da constituição era totalmente
consagrado à administração municipal.
131
Em 1835 surge o regulamento Geral da Instrução Primária o qual fixava a gratuitidade do ensino primário
na escolas públicas e a liberdade de qualquer cidadão ensinar. As Câmaras Municipais e aos Párocos
competia a vigilância do seu cumprimento. Incumbe a todas as authoridades Administrativas, locaes, ou
geraes, vigiar se as Leis regulamentares da Instrução Primaria são observadas pontualmente nos seus
Districtos, e se os Professores desempenham os seus deveres (Ministério da Educação, 1989: 7). Esta lei era
amplamente descentralizadora, no entanto nunca chegou a entrar em vigor, veio suceder-lhe uma outra
denominada Reforma de Passos Manuel Reforma de Passos Manuel de 15 de Novembro de 1836. Ao
comparar esta reforma com a anterior, nota-se algumas inflexões de modo a considerá-la uma reforma
centralizadora (Carvalho, 1996).
132
Reforma de Costa Cabral de 20 de Setembro e 1844.
133
Reforma da Instrução Primária de 16 de Agosto de 1870.

160

em assuntos de instrução nacional, é uma calamidade pública mais terrível pela sua permanência
que as revoluções do mundo físico, procedeu de se não haver compreendido que, para se
desenvolver e prosperar, a instrução elementar absolutamente precisa da iniciativa local; sendo a
gerência do estado impotente e ineficaz para a difusão da instrução primaria que carece do meio
que lhe é próprio e só se expande com o concurso unânime de todos os cidadãos (Peixoto, 1922:
9). Esta intervenção manifestar-se-ia na construção de escolas, na criação e manutenção de
cursos de alfabetização, na nomeação e remuneração de professores e na concessão de
subsídios aos alunos.
Em 1878, corporiza-se uma reforma administrativa descentralizadora, com alargamento
das competências e autonomia dos municípios, que se manifesta na construção de escolas, na
criação e manutenção de cursos e alfabetização, na nomeação e remuneração de professores.
Segundo Fernandes (1992: 340-341) a participação das Câmaras Municipais no financiamento do
ensino primário é também uma medida retomada das reformas de D. António Costa e Rodrigo
Sampaio que tinha sido abandonada na reforma de João Franco. Há porém algumas medidas
inovadoras: a introdução do ensino infantil e a criação de um serviço de assistência escolar em
cada município, que visava suprir as carências de base económica e sanitária da população
estudantil originária das classes populares. Algumas destas atribuições confiadas às câmaras
municipais, não constituíam novidade pois, encontravam-se já previstas em anteriores reformas da
Instrução Pública, designadamente a manutenção dos edifícios escolares e o fornecimento de
equipamentos e materiais escolares. As sucessivas reformas e mais concretamente a reforma de
Rodrigues Sampaio implicavam um suporte financeiro para o qual, os cofres do Estado não
estavam preparados. Neste sentido, vão ser lançados impostos para a Instrução, cuja cobrança e
administração serão entregues às câmaras municipais. Os recursos financeiros serão, no século
XIX, a força pendular que influenciaria de todo, o carácter centralizador ou descentralizador das
reformas implementadas.
Em suma, é através da Reforma da Instrução Primária de 1878 e respectivo Regulamento
em 1882 (na sequência de orientações já produzidas por António Costa aquando da Reforma de
1870) que se opera a transferência para o município de algumas competências no domínio da
instrução primária.
Apesar do avanço no sentido da descentralização, o Código Administrativo de 1896 repõe
a centralização, como princípio da organização administrativa local (Guedes, 2003: 99). É com os
diplomas de João Franco134, que se regressa à centralização dos serviços do estado. No
preâmbulo do diploma podemos ler (…) julgou contudo o governo que deveria continuar reservada
para o Poder Central a principal parte da acção (Ministério da Educação, 1992b: 184). Esta perda
de autonomia foi-se acentuando até ao final do séc. XIX, altura em que surgiu uma reacção
destinada a parar a decadência referida por Sampaio (1878 e 1882), e o atraso da instrução
primária no país (Fernandes, 2005: 85).
Mau grado a boa vontade manifestada pelo desenvolvimento e pelo interesse da Instrução
Pública, que acolhe e percorre todos os sectores da vida política e da cultura do século XIX, os
134

Diplomas de João Franco, de 22 de Dezembro e 1894
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meios que a administração pública tinha ao seu dispor, em relação ao défice de equipamentos
públicos que o país necessitava era enorme, sendo incapaz o Estado e as autarquias de
responderem minimamente às exigências e às solicitações colocadas. Pelo exposto, pode
depreender-se que qualquer outro papel atribuído aos municípios, esbarraria com a falta de verbas
para a sua implementação. A agravar ainda mais esta situação, assistimos ao desvio, por parte
dos municípios, das verbas destinadas à educação: É que nem sempre os municípios aplicavam
as verbas expressamente realizadas para o pagamento dos professores a tal fim, distribuindo-as
muitas vezes por outras necessidades municipais. Utilizavam e desviavam, frequentes vezes,
verbas com o geral protesto e prejuízo dos professores (Capela, 2005).
A última década do século XIX e a primeira década do século XX correspondem a um
período em que o ideal monárquico vai perdendo gradualmente a sua legitimidade e as próprias
instituições monárquicas vão mergulhando numa crise cada vez mais profunda e, por isso,
irreversível. Decadência, regeneração e progresso são conceitos-chave do pensamento português
na transição do século XIX para o século XX que caracterizam o discurso republicano sobre
educação. Para Pintassilgo (1998) eram traves-mestras deste pensamento republicano inicial a
descentralização municipalista, o federalismo ibérico e o associativismo, para além da ideia central
de república (Pintassilgo, 1998: 48). A educação escolar135 torna-se um objectivo primordial na 1ª
República136, já que será através dela que se conseguirá atingir e consolidar a democratização e
modernização do país, sendo a educação moral e cívica o trampolim para a sua consecução e a
escola um dos pilares da República. Segundo Peixoto (1922:12) a alta e patriótica missão que os
municípios vêm desempenhando na administração local incita-os a enfrentarem com o maior ardor
o magno problema do ensino popular, procurando reaver a sua administração a fim de
continuarem a obra admirável da descentralização, concorrendo assim para que as crianças, os
cidadãos de amanhã, aqueles que hão-de ser os defensores da Pátria e os dirigentes dos destinos
da Nação, possam encontrar, durante a idade escolar, o auxílio de que carecem e a que têm
direito; transformando o grande santuário da escola num centro propulsor do desenvolvimento e
da riqueza da nossa nacionalidade.
Entre os pedagogos republicanos destacam-se João de Barros e António Sérgio,
republicanos convictos, defensores da importância da educação moral e cívica, através da qual se
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A inclusão da educação cívica nos currículos, tornar-se-á num instrumento indispensável para estabilizar o
regime, um factor de legitimação do poder e não menos importante numa condição para assegurar a
sobrevivência da jovem República portuguesa, como alternativa credível à recém-desposada monarquia, que
possuía uma tradição de quase oito séculos de história e cujos símbolos e valores, juntamente com os do
catolicismo, se haviam enraizado no coração dos portugueses. Por isso se compreende que, na 1ª República,
a educação escolar tenha uma finalidade directamente política que é, neste caso, uma finalidade
democrática. Segundo Fernandes (1992: 323-324) para António Sérgio a educação cívica não se esgota
apenas numa mudança radical do processo pedagógico. Ela consiste também na organização democrática
dos alunos sob a forma de Município escolar. (...) Na base desta proposta está a educação dos alunos,
futuros cidadãos, para a vida democrática local. Nessa preparação se inclui a educação cívica necessária
para criar a boa vida municipal, o bom cidadão, o bom munícipe.
136
Segundo Fernandes (1999b: 162) o Partido Republicano Português num manifesto-programa de 1891
assumiu também no seu programa a concepção federalista e municipalista do estado prometendo fazer da
província e do município as bases da organização do poder político. A Reforma do ensino Primário e Normal
de 1911 foi o indicador mais relevante, ao nível municipal. Todavia, como conclui César de Oliveira, “ a
chegada dos republicanos ao poder não contrariou, antes inscreveu, a tendência centrípeta do sistema
político que caracterizou a evolução política e administrativa portuguesas na época moderna.
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preparam os alunos para a cidadania. António Sérgio, sendo o continuador do municipalismo de
Alexandre Herculano, tinha uma visão muito particular, propondo mesmo a organização municipal
como modelo de referência para a organização da escola (Fernandes, 1999).
Por força da Constituição de 1911, surge na administração municipal uma nova estrutura –
a Câmara Municipal, eleita por um período de 3 anos. A intervenção das autarquias na educação
era reduzida às contribuições a que estavam obrigadas e que eram impostas pelos vários
governos. O Estado reservava para si todas as competências no domínio pedagógico, curricular e
inspectivo.
A partir de 1870, a imagem que a classe política e o poder local tinham não era a mais
favorável. Alguns escritores mais notáveis como Almeida Garrett137 associavam essa classe
política com corrupção, caciquismo e incompetência (Evangelista, 2005: 99); também por isso, O
papel dos municípios na educação nunca foi pacífico.
De facto, o papel dos municípios foi sendo objecto de contestação, por parte, em primeira
linha, dos próprios municípios, pela falta manifesta de recursos para sustentarem o sistema
educativo; mas também por parte dos professores, por um lado, pelo conhecimento que tinham da
situação financeira das autarquias, temendo que a mesma determinasse a falta de pagamentos
dos salários (Sousa, 1997) e, por outro, pelas dependências políticas locais que um sistema desta
natureza poderia originar. Fernandes (1999b: 164) assinala a existência dessas vozes críticas138
vindas de docentes contra a atribuição de competências aos municípios, quer no período liberal
quer na 1ª República, no que diz respeito ao sistema educativo. Augusto César Peixoto não
compreendeu esta posição dos professores ao afirmar (...) parece-nos, ser, o caso dos
professores primários que com uma incoerência lamentável, ou por motivos que não vêm para
aqui, se opõem á descentralização do ensino. E dizemos incoerência porque, antes de 1913, eles
a reclamavam na sua imprensa e nas suas reuniões, e agora mesmo, depois da última
centralização, os seus clamores na imprensa contra as irregularidades do Estado, são constantes
(Peixoto, 1922: 8). Este mesmo contexto é analisado e sintetizado por Fernandes (1992: 355) o
qual considera que a descentralização do ensino primário e infantil traduziu-se numa transferência
de encargos financeiros do Estado para as Câmaras Municipais, mas não na transferência de
competências na elaboração e controlo do projecto educativo. Segundo o mesmo autor, a
aplicação da descentralização deparou com dificuldades e resistências que conduziram ao seu
abandono em 1918 (Fernandes, 1992: 355), nomeadamente, escassez dos recursos camarários
para suportar os custos da educação que conduziu a várias medidas legislativas destinadas a
supri-las com subsídios estatais no desvio da contribuição municipal para a instrução primária,
para outras finalidades o que mostra que não havia consonância entre as autarquias e o governo
quanto à importância política da instrução popular e (...) oposição dos professores primários à sua
Almeida Garrett (...), um dos notáveis da época, era partidário do centralismo administrativo do sistema
educativo.
138
Uma dessas vozes críticas assinaladas por Fernandes (1999b: 64) é Teófilo Ferreira, Director da Escola
Normal de Lisboa e deputado às cortes Liberais (...) num discurso proferido no parlamento em 1890 afirmavase contra a descentralização do ensino primário aplicada pela reforma em 1870 de Rodrigues Sampaio
proclamando: o nosso povo não se acha preparado nem educado para descentralizações de nenhuma
espécie. De igual modo Sampaio (1975) assinala a contestação forte dos professores, relativamente à
reforma de 1911, utilizando argumentos em tudo semelhantes aos do período liberal.
137
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transferência de funcionários do Estado para funcionários municipais, pois, viam nesta
transferência uma ameaça à sua estabilidade económica e à sua independência em relação às
influências locais. Com o Decreto de 12 de Julho de 1918, regressa-se à centralização plena
(Fernandes, 1992: 355).
Foi com a Primeira República que se iniciou a reforma do Ensino Primário139 e em 1919 foi
criado o ensino pré-primário oficial e o ensino primário geral superior. Nesta reforma era
contemplado o seguinte: descentralização administrativa do ensino; o ensino infantil; o
estabelecimento de escolas primárias superiores, a neutralidade da escola e as escolas móveis
(Sousa, 1997; Costa, 1997). A administração do ensino primário passa para os municípios,
competia também às Câmaras a criação de cursos nocturnos para combater o analfabetismo.
Em Portugal, a jovem Primeira República é derrubada, originando um regime ditatorial de
direita que perduraria por meio século. Nesta fase retrocedeu-se a passos largos na via da
democratização do ensino iniciada pela 1.ª República.
Neste jogo do local sobre o central, ou da sobreposição do central sobre o local (maior ou
menor importância da vida municipal) a intervenção das autarquias na educação era reduzida às
contribuições a que estas estavam obrigadas e que eram impostas pelos diversos governos. O
Estado nunca abriu mão e reservava para si todas as competências no domínio pedagógico,
curricular e inspectivo. A superintendência administrativa da gestão dos edifícios escolares nunca
fez parte das competências municipais. (...) os municípios e os cidadãos tinham sobretudo
deveres e não direitos educativos; o dever de mandar os filhos à escola, expressa na
obrigatoriedade, no caso dos pais; e o dever de contribuir para as despesas educativas, no caso
dos municípios (Fernandes, 1994: 52). A este respeito, Peixoto (1922: 7) considerava
incompreensível que não tendo as Câmaras capacidade para administrar o ensino primário se lhes
imponha a obrigatoriedade de satisfazer os encargos respectivos, o que demonstra que o Estado
considera como interditos na administração do ensino os Municípios, nomeando como tutores
umas juntas de que fazem parte, em cada concelho, dois representantes da respectiva Câmara e
portanto, igualmente interditos os quais não têm evidentemente competência legal para
administrar uma coisa que por lei lhes é vedada. Pese embora a paixão pela instrução
manifestada pelos republicanos, as necessidades financeiras das câmaras municipais não foram
reduzidas na 1.ª República, muito embora fosse um período áureo de reformas da administração
autárquica; contudo, os constrangimentos à autonomia financeira dos municípios, mantiveram-se
(Fernandes, 1999). Deste modo, a intervenção das autarquias locais na administração da
educação, no período histórico em questão, esteve confinada a um papel de mero contribuinte
financeiro forçado.
Durante o Estado Novo, Salazar, na sua ânsia centralizadora, acabou por fazer substituir
na administração das escolas a intervenção local pela do poder central, mantendo apenas o peso
do controlo das políticas locais sobre os professores e sob a responsabilidade do município a
reparação e conservação das infra-estruturas escolares. Impondo a tríade Deus, Pátria, Família, o
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Reforma do Ensino Primário, de 29 de Março de 1911. Esta dividia o ensino primário em três escalões: o
elementar, o complementar e o superior.
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Estado novo reacende as medidas de carácter centralizador. Mónica (1978: 175-176), refere que
com o Salazarismo o professor é transformado em sacerdote do nacionalismo, reconduzido, como
ficava à condição de apóstolo dos rumos novos e da eternidade da nossa pátria. A aprendizagem
cingia-se apenas a saber ler, escrever e contar.Com o Estado Novo o princípio eleitoral é
substituído pelo princípio corporativo e na divisão do território surge uma nova entidade – a
Província – ficando o distrito, apenas com o Governador Civil como magistrado administrativo
(Sousa, 1997). A Câmara Municipal era o principal órgão de administração local, o presidente
orientava e coordenava a acção municipal.
Com a saída de Salazar do Governo, encerra-se um ciclo histórico da vida nacional. Sobe
ao poder Marcelo Caetano que nomeia como Ministro da Educação José Hermano Saraiva. O
Professor Veiga Simão, conhecedor do Sistema Educativo Português tinha a tarefa de propor e
negociar uma reforma da educação em Portugal. A Reforma de Veiga Simão (Lei n.º 5/73, de 25
de Junho), em Portugal, que visa a democratização do ensino assente na cooperação, no interior
da escola, de docentes e de discentes em espaços de participação onde cada vez se considera
mais clara a necessidade de democratização da sociedade. No entanto, os constrangimentos
derivados do sistema político vigente, que não comportam espaços de participação, legaram a
capacidade de mobilização educativa que teve maior impacto após o 25 de Abril de 1974
(Formosinho e Machado, 2000: 33).
O trabalho de Veiga Simão introduziu o importante princípio democrático da
descentralização, referindo que uma acção de tão grande envergadura não se improvisa nem
pode ser realizada por um só homem ou por um pequeno grupo de pessoas (Simão, 1973: 33-39).
Pela primeira vez desde a Primeira República, um ministro encarava a democratização do ensino
como um objectivo prioritário do governo. (Afonso: 1994: 108).
Em síntese, segundo Fernandes (1999: 162), tendo por base bibliográfica a História de
Portugal, considera Alexandre Herculano140 (1810-1877) como estando na origem da concepção
do município como uma república local e célula estruturante do Estado democrático cuja origem
moderna está ligada à época liberal: Na sua “Carta aos Eleitores de Sintra”, escrita em 1858, ao
mesmo tempo que ataca os malefícios do centralismo liberal faz a defesa da descentralização
municipal como princípio do renascimento da vida pública. Este tipo de municipalismo defendido
por Herculano vem a encontrar como seu continuador e defensor – António Sérgio (1883-1969) em pleno século XX, o qual propõe a organização municipal como modelo de referência para a
organização da escola. Fernandes (1995b, 1999b) e Evangelista (2005) afirmam que o município
na era liberal, republicana ou salazarista nunca passou de uma extensão local do Estado e a
escola como um serviço desconcentrado desse mesmo Estado, não podendo esta situação ser
imputada à incultura municipal, mas sim à falta de recursos e de vontade política do Estado
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Alexandre Herculano é indiscutivelmente o fundador da historiografia sobre os concelhos, sendo actual
muita da sua investigação sobre o funcionamento das instituições municipais durante os primeiros séculos da
existência de Portugal. Segundo Herculano, a origem dos municípios deveria buscar-se na tradição hispanoromana, sendo o foral não uma criação do município, mas uma confirmação duma realidade preexistente.
Estudos posteriores, porém, vieram pôr em dúvida a tese de Herculano sobre a origem dos concelhos. Estes
seriam inteiramente alheios a quaisquer instituições anteriores, constituindo uma realidade nova e dependendo de
novos condicionalismos (Baquero Moreno, 1985).
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Central ao défice de investimentos na educação (Fernandes, 1999b: 163-167). Tal como é
afirmado por Evangelista (2005: 99) a educação nunca terá sido uma verdadeira prioridade para o
poder central, reflectindo-se localmente numa falta de motivação e de recursos compatíveis com
as responsabilidades, abundando, no período liberal, 1ª República e Estado Novo, normativos que
perdoavam dívidas, atribuíam subsídios e incentivavam as câmaras (...) na manutenção dos
edifícios escolares, no fornecimento de equipamento e materiais escolares e, num certo período
de tempo, na cedência de Habitação ao professor. Estas competências dos municípios na área da
educação incidiam, exclusivamente, no ensino primário (Fernandes, 1995a: 52-53).
Os factos históricos sinalizam o liberalismo como tendo marcado uma reacção tendente a
suster a decadência das organizações municipais mas, em simultâneo, significou uma
racionalização das relações entre o centro e a periferia, que se manifestou numa acentuada
ingerência do poder central nas autonomias locais. De facto, a história da Administração local no
período liberal está marcada por esta dialéctica. Também a República prometeu aos municípios
maior autonomia e maior poder político – pelo menos tinha sido esse o seu discurso durante a
oposição à monarquia. Porém, entre o discurso e a prática a distância foi grande (César Oliveira,
1996). Com o Estado Novo, os últimos resquícios de poder local foram erradicados e a
Administração local passou definitivamente a ser um prolongamento da Administração central, a
qual nomeava todos os titulares de cargos locais.
Com as reformas pombalinas inicia-se o período da superintendência do estado sobre a
educação escolar que caracteriza a Época Moderna e contemporânea com o consequente
afastamento da Igreja dos centros de decisão política educativa e da administração dos
estabelecimentos de ensino (Fernandes, 1992: 61). A lógica que presidiu a esta distribuição de
papéis manteve-se inalterada na lei até à Reforma educativa de 1986, o que se procurará
constatar no ponto seguinte.
3.2. Enquadramento histórico e normativo após o 25 de Abril
Nos últimos trinta anos, o quadro legal das autarquias ao nível de competências próprias e
delegadas, bem como o respectivo financiamento, em matéria educativa, manteve-se quase
inalterado. O poder local, nesta matéria, continuou a exercer-se sobretudo ao nível da execução
das tarefas mais pobres da logística educativa, embora a partir de meados da década de 90
crescentes sinais de mudança (formal e informal) tivessem surgido e questionado a capacidade de
resposta dos municípios aos desafios do desenvolvimento.
A época moderna trouxe uma nova sensibilidade para a importância da educação escolar
ao público em geral que se repercutiu também a nível municipal, onde passou a haver um
conjunto importante de professores exercendo cargos autárquicos. Isto fez com que, ao contrário
das épocas anteriores, em que o município tinha sido forçado a intervir na educação, a partir de
1974, são os municípios que, por iniciativa própria, investem nesse domínio em construções ou
recuperação de edifícios, no apoio à educação de adultos e no desenvolvimento de actividades
educativas de complemento e ocupação de tempos livres.
Como podemos constatar, ao longo dos anos e das várias reformas que foram surgindo,
verificamos que as orientações foram-se balanceando, ora, no sentido de uma maior centralização
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de poderes no governo, ora orientadas para uma maior autonomia das instituições locais (…)
depois de um período fortemente centralizador que acompanhou o Estado Novo (1926/74), vive-se
actualmente um período de descentralização iniciado com a Constituição de 1976 e subsequentes
eleições autárquicas de 1977 (Oliveira, 1993: 26).
Em Portugal, com a queda da ditadura, em Abril de 1974, e início da implementação do
regime democrático, acorrem grandes mutações sociais em vários sectores, incluindo a Escola.
Na perspectiva de Formosinho e Machado (2000: 34), no período que se segue à revolução dos
cravos, toda a estrutura hierárquica formal é deslegitimada, instalando-se em seu lugar o poder
revolucionário em que se ensaia o poder popular e em que a sociedade civil se expande numa
participação política e social sem precedentes. Apareceram normativos do Secretário de Estado
da Administração Escolar, que têm como principais linhas orientadoras, a representatividade e a
colegialidade, expressas na forma de constituição dos diversos órgãos de gestão no processo de
funcionamento. É a partir desse momento que a participação dos professores e dos alunos no
processo educativo transpõe a mera funcionalidade que o regime anteposto consentia e se alarga
às estruturas escolares (Formosinho e Machado, 2000: 33). No que concerne à gestão das
escolas, a mobilização educativa traduziu-se através da realização de assembleias de alunos e de
professores, assim como pela formação de sindicatos e pela evacuação de reitores, directores e
professores acusados de conivência com o regime fascista de Salazar-Caetano. Neste teor é
publicado o Decreto-Lei n.º 176/74, de 29 de Abril, que exonera as autoridades académicas
nomeadas anteriormente.
Só após a Revolução de 1974 foi possível ao município intervir de novo, mais activamente,
nas tarefas da instrução e administração. Segundo Fernandes (1995a: 54), (…) nos anos que se
sucederam ao 25 de Abril, se operou uma profunda revolução na forma como a educação escolar
e não escolar passou a ser enfrentada pelo poder local autárquico. O 25 de Abril traz um
incremento significativo da participação municipal na educação, escolar e não escolar
(Evangelista, 2005). Efectivamente, só com o novo poder municipal instalado no país após o 25 de
Abril de 1974 e dotado de mais competências e mais meios financeiros é que foi possível ao
município intervir de novo, mais activamente, nas tarefas da Instrução e Administração e dar-lhe
mais amplo e profundo desenvolvimento (...) De uma obrigação periférica aos interesses
municipais, imposta pelo poder central e relutantemente aceite, como era o caso durante o regime
anterior, passou a integrar o núcleo normal das intervenções e preocupações municipais. É sem
dúvida um dos mais perceptíveis efeitos da democratização do poder local (Fernandes, 1995a:
55), verificando-se um renascimento do município como expressão da democracia local
(Fernandes, 1999b: 167). É a partir de 1974, como diz Oliveira (1995: 12), que os municípios
portugueses recuperaram, após um ocaso de 140 anos, a autonomia que usufruíam no Antigo
Regime e conquistaram novas atribuições e competências próprias e exclusivas, tendo sido o seu
papel reforçado a partir da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Após a instauração do regime democrático, Fernandes (2005: 83) considera que tem sido
cada vez mais acentuada a intervenção municipal da educação tanto escolar como não escolar.
Este autor aponta três razões para esse facto: i) a situação de degradação dos equipamentos
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educativos, pelas mobilizações locais no âmbito da educação popular e pelas carências
educativas em aspectos fundamentais como a educação infantil, a educação de adultos e a
formação profissional; ii) reconhecimento de um papel mais activo aos actores locais, entre os
quais se situa o município, na educação; iii) a necessidade de ultrapassar os dilemas de uma
escola e de um sistema educativo atravessados por uma crise de legitimidade resultante da
erosão do paradigma do Estado Educador (2005: 83)
No período que decorreu entre Abril de 1974 e Abril de 1976 emergiu uma prática política,
ainda que não estruturada, de participação e de liderança, ao nível local, e, que adoptou práticas
de tipo intervencionista e imediatista de estratégias e planeamento (Guedes, 2003: 20), legitimada,
posteriormente pela Constituição da República Portuguesa (CRP), em 2 de Abril de 1976. A CRP
define o Estado como sendo unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime da
autonomia das autarquias locais e a descentralização democrática da administração pública (nº 1,
do artigo 6º); reafirma a legitimidade das autarquias ao considerar que a organização democrática
do Estado compreende a existência de autarquias locais (nº 1 do art.º 235); o texto constitucional
considera ainda as autarquias locais como pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos
representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas (n.º1
e n.º 2, do art.º 237.º) reconhecendo-lhes igualmente a relevância jurídica e política ao conferirlhes competências e capacidades para possuírem e gerirem património, recursos financeiros e
receitas próprias, e para disporem de poderes tributários (Guedes, 2003: 20). Deste modo, a figura
do administrador nomeado desaparece e os governos civis deixam de interferir na vida municipal a
não ser em situações excepcionais.
Em 1975 é também publicado o Despacho n.º 40/75 que estabelece o quadro normativo
de gestão democrática do ensino primário, que assinala embora não expresso com carácter
obrigatório, cumpre incentivar a participação dos pais (...) autarquias, comissões de moradores
(...). na vida escolar.
O renascimento do município de que nos dá conta Fernandes (1999b) está patente nas
eleições municipalistas de 1976 nas quais foram eleitos os órgãos municipais por sufrágio
universal – a primeira grande expressão popular efectiva do poder local e toda a legislação
promulgada a partir daqui –; o alargamento significativo das suas competências, a retracção das
tutelas administrativas anteriores introduzindo-se, em sua substituição, o princípio jurisdicional
(1999b:167). Este contexto democrático assinalado por Fernandes (1999b: 167), assegura a
autonomia municipal perante o governo e permitiu-lhe desenvolver uma política própria, definir
prioridades de investimento e mudar radicalmente a imagem da câmara perante a população. Esta
deixou de ver nela uma mera extensão local do poder governamental, para a visualizar como
capaz de dar resposta aos seus anseios e legítima representante das suas reclamações perante o
poder central.
A instauração do regime democrático, embora não alterasse a situação legal vigente
quanto às obrigações municipais, melhorou significativamente as condições da sua aplicação.
Comparativamente com a situação anterior, a lei das finanças locais de 1977 reforçou
substancialmente as receitas municipais. Por isso, assiste-se, a partir desta data, a um
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considerável aumento do investimento municipal nos edifícios e equipamentos escolares do
ensino primário e da educação pré-escolar. A criação do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)
através da publicação da Lei nº1/77, de 6 de Janeiro, que instituiu a transferência obrigatória de
verbas do orçamento geral do Estado para o município; o Decreto-lei nº 77/84141 que atribui
competências da educação e ensino aos municípios e a Lei de Bases do Sistema Educativo
(LBSE), promulgada em 1986 são, para Fernandes (1996: 114), os três momentos que, após a
revolução de Abril, tiveram maior influência ao nível das decisões autárquicas.
No primeiro momento, (...) o município é considerado apenas um contribuinte líquido para
as despesas públicas com a educação escolar (Fernandes, 2000: 36). Neste período que medeia
entre a Revolução e a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, o cariz de contribuinte
financeiro não se alteraria, isto é, a participação dos municípios na educação escolar resumia-se,
como até então, a contribuir financeiramente em áreas onde o poder central sempre delegou
responsabilidades nas autarquias e a aumentar significativamente o âmbito dessa participação;
embora os níveis do FEF se tenham mantido muito aquém das expectativas geradas e da média
europeia, eles permitiram reforçar significativamente os magros orçamentos municipais então
existentes (Fernandes, 1995b: 114), não lhes reservando outro papel na educação.
Da legislação nesse período, entretanto publicada, salienta-se a Lei nº 79/77 de 25 de
Outubro, Lei do Poder Local, na qual constatamos – embora o seu no Artigo n.º 2, identifique,
entre outras atribuições, relacionadas com a cultura e assistência, – que muitas das suas
disposições não são bem explícitas, atribuindo às autarquias competências genéricas, sem dar
grande ênfase às relacionadas com a educação. Em 1984142, esta Lei é, entretanto, revista,
promulgando-se o Decreto-Lei 100/84 de 29 de Março, seguido das leis n.º 25/85, de 12 de
Agosto, Lei 18/91 de 12 de Junho e Lei n.º 35/91 de 27 de Julho, onde se explicitam, então, os
domínios de intervenção das Câmaras Municipais. Como afirma Fernandes (2005b: 87), as
competências municipais no regime democrático tiveram a sua primeira definição em 1984 no
diploma que regula a delimitação e coordenação de actuações entre a administração central,
regional e local relativamente a investimentos públicos. O Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março,
determinava no seu artigo 8º, que são da responsabilidade camarária os investimentos nos
centros de educação pré-escolar, escolas básicas, residências para estudantes destes níveis,
transportes escolares, actividades complementares da acção educativa, designadamente acção
social escolar e ocupação de tempos livres e equipamentos de base para a educação de adultos.

141
Segundo Fernandes (1995b:117) o primeiro indicador de reforço do poder municipal é o resultante das
tensões geradas a partir da aplicação pelo governo das disposições constantes no Decreto-Lei 77/84 após a
publicação da Lei da Bases do sistema educativo.
142
As primeiras leis sobre atribuições dos municípios na educação surgem apenas em 1984, a propósito da
distribuição de encargos com investimentos públicos entre Estado e autarquias. É mais uma lei de
responsabilidades financeiras do que de competências educativas e limita-se a legalizar uma situação de
facto em relação à educação infantil e primária, acrescentando-lhe novas responsabilidades na
comparticipação nas construções escolares e nos transportes, ao nível do ensino básico. Está nesta norma a
origem de uma tensão prolongada entre municípios e governo por aqueles se aperceberem que, ao contrário
das garantias dadas nessa lei, o governo pretendeu transferir encargos financeiros sem dar o correspondente
reforço às receitas municipais.
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Como a descentralização administrativa deve ser acompanhada da descentralização
financeira, é publicada a Lei das Finanças Locais143 em 1979, Lei 1/79, de 2 Janeiro. Ao analisar
esta lei e posteriores revisões, verifica-se que, embora as autarquias possuam já um leque vasto
de competências, são pobres em meios técnicos e humanos, sendo exíguas também as suas
receitas. Intervêm na construção e manutenção dos estabelecimentos de ensino do 1° Ciclo,
jardins-de-infância, equipamentos, transportes144, na criação de escolas profissionais, bibliotecas
municipais e proporcionando algum apoio logístico no Pré-Escolar e no 1° Ciclo. Mas, como as
câmaras municipais já tinham anteriormente esses compromissos com os Estabelecimentos de
Ensino, à excepção dos transportes escolares e construções dos edifícios do 2° ciclo, constatamos
que os municípios continuam a ser meros comparticipantes nos custos da educação. A este
propósito Matos (1996) afirma: mas é evidente que as autarquias, todas as autarquias, fazem hoje
bastante mais do que a lei claramente determina. (...) Tenho dito, a título de brincadeira, que
parece quase que as autarquias portuguesas são, no sistema educativo, um misto de empreiteiro,
de operador de transportes colectivos, de centro de apoio social, uma espécie de tesouraria (1996:
63). Neste sentido Fernandes (2005b: 87) reafirma que a lógica de distribuição é a mesma: os
municípios assumem apenas certos encargos, pois a orientação e gestão do sistema mantém-se
totalmente nas mãos do Estado. Há, porém, agora um alargamento do âmbito dos financiamentos
locais.
O marco que vai contribuir para inflectir e redefinir o papel dos municípios na educação,
conferindo-lhe o estatuto de agente educativo, é a publicação da Lei de Bases do Sistema
Educativo145, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. Mas dois anos antes, em 1984, as autarquias
organizam-se através da criação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que
lhes permite ganhar coesão, espaço e capacidade de intervenção, permitindo-lhes aumentar a
pressão junto do poder central, assumindo-se progressivamente como grupo de pressão e portavoz das reivindicações dos municípios perante o governo e outros órgãos de soberania
(Fernandes, 1995b: 117). A partir de 1987, dois elementos a designar pela Associação Nacional
de Municípios, farão parte de pleno direito do Conselho Nacional de Educação, Lei n.º 31/87, de 3
de Julho, artigo n.º 3.º alínea f). Assim, os municípios passarão a manifestar os seus pontos de
143

Através da a Lei das Finanças Locais, as autarquias passaram a dispor de outras capacidades de
investimento inexistentes nos períodos liberal, republicano e salazarista, atribuindo ao município uma grande
capacidade de intervenção local em todos os domínios, inclusivamente educativos. Os municípios são
mobilizados para colaborar neste projecto nacional do Governo. Para isso definem-se, respectivamente, os
papéis do governo e das câmaras municipais. O Governo mantinha sob o seu controle político e
administrativo a orientação ideológica do sistema, a organização e administração do currículo, da pedagogia
e da avaliação, a gestão dos estabelecimentos de ensino e a supervisão do pessoal docente. Aos municípios
competia, por seu turno, fazer a oferta de edifícios para as aulas, assegurar a sua manutenção, disponibilizar
equipamentos e materiais escolares, garantir a habitação e os vencimentos dos professores primários,
fiscalização do cumprimento da escolaridade por parte dos alunos, caixas escolares para apoio dos alunos
carecidos, entre outras.
144
Passou a existir um Conselho Consultivo de Transportes Escolares e passes sociais para os alunos dentro
da escolaridade obrigatória.
145
Para Formosinho e Machado (2005: 115) a LBSE supera a concepção de democratização já presente na
Reforma Veiga Simão (Lei nº 5/73, de 25 de Julho) e entendida como reforço na distribuição dos recursos
educativos (escolas, professores, dotações financeiras, cursos), na igualdade de acesso (gratuitidade, apoios
socioeconómicos, distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino) e na igualdade de sucesso
(alterações curriculares, formação profissional de docentes e técnicos de educação, métodos pedagógicos e
aplicação de novas tecnologias educativas).
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vista e a afirmar as suas posições, num órgão de importância extrema, já que se pronuncia sobre
todas as questões educativas emitindo opiniões, pareceres e recomendações, funcionando junto
do Ministério da Educação (Fernandes, 1996: 17) e que poderá revelar-se um interlocutor valioso
num processo de descentralização educativa (Fernandes, 1995b: 118).
A aprovação da LBSE, em 1986146, impôs nova orientação, ao conseguir como princípios
organizativos do sistema a descentralização das estruturas e das acções educativas, de modo a
proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das
populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de decisão eficientes (art.º 3.º,
alínea g), bem como o desenvolvimento do espírito e da prática democráticas, através da adopção
de estruturas e processos participativos na definição da política educativa, na administração e
gestão do sistema educativo e na experiência pedagógica quotidiana (art.º 3.º, alínea l). È neste
sentido que Fernandes (1988: 506-507) defende que esta concepção de democratização presente
na LBSE pressupõe a existência, no sistema educativo, de uma pluralidade de centros de decisão
não dependentes entre si, ou seja descentralizados e com poderes próprios a qual inclui uma
distribuição de poder nas decisões educativas, através da descentralização dos órgãos e da
participação popular na definição da política e na direcção e gestão dos estabelecimentos de
ensino. No entanto, consideram Pinhal e Viseu (2001: 1) que a LBSE é pouco específica quanto à
participação das autarquias locais na realização destas orientações e poucos poderes atribuiu às
mesmas. Apesar da constatação elaborada por estes autores, Fernandes (2005: 87) considera
que se assiste ao aparecimento de um novo papel dos municípios como parceiro e agente
educativo supletivo – para o qual convergiram factores tanto do lado dos municípios como do lado
dos contextos educativos. Segundo Fernandes (199b e 2005) foram vários os factores que
contribuíram para este novo papel do município: por um lado assistiu-se à restauração da
autonomia municipal consignada na Constituição Política e o aumento das receitas municipais que
contribuíram para dar um maior protagonismo ao município no campo educativo (Fernandes,
2005: 88). Esse protagonismo deve-se segundo (Fernandes, 1999b) ao facto de as autarquias
terem alargado as suas funções que até então se circunscreviam, primariamente, à construção ou
recuperação do parque escolar para ensino primário e educação de infância, para se alargar
rapidamente à construção de bibliotecas, parques desportivos e casas de cultura, à animação de
tempos livres e a programas culturais dirigidos a jovens e adultos. Em simultâneo, a Reforma de
1986 ao referir, ao lado da modalidade regular, as modalidades especiais de educação integradas,
a partir de então, no sistema educativo, é neste âmbito que vai ser definido um novo papel aos
municípios (Fernandes, 2005b: 88). Outro factor importante referido por Fernandes (2005b: 88) é a
escolarização de massas e a mudança dos contextos urbanos onde se inserem as escolas. Estes
dois factores fizeram surgir novos problemas, cuja resposta exige uma intervenção mais
diversificada e plural do que a oferecida pelo sistema educativo existente. Num trabalho anterior
Fernandes (1999a: 185) defende que as propostas de descentralização do sistema educativo e os
apelos à participação local de outros parceiros têm na sua base não apenas uma concepção
146

O ensino obrigatório de 6 anos de escolaridade passou para nove anos, em 1986.
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política mais democrática e participativa do sistema político mas a constatação da incapacidade de
o Estado por si só dar cabal resposta aos problemas educativos emergentes na sociedade
moderna.
Todavia, a LBSE nos seus princípios gerais da administração do sistema educativo
determina que o sistema deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional,
regional autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a comunidade
mediante adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das
autarquias, de entidades representativas das actividades sociais, económicas e culturais e ainda
de instituições de carácter científico (art.º 43.º, n.º 2). Quanto à administração e gestão das
escolas, prevalecem expressões como a integração comunitária dos estabelecimentos e a
participação de todos os implicados no processo educativo, sem se mencionarem explicitamente
as autarquias locais (art.º 45.º). Mas a Lei de Bases para Pinhal e Viseu (2001: 1) foi pouco clara
quanto à participação das autarquias locais na realização destas orientações e poucos poderes
atribuiu às mesmas. Esta percepção dos autores (Pinhal e Viseu, 2001) é sustentada pelo facto de
a LBSE os seus princípios gerais da administração do sistema educativo determinar que o sistema
deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, regional autónomo, regional e
local, que assegurem a sua interligação com a comunidade mediante adequados graus de
participação dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias, de entidades
representativas das actividades sociais, económicas e culturais e ainda de instituições de carácter
científico (art. 43º, n.º 2).
Apesar disso é possível identificar algumas disposições, onde são conferidas aos
municípios competências, nomeadamente, para a criação de estabelecimentos de educação préescolar (art.º 5.º, n.º5), o desenvolvimento de acções educativas na educação especial (art.º 18.º,
n.º 6), na formação profissional com a realização de protocolos com as autarquias [art.º 19.º n.º 6
alínea b)] e na educação extra-escolar (art.º 23.º n.º 5). O Estado ao potenciar estas
competências, atribuiu-lhe um estatuto idêntico ao de outras instituições privadas ou cooperativas,
onde apela à sua colaboração, como seja o caso das associações culturais e recreativas,
associações de pais e de moradores, organizações cívicas e confessionais, empresas, etc. Para
Fernandes (1995b) a LBSE ficou bastante aquém no que diz respeito à participação e à
descentralização. Esta omissão no pronunciamento directo da intervenção das autarquias no
sistema de ensino regular, através de uma interpretação restritiva de território educativo, reduz a
autarquia a um mero recurso (ao nível das entidades privadas) e não como um parceiro, como se
esperaria. Para este autor a LBSE configura, por um lado uma desconfiança quanto às
capacidades das autarquias na educação e, por outro, a manutenção do modelo centralizado e o
paradigma do Estado Educador (Fernandes, 1995b), razão pela qual se mantém uma indefinição
legislativa no que diz respeito à partilha de competências entre o poder central e local. O município
começa agora a ter competências educativas no sentido próprio, embora seja ainda relegado para
um estatuto de instituição privada ao lado das restantes instituições ou organizações privadas e
cooperativas. Na realidade o município passa a preencher funções de agente supletivo das
carências do ensino público estatal e de parceiro social para consulta e aplicação de políticas
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educativas (Fernandes, 2005). Este mesmo autor (Fernandes, 1995b: 117) faz notar que o
governo pretendeu operar a transferência de competências sem qualquer contrapartida no reforço
das finanças locais e, mais concretamente, sem cumprir o disposto no art.º 14º do Decreto-Lei
77/84 que impunha uma transferência progressiva acompanhada dos correspondentes meios
financeiros.
O alargamento da sua intervenção ao ensino profissional e artístico teve o início com os
apoios do Fundo Social Europeu canalizados para este ensino pelo Gabinete de Ensino Técnico,
Artístico e Profissional a partir de 1989. Constituiu-se, a partir de então, uma rede de ensino
artístico e profissional com base em parcerias entre os municípios e outras entidades locais que
constitui hoje a maior rede de ensino nesta área. Apenas no domínio da educação especial a
proposta da Lei da Bases não teve seguidores municipais, sendo assumida por outros
intervenientes.
Em 1988 dá-se um foco de tensão que se traduziu numa ruptura unilateral do acordo
existente quanto à nomeação de educadores e auxiliares educativos dos jardins-de-infância
construídos pelas autarquias. Desde então (Fernandes, 1995b: 117) cerca de 800 jardins-deinfância autárquicos encontram-se encerrados por esse motivo.
Em 1989, é a partir da publicação do Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de Janeiro, que são
criadas as escolas profissionais e artísticas de nível secundário, apoiadas por fundos
comunitários. As autarquias passam a ter a possibilidade de serem promotoras ou parceiras147 de
escolas profissionais (art.º 5.º) a par de outras instituições públicas ou privadas, colaborando desta
forma na tentativa de capitalizar estruturas e recursos disponíveis, tendo em vista o desafio do
desenvolvimento económico e social que é necessário promover e a elevação da qualificação dos
recursos humanos locais.
Além das parcerias locais para o ensino profissional e artístico, a Lei de Bases abriu
também a possibilidade de participação dos municípios como parceiros sociais, ao lado de outros,
para assessorar e executar as políticas educativas definidas pelo Estado. No primeiro caso, os
municípios têm dois representantes no Conselho Nacional de Educação, criado em 1987 para
aconselhar e dar parecer sobre questões de política educativa nacional. No segundo caso, uma
parceria começou a desenhar-se na mesma altura com participação dos municípios nos órgãos de
direcção das escolas básicas e secundárias e nos jardins-de-infância.
Por força da Lei de Bases do Sistema Educativo, um novo regime de administração e
gestão escolares148 começou a ser preparado, no contexto da chamada Reforma do Sistema
Educativo. Enquanto esse regime não foi instituído, algumas medidas forma sendo tomadas no
sentido de aproximar as autarquias locais, sobretudo os municípios, da direcção, administração e
gestão dos estabelecimentos de educação e ensino. Foi o caso da inclusão de representantes das
autarquias locais nos conselhos consultivos dos Conselhos Pedagógicos das Escolas dos 2.º e 3.º
147
(...) ao município são reconhecidas competências educativas de natureza privada em igualdade de
circunstâncias com as restantes instituições privadas e cooperativas e, como estas, é-lhe também atribuído o
estatuto de parceiro social (Fernandes, 2000: 37).
148
Começando por uma aplicação experimental em 1991 a um número limitado de escolas (Decreto-Lei
nº172/91) acabou por ter a sua aplicação definitiva e alargada a todo o sistema educativo em1998 (DecretoLei nº 115-A/98).
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ciclos do ensino básico e do ensino secundário (Despacho 8/SERE/89, de 3 de Fevereiro) e nos
conselhos de gestão dos fundos de conservação e manutenção das mesmas escolas (Decreto-Lei
n.º 357/88, de 13 de Outubro), dispositivos de eficácia e aplicabilidade duvidosa.
Segundo Guedes (2003: 20) a década de 80 caracteriza-se por ter sido fértil na publicação
de normativos de cariz descentralizador, ainda que esta tenha assumido uma forma avulsa e onde
marcou ausência a respectiva regulamentação, sem escamotear o contributo conjugado da
abertura à Europa, a adesão à Carta Europeia da Autonomia Local149 e a representação municipal
no Comité Europeu de Regiões.
Já na década de 90, agudiza-se, por condicionalismos de ordem vária, a crise da escola e
a legislação publicada, quer no âmbito das competências dos municípios, quer no âmbito do
sistema educativo (Guedes, 2003:23); mas é nesta década em que o Estado Central reconhece de
forma mais sistemática a capacidade aos municípios para participarem nos órgãos de
administração educativa, embora esse reconhecimento fosse muitas vezes teórica (Guedes, 2003;
Pinhal e Viseu, 2001; Fernandes, 1999b, 2000). Mas segundo Fernandes (1996) a intervenção das
Câmaras Municipais (...) não resulta apenas das crises porque passam os sistemas educativos
centralizados após a massificação (...). É também a emergência de algum protagonismo municipal
na resposta a solicitações do seu contexto local que tem tornado, mais perceptível a observação
deste fenómeno (Fernandes, 1996: 113).
Após a publicação do Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio, diploma que instituiu a título
experimental, o novo regime de direcção, administração e gestão dos estabelecimentos de
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, prevê a participação de diferentes
sectores da comunidade entre os quais se encontram as autarquias que passam a estar
representadas, pela primeira vez, num conselho de direcção, mais propriamente no Conselho de
Escola [art.º 9.º, n.º 1 alínea e)], órgão que por sua natureza define as linhas mestras de
orientação da escola. A participação de um elemento da autarquia no Conselho de Escola visa
contribuir para o desenvolvimento global e equilibrado dos alunos (art.º 7º). No entanto, é só a
partir de 1996 com a governação socialista que se inicia uma fase de reconhecimento da natureza
pública de intervenção municipal na educação Fernandes (2000: 37), na qual o município deixa de
ser considerado como um contribuinte líquido da educação escolar, para ser considerado como
um parceiro que participa na gestão dos interesses públicos educativos ao lado do Estado
Face à ideologia descentralizadora da Lei de Bases condizente com as tendências,
entretanto desenvolvidas, de crescente intervenção local no funcionamento do sistema educativo é
nesta sequência que surge o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio o qual visa, entre outras,
149

A Carta Europeia da Autonomia Local, aprovada pelo Conselho da Europa em Novembro de 1985, explica
que o direito dos cidadãos em participar na gestão dos assuntos públicos faz parte dos princípios
democráticos comuns a todos os estados membros do Conselho da Europa e que é ao nível local que este
direito pode ser mais directamente exercido. As autarquias locais são o modo político organizado de exercício
deste direito e, sendo assim, devem intervir na promoção e defesa do interesse público local, em todos os
domínios em que a sua intervenção seja julgada possível, tendo em vista a dimensão e a complexidade das
tarefas a executar. Elas não esgotam, naturalmente, as possibilidades de exercício do direito à participação,
que assume as formas organizadas mais diversas, mas estão dotadas de uma legitimidade e de uma
capacidade de intervenção que, se utilizadas democraticamente, podem produzir uma poderosa expressão
institucional da participação cidadã ao nível local.
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favorecer decisivamente a dimensão local das políticas educativas e a partilha de
responsabilidades, atribuindo aos municípios várias competências, associadas à gestão do
sistema educativo local, designadamente na organização da oferta local e na direcção dos
estabelecimentos de educação e ensino:
• A participação generalizada na assembleia de escola, órgão de direcção das escolas
e dos agrupamentos de escolas;
• A intervenção no processo de constituição dos agrupamentos de escolas e
agrupamentos de escolas;
• A criação dos concelhos locais de educação150;
• Intervenção nos contratos de autonomia das escolas e agrupamentos de escolas
Apesar deste avanço legislativo, as competências consignadas neste regime de
autonomia e gestão são mais decretadas do que exercidas, a autonomia das escolas e a gestão
local da educação estarão ainda mais longe de corresponder às expectativas então criadas
Barroso (1999). De acordo com este autor, estes constrangimentos podem ser ultrapassados se
passarmos a ter (Barroso, 1999: 139-140):
• Um poder local mais forte, articulando medidas conducentes a uma maior autonomia
das escolas, com descentralização de competências para as autarquias locais;
• Por escolas mais fortes, valorizando a dimensão política, pedagógica e sócioorganizacional de novas competências e recursos a atribuir;
• Pela valorização da participação e da liderança dos cidadãos na gestão das lógicas e
dos interesses conducentes ao projecto educativo que melhor sirva cada escola, sem
deixar de reconhecer o papel regulador do serviço de educação.
As novas competências, inseridas no Decreto-Lei 115-A/98, estão em sintonia com as
conclusões do XI Congresso da Associação Nacional de Municípios (27 e 28 de Março de 1998),
que propõe: (...) No âmbito da autonomia e gestão escolares, o Congresso considera necessários:
a existência de um projecto educativo de âmbito municipal, ao qual se devem submeter as
escolas; instituir os contratos tripartidos Ministério da Educação, Município e Escola; aprovação
duma lei de financiamento das escolas; prestação de contas pela escola, não só à Administração,
mas à Comunidade.
A participação das autarquias na direcção dos estabelecimentos de educação/ensino,
garante um princípio de partilha de poder e uma influência na definição da política educativa e na
elaboração e controlo do Projecto Educativo de Escola em que o município deixa de ser
considerado apenas um contribuinte líquido do sistema educativo ou um gestor de interesses
privado no domínio da educação para ser entendido como uma instituição que participa na gestão
150

A ideia dos Conselhos Locais de Educação (CLE), como órgão de articulação e coordenação municipal
surge, em 1988, no âmbito dos trabalhos da Comissão da Reforma do Sistema Educativo (CRSE),
merecendo atenção especial no seu relatório final como inovação na administração escolar portuguesa, como
a forma e espaço de expressão e conciliação dos interesses dos actores locais concelhios (CRSE, 1988a;
Sarmento e Ferreira, 1999; Fernandes 2000). Mas é só com a publicação do Decreto-Lei 115-A/98 é
concretizado, assumindo-se, pela primeira vez, que o município tem um papel na gestão de uma política
educativa local. João Pinhal num estudo realizado concluiu que já em meados da década de 90, uma grande
percentagem de municípios apoiava projectos de outrem ou tinha projectos próprios, com ou sem parceiros,
mesmo fora dos níveis de educação e ensino de que estavam especialmente encarregados (2004: 52).
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dos interesses públicos educativos ao lado do Estado e com o mesmo estatuto de instituição
pública (Fernandes, 2000: 38). Para Barroso (1999) trata-se de um quadro de referência flexível,
alicerçado em princípios de democraticidade e de participação, onde todos os intervenientes
colaboram na construção de soluções adequadas aos respectivos contextos. Cada escola deve,
assim, (re)construir, num processo criativo a partir das suas práticas, o seu percurso, o seu próprio
projecto de desenvolvimento. Teremos, deste modo, soluções diversificadas e escolas diferentes.
Trata-se de um processo que é gradual e implica uma aprendizagem constante, em equipa, já que
envolve uma alteração das relações de poder entre os diferentes membros da comunidade. Não
se trata de gerar consensos a todo o custo, mas o objectivo deve ser, sempre, o de negociar e
partilhar a tomada de decisões.
Ainda na década de 90 é publicada a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, Lei 5/97, de
10 de Fevereiro, a qual traduz a ampliação da participação municipal num sector que já lhe
pertencia151, introduzindo-lhe uma inovação importante, ao permitir a criação de uma rede pública
municipal de jardins de infância. Esta nova importância atribuída ao processo de tomada de
decisão constitui uma recomendação da Comissão Internacional sobre Educação para o séc. XXI
(...) há que procurar abrir as instituições educativas às necessidades da sociedade, introduzir
factores de dinamismo nos mecanismos internos da gestão educativa (...) um dos meios para
aperfeiçoar os sistemas educativos consiste em associar os diferentes intervenientes sociais à
tomada de decisões (Delors, 1996: 148).
No que respeita à intervenção autárquica em matéria de educação, o quadro legal previsto
no decreto-lei n.º 115-A/98 completa-se com o quadro mais geral das atribuições e competências
autárquicas estabelecido pelas Leis n.º 159/99, de 14 de Setembro, e n.º 169/99, de 18 de
Setembro. Os três diplomas fixam, o conjunto das principais competências educacionais das
autarquias locais, algumas das quais ainda carecem da devida regulamentação para poderem
tornar-se efectivas (Pinhal e Viseu, 2001).
A Lei n.º 159/99 estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para
as autarquias locais e fixa regras de delimitação da intervenção das administrações central e local,
designadamente em matéria de investimentos acrescentou algumas novas competências
educacionais às quais vinham da antecedente legislação Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março.
Assim, nos termos da Lei n.º 159/99, são as seguintes as competências educacionais dos órgãos
municipais (art. 19.º): construir, apetrechar e manter os estabelecimentos de educação préescolar; construir, apetrechar e manter as escolas do ensino básico elaborar a carta escolar a
integrar nos planos directores municipais; criar os conselhos locais de educação; assegurar os
transportes escolares; assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação préescolar e do ensino básico; garantir o alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico,
como alternativa ao transporte escolar, nomeadamente em residências, centros de alojamento e
151
Já em 1997 a participação das autarquias locais ficou igualmente prevista na concretização da expansão
da rede de educação pré-escolar, através da publicação da Lei nº 5/97, de 1 de Fevereiro e nas disposições
legais impostas pelo Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho, que define o ordenamento jurídico do
desenvolvimento e expansão da rede nacional de educação pré-escolar. Deste modo, os municípios
continuam a serem os responsáveis pela construção dos edifícios, bem como pelo fornecimento de
equipamento e apetrechamento dos mesmos (art.º 19º).
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colocação familiar; comparticipar no apoio às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do
ensino básico, no domínio da acção social escolar; apoiar o desenvolvimento de actividades
complementares de acção educativa na educação pré-escolar e no ensino básico; participar no
apoio à educação extra-escolar; e gerir o pessoal não docente de educação pré-escolar e do 1.º
ciclo do ensino básico.
Estas competências que se acabaram de enunciar estão relacionadas com o
planeamento, a gestão de equipamentos, a realização de investimentos e a organização de certos
aspectos do sistema educativo local. Quanto às freguesias, as suas competências educacionais
próprias são ainda muito escassas, mas certas competências das Câmaras Municipais podem ser
delegadas nas Juntas de Freguesia, mediante a celebração de protocolos entre as duas
autarquias, devidamente autorizados pelas assembleias respectivas. É ainda de referir que, a Lei
n.º 159/99 não faz qualquer referência explícita à intervenção das autarquias na direcção,
administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino, embora se refira à
elaboração da carta escolar e à criação dos Conselhos Locais de Educação. Em consequência do
alargamento de campo de intervenção estão em formação estruturas participativas de âmbito local
que coordenam a gestão conjunta de recursos e as actividades educativas relativas a projectos
inter-escolas ou de âmbito municipal (Fernandes, 1996: 119). Em todo o caso, a Lei n.º 169/99
estabelece que compete à Câmara Municipal participar em órgãos de gestão de entidades da
administração central, nos casos, nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei (art.º 64.º, nº
2, alínea g).
A Lei nº 159/99 de 14 de Setembro no n.º 2 do seu artigo 19º transfere, igualmente, do
Poder Central para as Câmaras Municipais a responsabilidade pela elaboração da Carta Escolar,
documento pouco abrangente e que se entendia como pouco mais do que um mero levantamento
das edificações escolares de cada município. A terminologia de Carta Escolar é alterada pelo
Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, para Carta Educativa, mas mais do que isto, constitui
esta como um documento de planeamento, complementar ao PDM. Assim, a Carta Educativa
passa a ser entendida como o principal instrumento de apoio à decisão por parte de quem tem a
responsabilidade de gerir os destinos da educação e formação num determinado território. Tratase de um instrumento de planeamento que, para além de se debruçar sobre a realidade existente,
em termos dos tradicionais equipamentos educativos, agrega também outros equipamentos
sociais e, tendo em conta as pessoas que quer servir, vai detectar as respostas mais eficientes
aos anseios dessas populações. Posteriormente voltaremos a esta questão.
A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), no seu XXI Congresso,
realizado em Maio de 2000 em Vilamoura, teceu duras críticas ao Governo pela ausência de
regulamentação da Lei nº. 159/99, dado que ela não transfere nenhuma competência concreta,
por si mesma, definindo que todas as transferências a efectuar terão de ser objecto de diplomas
regulamentares próprios a publicar nos 4 anos seguintes (...), a ANMP desafia o Governo a não
perder mais tempo e avançar rapidamente no processo de regulamentação das actuais e futuras
competências autárquicas (ANMP, 2000:2).
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Nesse mesmo ano, no que diz respeito à participação dos municípios na gestão do
sistema educativo, é publicado o Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto, que prevê
como fundamental na constituição e organização de agrupamentos de escolas o parecer favorável
da autarquia (art.º 4º, ponto 1): a) Parecer favorável do município; b) Compatibilidade com os
princípios orientadores do reordenamento da rede educativa e com a carta escolar concelhia; c)
Existência de recursos que viabilizem financeiramente o agrupamento; d) Cumprimento dos
parâmetros de carácter técnico, nos termos do número seguinte.
Na análise da legislação em consideração verifica-se que o processo de constituição
pode igualmente ser iniciado pelo município, desde que na proposta de constituição estejam
previstos os recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis (art.º 5)152:
Contudo, já anteriormente para estes efeitos, as orientações do decreto-lei n.º 115-A/98
viriam a estabelecer a possibilidade de também as escolas e os municípios poderem tomar a
iniciativa de criação de agrupamentos.
O estudo de Pinhal e Viseu (2001) -Programa de Avaliação Externa da Aplicação do
Decreto Lei 115 – A /98 de 4 de Maio Relatório Sectorial 6153 – o qual foi lançado praticamente na
mesma altura da publicação do decreto regulamentar n.º12/1000 e este ainda não tinha, portanto,
produzido efeitos (Pinhal e Viseu, 2001: 33) revela que em relação à competência atribuída à
autarquia para a situação de homologação da constituição dos agrupamentos de escola, uma
esmagadora maioria de agrupamentos, quer horizontais, quer verticais, foi constituída de acordo
com o parecer inicial da Câmara Municipal (96%, no caso dos agrupamentos horizontais, e 95%,
no caso dos agrupamentos verticais). Isto pode querer dizer que o processo preparatório da
constituição foi suficientemente negociado (pelo menos entre as DRE e os municípios) ou que as
opiniões expendidas pela Câmara Municipal foram bem acolhidas pelas Direcções Regionais de
Educação.
Os autores (Pinhal e Viseu, 2001) dão nota no seu estudo de que nos resultados obtidos
sobre a homologação das autarquias foram apurados um total de 195 agrupamentos horizontais, e
152

Despacho 12/2000, art.º 5: 1) A iniciativa para a constituição de um agrupamento de escolas cabe à
respectiva comunidade educativa, através dos órgãos de administração e gestão dos estabelecimentos
interessados, do município, bem como do director regional de educação da respectiva área;
2) Para efeitos do disposto no número anterior, o estabelecimento ou o município apresentam ao director
regional de educação da respectiva área uma proposta de constituição do agrupamento, subscrita pelos
órgãos de gestão dos diversos estabelecimentos envolvidos, da qual constem os seguintes elementos:
a) Estabelecimentos a agrupar e áreas geográficas de influência;
b) População escolar abrangida;
c) Finalidades visadas com a constituição do agrupamento;
d) Recursos humanos, físicos e financeiros disponíveis;
e) Designação proposta para o agrupamento;
f) Estabelecimento previsto para sede do agrupamento, onde funcionarão a direcção executiva e os serviços
de administração escolar.

153
O Relatório Sectorial 6 – A intervenção dos municípios na gestão do sistema educativo local:
competências associadas ao novo regime de autonomia, administração e gestão resultou do estudo
produzido por Pinhal e Viseu (2001), o qual visou obter informações sobre o modo como os municípios do
continente estão a corresponder a estas novas competências e procurou encontrar variedades de actuação,
determinadas por características particulares dos diferentes municípios. O estudo foi conduzido por inquérito
a todos os municípios do continente, realizado entre Outubro de 2000 e Janeiro de 2001, ao qual respondeu
o número significativo de 163 municípios (59% do total) (Barroso, 2001: 12).
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em 53 não foram especificadas as circunstâncias em que foram homologados. No caso dos
agrupamentos verticais, foram apurados 161 agrupamentos, mas não foram especificadas as
circunstâncias de homologação em 32 casos (2001: 33).

Quadro 14 – Situação de homologação dos agrupamentos
Agrupamento homologados

Agrup. Horizontais

•

de acordo com o parecer da CM

•

após alteração do parecer da CM
Total

Agrup. Verticais

136

96%

123

6

4%

6

95%
5%

142

100%

129

100%

Agrupamento não homologados
•

devido a discordância da CM

0

0

•

outros casos de não homologação

1

0

Adaptado: Pinhal e Viseu (2001: 33)

Retomando a análise do Despacho 12/2000 verificamos no que diz respeito às
competências (art.º 14º, ponto 2 e 3) que ao município compete assegurar a construção,
manutenção e conservação das instalações dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do
1.º ciclo do ensino básico, bem como o fornecimento do equipamento e material didáctico e a
prestação dos apoios sócio-educativo aos mesmos níveis (ponto 2, art.º 14º); e à freguesia
compete fornecer o material de limpeza e de expediente aos estabelecimentos de educação préescolar e do 1.º ciclo do ensino básico (ponto3, art.º 14º).
O despacho esclarece no ponto 4 do mesmo artigo que estas competências no que
respeita aos termos e às condições do respectivo exercício (da autarquia e da freguesia) poderão
ser objecto de protocolo entre as autarquias e o órgão de direcção executiva do agrupamento. O
Decreto Regulamentar n.º 12/2000 define um conjunto de requisitos para a constituição dos
agrupamentos de escola que incluem o parecer dos municípios. Estes devem intervir na promoção
e defesa do interesse público local. O modelo de gestão instituído pelo decreto-lei n.º769-A/76,
modelo de gestão democrática, que vigorou na maioria das escolas portuguesas até à vigência do
decreto-lei n.º 115-A/98, não considerava esta intervenção possível.
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Figura 7 – Passos principais do processo e constituição de um agrupamento de escolas.

Adaptado: Oliveira, Coragem, Martins (2000a: 26)

Através da publicação do despacho n.º 13.313/2003, do Secretário de Estado da
Administração Educativa, publicado na II Série do D.R. de 8 de Julho de 2003, é imposta a lógica
de verticalização quase generalizadamente aos agrupamentos de escolas já constituídos.
Contrariando o estabelecido na Lei de Bases de 1986, o Decreto-Lei n.º 115-A/98 e ainda o
Despacho regulamentar n.º 12/2000, o referido Despacho impõe unilateralmente um dado modelo
de agrupamento das escolas, imposição que foi pelo menos, musculada. Em pouco tempo, de
facto, 12.663 estabelecimentos de educação e ensino foram reduzidos a 765 agrupamentos, dos
quais 85,5% de tipo vertical, segundo dados do ME relativos a finais de 2004.
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Quadro 15 – Evolução da regulação normativa das atribuições municipais na educação, após o 25 de Abril

Fases da Evolução

1976-1986: aos municípios são
impostos
predominantemente
encargos financeiros no âmbito da
educação inicial

1986-1996:para além dos encargos, o
município é reconhecido também
como um agente educativo supletivo e
parceiro social de estatuto idêntico
aos agentes privados.

1996: a partir da entrada do governo
socialista o município começa a ser
reconhecido como um parceiro
educativo público e não apenas
supletivo do ensino público

Diplomas legais
Decreto-Lei 77/84, de 8 de Março: encargos
municipais relativamente a investimentos na
educação;
Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro: encargos
municipais em matéria de transportes escolares;
Conselho Consultivo de Transportes Escolares
Decreto-Lei 399-A/84, de 28 de Dezembro:
atribuições municipais em matéria de acção social
escolar; Conselho Consultivo de Acção Social Escolar
Lei 46/86, de 14 de Outubro, Lei de Bases do sistema
Educativo: competências do município no âmbito da
educação pré-escolar, profissional, especial e
educação de adultos e de actividades extra-escolares;
Decreto-Lei 31/87, de 9 de Julho: participação no
Conselho Nacional de Educação;
Decreto-Lei 26/89, de 21 de Janeiro: constituição de
parcerias na criação de escolas profissionais;
Decreto-Lei 172/91, de 10 de Março: participação no
Conselho de Direcção das Escolas;
Lei 5/97, de 10 de Fevereiro, Lei-quadro da Educação
Pré-Escolar e Decreto-Lei 147/97, de 11 de Julho:
condições de participação das autarquias na
educação pré-escolar.
Decreto-Lei 115-A/8, de 4 de Maio: participação
municipal nos órgãos de direcção das escolas e
criação facultativa de Conselhos Locais de Educação;
Lei 169/99, de 18 de Setembro: competências
municipais no âmbito da educação;
Decreto-Lei regulamentar 12/2000, de 29 de Agosto:
constituição de agrupamentos de escolas;
Decreto-Lei 7/2003, de 15de Janeiro: criação
obrigatória dos Conselhos Municipais de Educação e
elaboração da carta educativa concelhia

Adaptado: Fernandes (2005: 209)

3.3. O município como coordenador de uma política educativa local: do Conselho
Local de Educação ao Conselho Municipal de Educação
Uns meses antes ao início deste processo de verticalização é publicado o Decreto-Lei
7/2003, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 41/2003, de 22 de Agosto
que vem substituir o Concelho Local de Educação (CLE) pelo Conselho Municipal de Educação
(CME), introduzindo competências deliberativas relacionadas com a avaliação do desempenho do
pessoal docente e não docente e das escolas e dos seus projectos educativos. O Conselho
Municipal de Educação (CME) foi apresentado pelo anterior governo (PSD/PP) como um
instrumento de descentralização da administração educativa. Enquanto órgão de coordenação e
de consulta, o objectivo do CME é o de promover, a nível municipal, a coordenação da politica
educativa, articulando a intervenção dos agentes educativos e dos parceiros sociais, permitindo a
transferência de competências na área da educação da administração central para as autarquias
locais.
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3.3.1. Conselho Local de Educação
Na senda de Fernandes (2005a,b) constata-se que progressivamente o lugar do município
no sistema educativo está a deixar de se situar no mesmo plano das outras entidades privadas ou
cooperativas para se integrar, com atribuições próprias, no sistema público. O CLE é disso
exemplo. No seio da Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE)154 foi discutida e
proposta a criação de um órgão de coordenação local englobando representantes de escolas de
serviços educativos locais, outros serviços e interesses relevantes e, naturalmente, o município
que fazia parte da sua comissão executiva – a esse órgão foi dado o nome de Conselho Local de
Educação - (Fernandes, 2005b). Após a discussão pública sobre este órgão (CRSE, 1988a: 66) é
retomado na Proposta Global de Reforma com vista à orientação da preparação dos diplomas que
viriam a ser necessários no plano da reorganização funcional do sistema educativo (CRSE, 1988b:
51-53). Adopção de novos modelos de administração e gestão das escolas básicas e secundárias
e centros de educação pré-escolar compreende a publicação do diploma de criação e
regulamentação do Conselho Local de Educação (CRSE, 1988b: 551) e cujo projecto de diploma é
apresentado em 12 artigos (CRSE, 1988b: 621-629).
Após esta proposta de diploma, congregou resistências por parte dos municípios e das
escolas (Fernandes, 1995, 1997, 1999b, 2000 e 2002). As resistências dos municípios advêm da
desconfiança relativamente ao Estado central e do receio de contribuir para uma transferência de
responsabilidades sem corresponder atribuição de poderes e recursos (Formosinho e Machado,
2005: 152). No que diz respeito às resistências das escolas elas estão interligadas com a
proximidade do controlo social (Formosinho e Machado, 2005: 152) e com algumas concepções e
representações dos municípios que marcavam o imaginário docente (Fernandes, 2000: 43)
Apesar das resistências apontadas, durante a década de noventa alguns municípios
tomaram a iniciativa de constituir estes órgãos dando-se assim início a uma tentativa de
coordenação e cooperação local. Paralelamente, em 1983 um parecer do Conselho Nacional de
Educação elaborado pelo conselheiro João Formosinho recomenda que os Conselhos Locais de
Educação assegurem uma coordenação local dos serviços de atendimento à criança. (CNE 1994:
78).

154

A CRSE prevê a necessidade de estabelecer mecanismos de coordenação entre os diversos parceiros
que, para além das escolas, intervêm no processo educativo: os municípios, os serviços desconcentrados
das Direcções Regionais de Educação (DRE) e os agentes económicos, sociais, culturais e científicos. O
Grupo de Trabalho da CRSE propõe que localmente surja um órgão de coordenação cuja designação poderia
ser a de Conselho Local do Ensino Básico, com funções de consulta de apoio, de dinamização e de
coordenação educativa a nível concelhio (CRSE, 1988a: 165) cuja acção incidiria, nomeadamente: a)
organização da rede e agrupamento de escolas; b) mobilização de recursos para a acção educativa; c)
adopção de componentes curriculares de âmbito local; d) integração da escola na comunidade; e)
coordenação dos mecanismos de compensação educativa; f) promoção de sucesso educativo. O CRSE
aponta para que neste órgão devessem estar representados, entre outros, os Serviços Regionais de
Educação, os municípios, as escolas, os pais e suas associações, Serviços de Saúde e Segurança Social,
associações sindicais, culturais e científicas, associações representativas das actividades económicas
(CRSE, 1988a: 166).
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Pese embora o facto de autarquias não serem obrigadas pela lei a criar o CLE155 (embora
já estivesse prevista a sua criação em dois diplomas legais referidos anteriormente), no entanto,
foram várias as autarquias que entre o final de 1997 e final de 2000 iniciaram o processo de
constituição do Conselho Municipal de Educação, sem que tivesse sido publicada a
regulamentação legal relativa e esses órgãos Pinhal (2004: 55). A criação dos Conselhos
Municipais de Educação poderia ser o início de uma estrutura descentralizadora a nível local
(Fernandes, 1999b: 170). Nesse sentido, constata Fernandes (2005. 92) que foram várias as
organizações de docentes a manifestarem, desde a apresentação da proposta da CRSE, um
grande interesse pela criação deste órgão. Desenvolveu-se assim um movimento onde diversas
entidades, municípios, professores e o próprio Conselho Nacional de Educação convergiram na
oportunidade de se constituir uma estrutura local de coordenação de todos agentes e serviços
educativos.
Pinhal (2005) confirma que a ideia de criação do CLE, tal como outras ideias surgidas
durante os trabalhos preparatórios da reforma do sistema educativo, não vingou imediatamente,
pelo menos do ponto de vista legal. Mas nem por isso deixou de iniciar o seu caminho... Foi pela
mão dos municípios que a ideia começou a caminhar. Por diversas razões, algumas Câmaras
Municipais decidiram promover a criação de órgãos do tipo proposto nos trabalhos da Reforma:
chamaram-lhes comissões ou conselhos e qualificaram-nas de municipais ou de locais. Na
ausência de legislação sobre o assunto, os órgãos que foram aparecendo tinham composições
bastante diferentes e objectivos mais ou menos ambiciosos, certamente em consonância com as
concepções prevalecentes em cada município (mais ou menos discutidas pelos participantes). São
conhecidos casos em que órgãos destes formularam pareceres sobre aspectos específicos da
política educativa municipal, idealizaram projectos pedagógicos, promoveram encontros, debates
e trocas de experiências, organizaram acções de formação e editaram publicações (Pinhal, 2005:
99).
Só em 1998 o novo ordenamento jurídico de direcção e gestão das escolas vem a incluir
nas disposições gerais a criação dos Conselhos Locais de Educação sob a iniciativa do município
e por ele presidido com vista a articular as políticas educativas com outras políticas sociais; face a
esta situação é legitimo afirmar que a parte da legislação a decisão foi mais demorada.
No estudo realizado por Pinhal e Viseu (2001), o âmbito da avaliação externa da aplicação
do regime do Decreto-Lei n.º 115-A/98, estes autores constataram que em 1997 existiam apenas
16 CLE (18%) e até ao final do ano lectivo de 1999/2000, estavam constituídos 46 conselhos
locais de educação (ou organismos similares) nos 155 municípios cujas respostas foram
consideradas, ou seja, em 30% desses municípios. Em 21 casos (14%), foram constituídos já
depois da publicação do decreto-lei n.º 115-A/98, mas não necessariamente por causa dele. Em
constituição, encontravam-se mais 64, o que representa 41% dos municípios que responderam a
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Pinhal (2004: 55) refere que os Conselhos Locais de Educação em muitos municípios avançaram, sem
que tal fosse exigível. Esses municípios (...) tendo querido promover também a participação concertada das
instituições concelhias com intervenção no sector, fosse como conselheiras do município ou fosse como
parceira de corpo inteiro na concepção e execução de medidas educativas.
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este item. Desta forma, os municípios onde não existiam conselhos locais de educação, nem
estava prevista a sua criação para breve, constituíam já uma minoria (Pinhal e Viseu, 2001: 43).
Quadro 16 – Existência do Conselho Local de Educação

Fa

Fr

Existe, tendo sido criado antes D.L. 115-A/98

Situações

25

16%

Existe, tendo sido criado depois D.L. 115-A/98

21

14%

Não existe mas está em preparação

64

41%

Não existe e não se prevê a sua criação para breve

45

29%

Total

155

100%

Adaptado: Pinhal e Viseu (2001: 44)
No final do ano 2000 (consultar Quadro 17), a região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo
Pinhal (2004: 56) era a que apresentava, nessa data, mais adiantada (44%) e o Alentejo era a
região onde menos conselhos estavam em funcionamento (12%), embora um número significativo
estivesse em constituição. Na região centro estavam constituídos 14 CLE (35%) e na região norte
a percentagem de CLE atingiu os 22%. Para Fernandes (1995b: 119) esta estrutura administrativa
de âmbito local revela que o impulso criador e renovador de projectos e de estruturas educativas
está a deslocar-se para o âmbito local e nesse impulso integra-se a presença dinâmica dos
municípios
Quadro 17 – Distribuição dos Conselhos Locais de Educação constituídos, por região

Regiões

Norte

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Totais

9

14

17

3

3

46

Nº CLE constituídos

Adaptado: Pinhal (2004: 55)
3.3.2. O Conselho Municipal de Educação
No diploma que estabelece o regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário – DL n.º 115-A/98 –
aparece a expressão conselhos locais de educação (epígrafe do artigo 2.º), para designar
genericamente estruturas de participação dos diversos agentes e parceiros sociais com vista à
articulação da política educativa com outras políticas sociais; mas é no diploma de 2003 que a
ideia se institucionaliza no Conselho Municipal de Educação156 – uma instância de coordenação e
consulta, a nível municipal, para promoção da política educativa através da articulação da
intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e parceiros sociais
interessados, acompanhando o seu funcionamento e propondo acções para a melhoria dos
padrões de eficiência e de eficácia de todo o sistema. A composição (art. 5.º) e a constituição são
deliberadas pelos órgãos de democracia local (assembleia municipal e câmara municipal). A
criação cabe às câmaras municipais (artigo 23.º).

156

Pinhal (2004: 56) faz notar que a regulamentação saiu pelo Ministério das Cidades, do Ambiente e
Território.
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Embora com algumas diferenças157, o conselho municipal de educação desenhado no
decreto-lei nº 7/2003, fazendo jus ao seu nome — é claramente, um órgão consultivo de uma
administração municipal: tanto assim que ele é definido como instância de coordenação e consulta
cujo objectivo é coordenar localmente a política educativa (Formosinho e Machado, 2005: 152). As
diferenças, mais significativas, encontram-se na composição, nas atribuições e competências. No
primeiro caso, criam-se dois tipos de representações, sendo que um é composto pelos
representantes autárquicos e pela administração educativa e o outro por alguns actores
comunitários; no segundo caso, dentro do registo assumidamente consultivo, a alteração mais
significativa passa pela possibilidade de intervenção, através da avaliação, no desempenho
profissional dos profissionais da educação e ensino.
No essencial, o CME proposto é — isto apesar da utilização de uma linguagem pouco
consentânea com um órgão de consulta, auto define-se mesmo como um órgão de coordenação
com funções deliberativas — um órgão consultivo, pelo que segue de muito perto o protocolo
estabelecido entre o ME e a ANMP. Donde se verifica que, afinal, a terminologia usada não passa
de um exercício de retórica158.
Machado (2003) mostra os pontos de intersecção entre o Conselho Local de Educação e Conselho
Municipal de Educação, bem como as diferenças mais significativas, nomeadamente nos princípios em que
assentam e nas lógicas de que se reclamam. Uma das diferenças, identificada por este autor, prende-se com
a própria designação do órgão: local na proposta, municipal no diploma regulamentar; outra das diferenças é
a constatação da erradicação de qualquer acção organizada das escolas do concelho, a que parece
corresponder um esbatimento da sua centralidade organizacional, traduzido na sua não representação
institucional. Segundo Machado (2003: 219-220) esta opção por parte do legislador comporta algumas
consequências: o órgão circunscreve-se ao âmbito territorial do município, quando a Proposta admitia a
possibilidade de um âmbito interconcelhio, na eventualidade de dois ou mais municípios se associarem para
esse efeito; o promotor da sua instalação passa a ser a Câmara Municipal, com a colaboração directa e
interessada da DRE, mas torna desnecessária qualquer acção organizada das escolas nesse sentido; a sua
presidência cabe, por inerência de funções, ao presidente da câmara municipal ou, em sua substituição, ao
vereador responsável pela educação, pelo que não há lugar a qualquer eleição entre os membros do
Conselho; a representação do Conselho, a convocação e direcção das suas reuniões e a execução das suas
decisões é da responsabilidade do presidente da câmara municipal ou do seu substituto legal.
157

Gil Santos faz uma avaliação extremamente negativa do CME decretado, referindo-se-lhe do seguinte
modo: Se algum dia alguém sonhou que os Conselhos Locais de Educação (CLE) pudessem ser criados
enquanto fóruns permanentes de um diálogo construtivo, de negociação e concertação, dotados de
mecanismos que garantissem compromissos equilibrados, consistentes e coerentes, entre os diversos
agentes educativos. Correias de transmissão das aspirações locais e obreiros da escola democrática.
Autênticas plataformas de articulação e compatibilização das políticas educativas locais, o que implicaria,
necessariamente, a valorização da participação dos diversos agentes num verdadeiro processo de
construção da autonomia. Motores do confronto salutar de ideias, promotores de participação e convergência,
plurais, capazes, por isso, de ultrapassar, como seria desejável do nosso ponto de vista, o estatuto de meros
órgãos consultivos inertes e amorfos e desta forma incapazes de contribuir para uma verdadeira
territorialização das políticas educativas, para a gestão integrada dos recursos e a sua adaptação às
expectativas locais, para o reordenamento territorial dos níveis de intervenção pública na gestão da rede
escolar e para o desenvolvimento da autonomia da escola, objectivos do Pacto Educativo Para o Futuro. Com
a publicação do diploma que cria os Conselhos Municipais de Educação (CME) o sonho transformou-se em
pesadelo e a esperança deu lugar ao desencanto. De facto, os diversos escolhos que desde meados dos
anos oitenta obstaram à construção de CLE com vida própria e poder real, fizeram surgir órgãos de estatuto
ambíguo, de competência pouco clara e de composição desajustada, inseridos numa lógica neoliberal e
gerencialista, com uma clara intenção de não adiar por muito mais tempo a municipalização da educação.
[…] Limitando-se a formular propostas, estas instituições navegam ao sabor da corrente dos interesses de
agenda dos municípios, transformando-se, desta forma, em ocos Conselhos Municipais de Educação. Isto
pode querer significar que o “controlo remoto” de que nos fala Lima, passe a transformar-se num controlo
agora de proximidade, o que sendo muito mais grave pode colocar à escola um espartilho, ainda mais
limitador das liberdades do que o modelo centralista, apesar de tudo com alguma – embora curtíssima –
margem de manobra. Desta forma a (in)fertilidade da acção destes órgãos está na proporcionalidade directa
da (in)sensibilidade que os responsáveis pelos Pelouros da Educação das Câmaras possam ter e da
158

185

A partir do seu preâmbulo, o CME é localizado na esfera da concretização da
descentralização administrativa, objectivo fundamental do governo, enquanto aposta estratégica
no princípio da subsidiariedade […] tendente à obtenção de melhores níveis de satisfação das
necessidades reais dos cidadãos, em termos mais eficientes e eficazes e mais conformes com o
sentido de autonomia responsável constituinte dos regimes democráticos. Assim, reconhecendo
os municípios como o núcleo desta estratégia e o processo de descentralização como um
processo evolutivo, transferem-se competências na área da educação e do ensino não superior.
Depois de um breve historial das tentativas infrutíferas de passagem de competências159,
procurando suprir tais lacunas, apresenta-se o CME como um órgão essencial de
institucionalização da intervenção das comunidades educativas a nível do concelho que, integrado
no conjunto das competências já transferidas, por este diploma aos municípios, contribuirá para
uma nova visão estrutural do sistema educativo português e um passo da maior importância, no
sentido da aproximação entre os cidadãos e o sistema educativo, e de co-responsabilização entre
ambos (...).
Quadro 18 – Constituição do Conselho Municipal de Educação à luz do decreto-lei nº 7/2003
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (decreto-lei nº 7 / 2003)
COMPOSIÇÃO
1-Integram o conselho municipal de educação:
O presidente da câmara municipal, que preside;
O presidente da assembleia municipal;
O vereador responsável pela educação, que assegura a substituição do presidente, nas suas ausências e
impedimentos;
O presidente da junta de freguesia eleito pela assembleia municipal [*]
O director regional de educação com competências na área do município ou quem este designar em sua
substituição.
2 - Integram ainda o conselho municipal de educação os seguintes representantes, desde que as
estruturas representadas existam no município:
Um representante das instituições de ensino superior público;
Um representante das instituições de ensino superior privado;
Um representante do pessoal docente do ensino secundário público;
Um representante do pessoal docente do ensino básico público;
Um representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública;
Um representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário privados;
Dois representantes das associações de pais e encarregados de educação;
Um representante das associações de estudantes;
Um representante das instituições particulares de solidariedade social (com actividade na área da educação);
Um representante dos serviços públicos de saúde;
Um representante dos serviços da segurança social;
Um representante dos serviços de emprego e formação profissional;
Um representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto;
Um representante das forças de segurança.
3 - De acordo com a especificidade das matérias a discutir no Conselho Municipal de Educação, pode este deliberar
que sejam convidadas a estar presentes nas suas reuniões personalidades de reconhecido mérito na área de saber
em análise.

dinâmica que lhes queiram ou lhes saibam imprimir. Enquanto membros efectivos de um CME e enquanto
estudiosos destas matérias, achamos que o melhor termo para os classificar é o de frustração. Os CME são
uma espécie de “espanta fantasmas” da autonomia, da descentralização e do tão propalado princípio da
subsidiariedade – pura retórica! Enfim, um logro!... (2005: 36).
159 A lei nº 159/99, de 14 de Setembro, procurou estabelecer um quadro de transferências de atribuições e
competências para as autarquias locais, determinando que a concretização dessas transferências se
efectivasse através de diplomas específicos. O artigo 19.º da lei nº 159/99 elencou as competências a
transferir na área da educação e do ensino não superior, tendo, sequencialmente, o artigo 13.º da lei nº 30C/2000, de 29 de Dezembro, e o artigo 12.º da lei nº 109-B/2001, de 27 de Dezembro, pretendido concretizar
as mesmas. Tratou-se, no entanto, de uma intervenção meramente formal, que, em termos reais, nada
os
acrescentou a estatuições anteriores constantes dos decretos-lei n. 77/84, de 8 de Março, 299/84, de 5 de
Setembro, 399-A/84, de 28 de Dezembro, e 115-A/98, de 4 de Maio (Decreto-Lei nº 7/2003: preâmbulo).
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Em relação à composição e competências do CME, Fernandes (2005) é extremamente
crítico: a verdade é que a solução adoptada não foi publicamente justificada, ou seja, não tivemos
a possibilidade de conhecer a razão de ser das opções tomadas a respeito da composição e das
competências dos Conselhos Locais de Educação, entretanto rebaptizados como Conselhos
Municipais (2005: 102). Para este autor são vários os aspectos gravosos da regulamentação, dos
quais se destaca, em primeiro lugar os relativos à composição: quanto à composição, diz
Fernandes (2005: 102) não se prevê que os jardins-de-infância públicos e as escolas públicas dos
ensinos básico e secundário integrem a composição dos conselhos; (...) a composição dos
conselhos não inclui qualquer representante do movimento associativo, que constitui uma redechave para potenciar oportunidades e recursos de educação e formação, designadamente no
campo da educação e da formação e adultos, a qual aliás também não está representada; (...)
Prevê-se que os professores dos ensinos básico e secundário estejam representados nos
conselhos (os professores, não as escolas), mas não se define um modo de escolha desses; (...)
insiste-se na peregrina ideia de incluir o director regional de educação na composição dos
conselhos, o que, acrescentado ao método de nomeação dos professores, dá ao órgão um
surpreendente e inaceitável carácter centralista professores; (...) a composição do órgão é igual
para todo o país, quaisquer que sejam as características dos diferentes territórios. Esta solução
racionalista e cega retira às Assembleias Municipais a possibilidade de estudarem e deliberarem
sobre a composição mais adequada à situação.
Na senda de Fernandes (2005), também Machado (2005: 220) tece críticas à composição
do Conselho Municipal de Educação: às escolas da rede pública é negada a representação
institucional, parecendo esquecer todo o conhecimento produzido sobre a escola enquanto
organização e retomar uma concepção de escola como serviço local de estado (...)
Aparentemente, diz Machado (2005: 220) este diploma regulamentador permite uma maior
centralidade aos docentes das escolas da rede pública, garantindo a sua representação por níveis
de educação e ensino, mas “esquece” a eventual tendência para a perda de legitimidade da
representação, por falta de mecanismos de consulta e de prestação de contas aos representados,
e para a maior fragilização dos indivíduos face aos organismos e à tutela. Esta garantia de
“presença” de um docente de determinado nível de educação e ensino parece querer garantir ao
órgão de coordenação local o contributo de modos diferentes de conceber e organizar o trabalho
docente.
A proposta da CRSE distinguia as atribuições gerais do Conselho Local de Educação e as
competências necessárias para o seu exercício; já o normativo que regula o Conselho Municipal
de Educação opta pela enunciação do objectivo da sua acção (art.º 3º) – a coordenação da
política educativa, a nível municipal – e das competências para a sua prossecução.
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Quadro 19 – Comparação das atribuições do CLE e do CME

Conselho Local de Educação
Atribuições gerais – Art.º 6º
São atribuições gerais do Conselho
a) emitir pareceres sobre a rede escolar e a rede de transportes;
b) propor às escolas a introdução de componentes curriculares de
âmbito local;
c) fazer propostas da actividade de ocupação de tempos livres;
d) fazer propostas orientadas para a promoção do sucesso educativo
dos alunos;
e) apoiar e promover iniciativas de carácter educativo e cultural que
tenham como alvo a população do município ou de conjuntos de
comunidades educativas;
f) apoiar planos de actividades que lhe sejam propostos pelas
escolas e centros de educação pré-escolar, mobilizando para eles
recursos de acordo com as prioridades que forem estabelecidas e
com a apreciação da qualidade dos referidos planos;
g) promover a coordenação entre escolas do mesmo nível e de
diferentes níveis de educação e ensino, de modo a potenciar a acção
educativa;
h) promover a articulação harmónica entre os diversos níveis de
educação e ensino;
i) promover a coordenação das actividades da escola e centros de
educação pré-escolar com as de serviços e associações no âmbito
das actividades educativas apoiar e promover iniciativas tendentes à
formação de pais, autarcas, professores, pessoal não docente e
outros agentes educativos;

Conselho Municipal de
Educação
Objectivo – Art.º 3º
O Conselho Municipal de
Educação é uma
instância de coordenação
e consulta, que tem por
objectivo promover, a
nível municipal, a
coordenação da política
educativa, articulando a
intervenção, no âmbito do
sistema educativo, dos
agentes educativos e dos
parceiros sociais
interessados, analisando
e acompanhando o
funcionamento do referido
sistema e propondo as
acções consideradas
adequadas à promoção
de maiores padrões de
eficiência e eficácia do
mesmo.

Uma análise mais atenta dos artigos 6º e 7º da proposta de diploma da CRSE e dos
artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº 7/2003, que regulamenta o Conselho Municipal (ver Quadro), dá
conta, segundo Machado (2005: 221) de uma maior especificação da acção na proposta que no
diploma.
Retomando as críticas efectuadas por Fernandes (2005: 102) quanto as competências do
Conselho Municipal de Educação, o autor refere que se dá aos conselhos a possibilidade de
intervirem em domínios variados e relevantes do sistema educativo local, quiçá em domínios
demais (como é o caso da análise do funcionamento dos estabelecimentos de educação e
ensino). Contudo, não se deixa claro qual é a efectiva repercussão das deliberações tomadas,
designadamente quanto à obrigatoriedade de acatamento das deliberações dos conselhos pelas
entidades a que essas deliberações respeitem e, em simultâneo não deixa claro quais das
competências autárquicas são concorrentes, ou seja, em quais delas é possível a intervenção do
Estado, através do exercício do seu poder subsidiário.
No entendimento de Fernandes (2005: 104) esta clareza é essencial, porque o Estado de
Direito impõe que se conheça exactamente o que compete a quem, e em que condições. Esta
preocupação manifestada por Fernandes (2005) prende-se com a necessidade de atribuir
significado e relevância política às competência atribuídas às autarquias, sob pena de a sua acção
se limitar à gestão dos aspectos logísticos e operacionais do sistema educativo que, tendo a sua
importância, não permitem definir um projecto educativo local (2005: 104). Machado (2005: 221)
advoga que deve ser realçada como grande novidade do Conselho Municipal de Educação a sua
participação na negociação e execução dos contratos de autonomia (art.º 4º, nº 1, alínea c)
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previstos no Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio. Em suma, nas palavras de Pinhal (2004:56) o
normativo respeitante à sua composição e competências surpreendeu pela negativa, tendo em
conta a história da criação destes órgãos e às expectativas que estavam criadas.
Quadro 20 – Comparação das competências atribuídas ao CLE e CME

Conselho Local de
Educação

Artº 7º
Competências
a) convocar reuniões ou
sessões de trabalho em
escolas ou serviços
educativos
b) solicitar relatórios e
pareceres a escolas,
serviços ou à autarquia
c) estabelecer protocolos
com instituições públicas,
privadas ou cooperativas
d) subsidiar e/ou
patrocinar iniciativas de
carácter
educativo e cultural
e) gerir recursos humanos
e financeiros que lhe
sejam
concedidos pela DRE,
escolas, serviços,
associações
ou pela autarquia

Conselho Municipal de Educação
Competências
Artº 4º
Competências
1 – Para a prossecução dos objectivos referidos no artigo anterior,
compete ao conselho municipal de educação deliberar, em especial,
sobre as seguintes matérias:
a) Coordenação do sistema educativo e articulação da política
educativa com outras políticas sociais, em particular nas áreas da
saúde, da acção social e da formação e emprego;
b) Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da
carta educativa, a qual deve resultar de estreita colaboração entre os
órgãos municipais e os serviços do Ministério da Educação, com vista
a, assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa
do concelho, garantir o adequado ordenamento da rede educativa
nacional e municipal;
c) Participação na negociação e execução dos contratos de
autonomia, previstos nos artigos 47.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio;
d) Apreciação dos projectos educativos a desenvolver no município;
e) Adequação das diferentes modalidades de acção social escolar às
necessidades locais, em particular no que se refere aos apoios sócioeducativo, à rede de transportes escolares e à alimentação;
f) Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a
crianças e jovens com necessidades educativas especiais, da
organização de actividades de complemento curricular, da
qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de
ofertas de formação ao longo da vida, do desenvolvimento do
desporto escolar, bem como do apoio a iniciativas relevantes de
carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente e
de educação para a cidadania;
g) Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços
escolares e seus acessos;
h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar
2- Compete, ainda, ao conselho municipal de educação analisar o
funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de
ensino, em particular no que respeita às características e adequação
das instalações, ao desempenho do pessoal docente e não docente e
à assiduidade e sucesso escolar das crianças e alunos, reflectir sobre
as causas das situações analisadas e propor as acções adequadas à
promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo.
3 - Para o exercício das competências do conselho municipal de
educação devem os seus membros disponibilizar a informação de
que disponham relativa aos assuntos a tratar, cabendo, ainda, ao
representante do Ministério da Educação apresentar, em cada
reunião, um relatório sintético sobre o funcionamento do sistema
educativo, designadamente sobre os aspectos referidos no número
anterior.

A ausência das escolas públicas da composição dos conselhos é apenas a mais aberrante
das asneiras, mas apesar de tudo, Fernandes (2005: 104) reconhece que este diploma legal na
mão de muitos autarcas democratas e conscientes do papel estratégico do sector educativo,
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poderá induzir a que estes conselhos municipais talvez possam ser úteis ao desenvolvimento do
sistema educativo ao nível local.
A criação e regulamentação do Conselho Municipal de Educação acaba por reconhecer a
capacidade política, de decisão e gestão dos municípios portugueses, cuja proximidade às
populações é por demais evidente, ao mesmo tempo que parece contribuir para a concretização
de um poder local mais forte (Barroso, 1999) e interventor na área da educação (Marques, 2000).
O maior perigo pode estar na excessiva exigência de capacidade de mobilização por parte do
município no momento de articulação da acção dos vários serviços públicos que operam nas
diferentes áreas (segurança social, saúde, emprego e formação profissional, forças de segurança,
área da juventude e do desporto), pese embora o diploma legal obrigar estes serviços a fazeremse representar no órgão (Machado, 2005). Assim sendo, o Conselho Municipal de Educação pode
também reduzir-se a mero “espaço” onde é possível ter presente diferentes “sensibilidades” dos
serviços e organismos cuja acção incide directa ou indirectamente na área da educação, sem
deixar, no entanto, de responsabilizar directamente a autarquia e os serviços desconcentrados do
Ministério da Educação (DRE e escolas) (Machado, 2005: 222).
Por fim é importante destacar que a regulamentação do Conselho Municipal de Educação
permite dar corpo, segundo Machado (2005: 223) a uma política de dupla direcção: corresponde a
um movimento de re-centralização política, que se manifesta na “reposição” da legitimidade de
intervenção do governo central na governação (nunca abandonada) da educação, ao mesmo
tempo que tenta o fortalecimento da governabilidade das escolas e, por outro lado, concretiza uma
política de desconcentração administrativa que, ao mesmo tempo que aproxima os serviços das
populações, garante um controlo mais próximo das políticas definidas a nível central. Mas, para
que este movimento desconcentrador de serviços se concretize exige coordenação a nível local e
aos municípios cabe a capacidade política de mobilizar os serviços centrais com extensões na
localidade e os seus actores para a satisfação das necessidades das populações (Formosinho e
Machado, 2005) e, em simultâneo, é necessário dar significado e relevância política às
competências atribuídas às autarquias, sob pena de a sua acção se limitar à gestão dos aspectos
logísticos e operacionais do sistema educativo que, segundo Fernandes (2005), tendo a sua
importância, não permitem definir um projecto educativo local.

3.4. A carta educativa: instrumento de planeamento educativo local
A igualdade no acesso à educação, um dos objectivos definidos na LBSE, só se poderá
atingir, através de uma adequada distribuição espacial dos equipamentos educativos no território.
Para isso, é necessário colocar em prática uma política de ordenamento do território, entendido
este como um instrumento privilegiado de desenvolvimento, uma actividade globalizante e
pluridisciplinar que visa organizar os espaços no quadro de uma estratégia social pressupondo a
cooperação de todas as entidades interessadas.
Na Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto encontram-se consagrados diversos instrumentos de
gestão territorial – instrumentos de desenvolvimento territorial; instrumentos de planeamento
territorial; instrumentos de política sectorial e os instrumentos de natureza especial. São
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instrumentos de desenvolvimento territorial o programa nacional da política de ordenamento do
território, os planos regionais de ordenamento do território e os planos intermunicipais de
ordenamento do território. São instrumentos de planeamento territorial, os planos municipais de
ordenamento do território que compreendem as seguintes figuras: o plano director municipal, o
plano de urbanização e o plano de pormenor.
A publicação do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, evidencia a responsabilidade
e competência dos municípios, englobando os Planos Directores Municipais (PDM), os Planos de
Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP), na designação genérica de Planos Municipais
de Ordenamento do Território (PMOT), reforçando a necessidade de tradução, no âmbito local, do
quadro de desenvolvimento estabelecido nos instrumentos de natureza estratégica de âmbito
nacional e regional. Visam, ainda, estabelecer a expressão territorial da estratégia de
desenvolvimento local articulando as políticas sectoriais com incidência local, numa base de
gestão programada do território municipal.
Ao longo processo de descentralização gradual de poderes, a Lei 159/99, de 14 de
Setembro (a qual já foi devidamente dissecada em ponto anterior) estabelece o quadro de
transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, determinando, no n.º. 2 no
artigo 19º do Capítulo III, o seguinte: a) É da competência dos órgãos municipais elaborar a carta
escolar a integrar nos planos directores municipais.
A carta escolar era um documento de planeamento estático e, por isso pouco abrangente
uma vez que entendia não ser mais do que um mero levantamento das edificações escolares de
cada município.
Com a publicação do Decreto-Lei nº 7/2003, artigo 10.º – a carta educativa é, a nível
municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos
educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja
necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do
desenvolvimento demográfico e socio-económico de cada município – assiste-se a uma evolução
do conceito mais restritivo e estático associado à carta escolar para o conceito de carta educativa,
considerado projecto fundamental e dinâmico de intervenção de planeamento e ordenamento da
rede educativa. A carta educativa surge, assim, como uma ferramenta de planeamento, visando a
melhoria do sistema educativo, instrumento que visa dar uma resposta mais consentânea às
necessidades redimensionais da rede escolar, rentabilizando o parque escolar existente. De facto,
e ao deixar de ser entendida como uma mera referência aos edifícios escolares existentes e aos
necessários a construir, e substituindo-a pela construção de uma relação entre as necessidades
de instalações educativas com as ofertas de educação e formação, verifica-se uma completa
alteração dos princípios de execução da Carta Educativa.
A Carta Educativa, segundo Martins (2005: 149) não significa outra designação de carta
escolar sendo inegável a sua diferença: diferente porque tem um conjunto de problemáticas muito
mais amplo, seja por tratar dos sistemas de ensino e de formação, seja porque os integra numa
leitura abrangente do social, seja ainda porque o leque de situações que trata no sistema
educativo é mais vasto; diferente porque remete para uma multiplicidade de situações e decisões
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com uma partilha de poderes de decisão e execução, que exige um frequente processo de
negociação – o que é muito diferente de imposição; diferente porque comporta uma dimensão
gestionária, isto é, para organização e actuação específicas.
Deste modo, no domínio da educação, a elaboração da Carta Educativa não pode
dissociar-se da problemática do desenvolvimento/ordenamento do território, devendo constituir
parte integrante dos Planos de Directores Municipais, enquadrando as suas propostas no
horizonte temporal mais alargado de programação aí contido e articulando os territórios educativos
com as unidades operativas de planeamento e gestão definidas (UOPG). Sendo assim, o
planeamento da rede escolar/educativa pressupõe uma visão integrada e integradora da escola
não só no plano interno da organização, mas também da gestão de recursos e práticas e das
relações com a comunidade. Em síntese, o planeamento da rede escolar/educativa deverá
orientar-se por:
• Uma concepção de escola integrada no espaço de recursos educativos
diferenciados;
• Uma visão prospectiva da realidade, delineada em cenários de evolução construídos
a partir de análises globais e qualitativas;
• Uma programação de equipamentos subordinada a princípios estratégicos assentes
na diversidade de tipologias, na flexibilidade e versatilidade de soluções e na
complementaridade na gestão e utilização dos recursos.
No que diz respeito à carta educativa160 Fernandes (2005: 104) reconhece que a sua
regulamentação foi realizada em termos muito mais aceitáveis que os utilizados para os
Conselhos Municipais de Educação, tendo em conta que foram criadas as condições para reunir
dentro da mesma lógica o planeamento e a organização da rede educativa local, inserindo-se a
constituição de agrupamentos de escolas dentro da lógica da carta educativa (art.º 11º, nº 3 do
Decreto-Lei nº 7/2003) e dando aos municípios a competência para conduzir os processos de
planeamento respectivos.
A Carta Educativa é um documento técnico-político (Martins, 2005) uma vez que, segundo
este autor não deve, nem pode existir uma separação entre os trabalhos técnico e político; ou
seja, não há uma imparcialidade do trabalho técnico e uma parcialidade do político, há, isso sim,
uma leitura prospectiva da realidade que é integrada e globalizante sobre as problemáticas da
educação e da formação.
Uma Carta Educativa Municipal deverá, antes de mais, traduzir uma leitura lúcida,
politicamente consistente e tecnicamente rigorosa, das realidades sociais, dinâmicas e capacidade
de intervenção dos actores sociais. Deve, por isso, ser um instrumento fundamental de
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A visão atribuída à Carta Educativa passa a ser entendida como o principal instrumento de apoio à
decisão por parte de quem tem a responsabilidade de gerir os destinos da educação e formação num
determinado território. Trata-se de um instrumento de planeamento que, para além de se debruçar sobre a
realidade existente, em termos dos tradicionais equipamentos educativos, agrega também outros
equipamentos sociais e, tendo em conta as pessoas que quer servir, vai detectar as respostas mais eficientes
aos anseios dessas populações.
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planeamento que permita aos responsáveis desenvolver uma actuação estratégica no sentido de
(Oliveira, Coragem, Martins, 2000a: 7-8):
• orientar a expansão do sistema educativo num determinado território em função do
desenvolvimento económico e sócio - cultural;
• tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao
encerramento de escolas e à reconversão e adaptação do parque optimizando a
funcionalidade da rede existente e a respectiva expansão;
• definir prioridades;
• optimizar a utilização dos recursos consagrados à educação.
• evitar rupturas e desadequações da rede educativa à dinâmica social e ao
desenvolvimento urbanístico.
A Carta Educativa Municipal tem dois momentos fundamentais:
1º momento (1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases): compreensão da realidade socio-educativa-formativa
do município na sua contextualidade e dinâmicas, englobando uma leitura prospectiva e
a formulação de propostas de intervenção. Nesta fase a Carta Educativa traduz-se num
plano, tal como acontece com outras figuras de planeamento territorial;
2º momento (5ª fase): concretização das propostas, na pureza dos objectivos e
impureza da conflitualidade sociopolítica, e avaliação dos resultados. Fase em que é
operacionalizado o conjunto de princípios e de medidas que sustentam a essência da
própria Carta Educativa.
Para Martins (2005: 143) a responsabilidade técnica161 esgota-se findo o primeiro
momento. No entanto, afirma o autor, a intervenção técnica, e o diálogo institucional com os
parceiros, nomeadamente as Câmaras Municipais, passa por ter sempre presente uma dimensão
gestionária justificada pela existência de uma conflitualidade latente e uma parte das propostas
pode ter um resultado final em aberto. Para este autor, a carta educativa, enquanto compreensão
da realidade possibilita conhecer; o que é que a escola está a tentar fazer; a educação através das
ofertas de formação educativa que proporciona a um dado contexto populacional; como é que a
escola está a fazê-lo (o repensar o espaço, a valorização dos recursos materiais e outros, a sua
envolvência, as partilhas e os intervenientes); como é que a escola sabe o que está a ser feito (o
desenvolvimento de um auto conhecimento e de uma auto regulação no seu desempenho); como
se processam as mudanças na escola (políticas territorializadas, os cenários alternativos); política
interna orientada para o sucesso – a “nova cultura e autonomia” – uma comunidade baseada na
convergência de atitudes e esforços, a assunção dos poderes de decisão local e regional, a
consciencialização progressiva das dinâmicas de rede de estruturas do sistema educativo;
161

Ao nível dos recursos humanos e dado o carácter específico da Carta Educativa sugere-se que seja
designado um técnico afecto aos serviços/divisão de educação, a quem seja cometida a responsabilidade de
proceder de forma sistemática à recolha e tratamento da informação considerada relevante. Sugere-se ainda
que a actuação dos serviços referidos seja complementada e/ou acompanhada por técnicos de outros
departamentos/serviços, por exemplo de planeamento ou de acção social, e pelo Conselho Municipal de
Educação, podendo mesmo um ou dois dos seus membros serem especificamente designados para fazerem
o referido acompanhamento, de uma forma mais próxima.
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participação de elementos exteriores prestam contas e/ou informações sobre a actividades e
desempenho da escola e, por fim a atribuição de responsabilidades na política educativa global.
Segundo o ponto 2 do art.º 18, a carta educativa é instruída com os seguintes
elementos162: a) Relatório que mencione as principais medidas a adoptar e a sua justificação; b)
Programa de execução, com a calendarização da concretização das medidas constantes do
relatório; c) Plano de financiamento, com a estimativa do custo das realizações propostas e com a
menção das fontes de financiamento e das entidades responsáveis pela sua execução.
O conteúdo material da carta educativa deverá conter, para além de outros pontos
(Oliveira, Coragem, Martins, 2000a: 9):

• Enquadramento legislativo;
• Caracterização – Síntese e inserção territorial;
• Diagnóstico estratégico;
• Projecções e cenários de desenvolvimento e, finalmente,
• a proposta de intervenção, designada num sentido mais restrito: Carta Educativa.
Segundo os mesmos autores, a carta educativa, por sua vez, deverá ser estruturada a
partir dos seguintes pontos-chave:
• Opções e objectivos;
• Programas – medidas, acções e projectos;
• Programação financeira e efeitos sinergéticos;
• Articulação institucional;
• Monitorização/Avaliação.
A Carta Educativa deve estabelecer e justificar as opções e os objectivos (sectoriais) com
incidência territorial, definindo normas de execução (procedimentos de carácter regulamentar),
integrando as peças gráficas (cartográficas) necessárias à representação da respectiva expressão
territorial, formalizadas num relatório – conteúdo documental.
Os autores Oliveira, Coragem, Martins (2000: 32-33) apresentam-se um quadro que ilustra
graficamente as sucessivas etapas metodológicas do processo de elaboração da Carta Educativa,
com a indicação de qual deverá ser o conteúdo essencial (mas não exaustivo) de cada uma delas
e quais as fontes de informação e referência a utilizar.
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Em conformidade com o referido Decreto-Lei, a Carta compreende um Relatório, um Programa de Execução e
um Plano de Financiamento. O Relatório inicia-se por uma apresentação sumária do município de Coimbra dos
pontos de vista geográfico, demográfico e sócio económico. Em seguida, descrevem-se a procura e a oferta
educativa que caracterizam o município e perspectiva-se a respectiva evolução no horizonte de planeamento
considerado (2015). Por fim, enuncia-se a metodologia de planeamento utilizada para a formulação de propostas de
desenvolvimento da rede educativa do município e referem-se as soluções dos modelos de planeamento em que a
metodologia se baseou. O Programa de Execução especifica as intervenções a realizar no sentido de implementar
a proposta considerada mais adequada, devidamente calendarizadas em termos do curto prazo (2006-2009), médio
prazo (2010-2012) e longo prazo (2013-2015). O Plano de Financiamento contém uma estimativa dos custos
associados à implementação do Programa de Execução e identifica as entidades que os deverão suportar (Carta
Educativa
de
Coimbra,
2007:6).
Disponível
para
consulta
em
http://www.cmcoimbra.pt/ficheiros/200_servicos/carta_educativa/Carta_Educativa_Concelho_Coimbra.pdf.
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Figura 8 Elaboração das Cartas Educativas – Etapas metodológicas

Adaptado: Oliveira, Coragem, Martins (2000a: 33)

Sintetizamos as cinco principais fases, por que passa a carta educativa: plano de trabalho;
diagnóstico; proposta da carta educativa; a carta educativa (homologada).

Fases da elaboração da Carta Educativa (Oliveira, Coragem e Martins (2000a):

1º- Plano de Trabalho
-Intervenientes
-Conceitos, objectivos e vigência
-Princípios orientadores
-Definição da metodologia e conteúdos
2º - Diagnóstico
-Caracterização socio-económica
-Caracterização do sistema educativo
-Diagnóstico do sistema
3º - Proposta da Carta Educativa
-Formulação da Proposta
-Concretização da proposta
4º- Carta Educativa
5º- Monitorização / Avaliação
Revisão
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A elaboração de um plano de trabalho (1ª fase) é realizada a partir da discussão e
clarificação, por parte dos diversos intervenientes, da aplicação das orientações da política
educativa à especificidade de cada caso, da estratégia, metodologia e objectivos do trabalho a
realizar e das competências de cada um dos participantes constitui uma fase preliminar mas
importante para a elaboração da Carta Educativa propriamente dita.
A fase de diagnóstico (2ª fase) é muito importante. O diagnóstico deverá assentar em duas
vertentes:
i) análise quantitativa-oferta pública e privada; a procura (existente e potencial); a taxa(s)
de ocupação; taxa(s) de cobertura; taxa(s) de escolarização;
ii) análise qualitativa – a qualidade dos edifícios escolares e de formação, tais como a
existência de Espaços específicos adequados (laboratórios, salas de trabalhos oficinais,
bibliotecas etc.); espaços de apoio (refeitório, recreios cobertos, etc.); estado de
conservação e infra-estruturas técnicas (redes de água, electricidade, esgotos, etc.
aquecimento e conforto; mobiliário e material didáctico suficiente e adequado;
segurança das instalações; a distribuição espacial da rede escolar que passam por
aspectos de condições de acesso dos alunos à escola, (tempo de percurso e
segurança); rede de transportes (adequação dos circuitos e horários); proximidade de
outros equipamentos colectivos (gimno-desportivos, piscinas, jardins, bibliotecas, etc.);
integração da escola na comunidade e intercâmbio no uso dos equipamentos colectivos,
entre outros.
Na 3ª fase – proposta da carta educativa – segundo os autores Oliveira, Coragem, Martins
(2000a: 41) as propostas poderão ser de:
• Institucionalização – intervenções que visam definir/clarificar o quadro institucional e
organizativo em que a Carta Educativa se deve inserir para um mais pleno
aproveitamento do seu conteúdo.
• Enquadramento – medidas relacionadas com o sistema educativo mas que não
constituem suas partes integrantes. Funcionam como enquadramento das restantes
medidas, criando uma situação favorável à sua concretização.
• Pedagógicas e Formativas – medidas visando directamente a alteração de aspectos do
sistema educativo e de formação.
• Organização do sistema educativo – medidas visando alterar formas de organização e
gestão do sistema educativo.
• Gestão – intervenções que visam moldar a gestão da Carta Educativa e das propostas
de intervenção a executar.
Na 4ª fase é para elaboração final e apresentação da Carta Educativa. É nesta etapa que
ocorrem as aprovações – prévia e final – da Carta pela Câmara Municipal e pela Assembleia
Municipal. É também nesta fase que se procede à consulta pública a que devem ser submetidos
todos os documentos da Carta, nomeadamente as propostas de reordenamento da rede e de
desenvolvimento do sistema educativo local. Ao longo dos vários momentos por que passa a carta
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educativa, nesta fase, deverão ser técnica e politicamente apreciadas as críticas, sugestões, etc.,
que permitam proceder à finalização das fichas de medidas e acções/projectos, ajustes ou
reformulações que sejam necessários (...), de molde a “fechar” o documento final da Carta
(Oliveira, Coragem, Martins, 2000a: 16-17).
Sendo a carta educativa um processo inacabado, na medida em que tem de se adequar a
uma realidade que evolui constantemente em função de dinâmicas demográficas, socioeconómicas e de alterações da política educativa e do desenvolvimento local, a 5ª fase –
monotorização/avaliação - torna-se indispensável para a gestão do sistema educativo do concelho
ou região objecto do estudo de planeamento, afigurando-se, nesta óptica, como um instrumento
para se conhecer a realidade educativo-social na sua evolução e proceder aos ajustamentos que a
cada momento se revelem necessários. A monitorização da Carta Educativa deve ser da
responsabilidade de uma estrutura (ou serviço) com uma visão integrada da realidade
local/regional, em condições favoráveis para promover o diálogo entre todos os actores do
processo.
No processo de monitorização podem distinguir-se três fases de concretização (Oliveira,
Coragem, Martins 2000a: 43):
1ª fase - recolha, organização e disponibilização da informação - após o estabelecimento
do quadro conceptual por que se deve reger esta fase e da montagem dos mecanismos técnicos
que a viabilizem e operacionalizem, é essencial a existência de uma instituição de
aconselhamento e supervisão e uma actualização periódica - ;
2ª fase - modelos de transformação da informação em instrumentos de acção - o
automatismo dos processos de passagem da informação às hipóteses de acção é a vertente
essencial desta fase -;
3ª fase - avaliação dos resultados - processa-se a dois níveis: o da concepção da acção,
resultado que se obtém na fase anteriormente referida, e o dos resultados da acção. Num e noutro
caso deve começar por ser uma auto-avaliação por parte dos actores institucionais do processo
para depois esta ser validada através de uma apreciação externa. A detecção de problemas e a
definição das formas de os resolver são os elementos essenciais da eficácia desta fase.
A elaboração da carta educativa (art.º 19º) é da competência da Câmara Municipal, sendo
aprovada pela Assembleia Municipal respectiva, após discussão e parecer do Conselho Municipal
de Educação (ponto1); o apoio técnico necessário à elaboração da Carta Educativa compete ao
Ministério da Educação, que disponibiliza toda a informação necessária, bem como a prestação
dos serviços adequados (ponto 2, art.º 19º); a Carta Educativa integra o Plano Director Municipal
(PDM) respectivo, estando, nestes termos, sujeita a ratificação governamental, mediante parecer
prévio vinculativo do Ministério da Educação (ponto 3, art.º 19º); podem os municípios articular
entre si, nomeadamente através das respectivas federações e associações, e com o Ministério da
Educação o desenvolvimento de instrumentos de planeamento e ordenamento da rede educativa
de nível supramunicipal (ponto 4, art.º 19º); na elaboração da Carta Educativa as Câmaras
Municipais e o Ministério da Educação devem articular estreitamente as suas intervenções, de
forma a garantir os princípios, objectivos e parâmetros técnicos estatuídos no presente diploma
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quanto ao ordenamento da rede educativa, bem como a eficácia dos programas e projectos
supramunicipal ou de interesse supramunicipal (ponto 5, art.º 19º).
Figura 9 – Ponto da situação das cartas educativas em cada concelho do Continente (18. 04. 2007).

Fonte: GIASE (http://www.giase.min-edu.pt/cartas/mapa.asp).

Passados dois anos após a sua publicação, em 25 de Outubro de 2005, no domínio da
vigência da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, é
celebrado o protocolo no que respeita à articulação entre o Ministério da Educação e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses para a elaboração, avaliação e acompanhamento das Cartas
Educativas. No texto do protocolo o Ministério da Educação compromete-se, através das diversas
Direcções Regionais de Educação, a colaborar com os Município no sentido de, até Janeiro de
2006,encontrar soluções para o encerramento de escolas com menos de 20 alunos e com taxas
de aproveitamento inferiores à média nacional, aqui designadas por “escolas de insucesso” e de,
até ao início do ano escolar de 2006/07, assegurar as condições necessárias ao seu
encerramento (ponto 1); (...) através do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema
Educativo, a proceder a ajustamentos e clarificações ao nível dos critérios para a elaboração e
aprovação de cartas educativas, até Janeiro de 2006 (ponto 2); o Ministério da Educação
compromete-se a assumir as suas responsabilidades ao nível do pagamento da parte que lhe
compete dos custos das cartas educativas, durante o ano de 2006 para as que sejam adaptadas e
concluídas no decorrer desse mesmo ano e durante o ano de 2007 para as restantes (...) (ponto
3).
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Figura 10 – Organograma: Aprovação e Ratificação das Cartas Educativas. Fonte: ME/GIASE

Esta calendarização acordada entre o ME e a ANMP prende-se com a urgência de tornar
disponível e vinculativo este importante instrumento de planeamento de territorialização das
políticas educativas e com os processos associados concretização de um Eixo, no âmbito do
Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007-2013 (QREN), para o reordenamento da rede
escolar (ampliação/requalificação do parque escolar) (GIASE; 2005: 2).
Tal como se pode observar pelo mapa da Figura 9 é na Direcção Regional de Educação
do Centro (DREC), seguida pela Direcção Regional de Educação do Norte (DREN) onde o
processo de homologação das Cartas educativas está mais atrasado, em relação às restantes.
Quadro 21 – Ponto da situação das Cartas Educativas no Continente

Situação

Nº de Cartas

Carta em Elaboração

68

Carta em Avaliação

77

Carta Homologada

133

Fonte: GIASE (http://www.giase.min-edu.pt/cartas/mapa.asp).
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Os dados do Quadro 21 mostram que o número de cartas educativas homologadas (133)
é aproximadamente a mesma quantidade que o somatório das cartas em elaboração (68) com as
que estão em processo de avaliação (77).
Sendo a elaboração da carta educativa (art.º 19º) da competência da Câmara Municipal,
ela só é aprovada pela Assembleia Municipal respectiva, após discussão e parecer do Conselho
Municipal de Educação (ponto1). Tal como se pode ver pelo organograma da figura 10, o
Conselho Municipal nesta matéria é um órgão de consulta (fase do planeamento). Tal como afirma
Martins (2005: 145-146) as propostas devem ser princípios orientadores de uma acção
convergente de muitas instituições e vontades, de parceiros sociais com perspectivas diversas da
mesma realidade; princípios orientadores de uma política democrática e participada que, segundo
o autor toma expressão na fase de concretização das propostas, que é também a manifestação da
autonomia e da territorialização. Por isso mesmo Martins (2005: 146) defende que essas
propostas devem ser orientações de política educativa porque esta só se construirá nas tomadas
de decisão e concretização das propostas, havendo a necessidade de um prévio entendimento
mínimo entre os agentes envolvidos sobre os rumos da construção do futuro.
Sendo a carta educativa parte integrante do Plano Director Municipal (art.º 19º do
Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro), este instrumento só se torna eficaz quando este se
encontra aprovado e em vigor; está igualmente definido a obrigatoriedade de avaliação da
necessidade de revisão da Carta Educativa de 5 em 5 anos, feita conjuntamente pelo município e
pelo Ministério da Educação (nº 3 do art.º 20º do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro).
Pensar e tomar decisões sobre o desenvolvimento da rede educativa local, incluindo-se as
instalações, os equipamentos e as formações a disponibilizar é, sem dúvida, uma competência
relevante e politicamente significativa. As competências e os desafios colocados pelo Decreto-Lei
n.º 7/ 2003 vêm juntar-se a um elenco pré-existente, desenhando-se um quadro no qual é possível
admitir que a descentralização educacional poderá ter tido alguns avanços significativos.

4. A intervenção educativa municipal
Segundo Fernandes (2005b: 203) as medidas legislativas tomadas pelo Estado durante o
último quarto de século e os posicionamentos locais acerca do papel municipal na educação
revelam três perspectivas cujas diferenças têm que ver com: a) as modalidades de educação
implicadas; b) a concepção do papel do município na educação – uma concepção mais privada ou
mais pública, mais autónoma ou mais dependente em relação ao poder central.
Numa primeira perspectiva, o município é considerado por Fernandes (2005b: 203) um
serviço da administração periférica do Estado (...) com tradição histórica, não só na França como
noutros países influenciados pelas políticas francesas, como é o caso de Portugal, e que ainda
hoje marca quer positivamente quer negativamente a intervenção municipal. Nesta perspectiva as
reformas educativas apenas transferiram para o município encargos financeiros para a construção
e manutenção de escolas primárias, habitação dos professores e, em certos períodos a nomeação
e o pagamento dos respectivos vencimentos. Apesar dessa transferência de competências, os
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municípios estavam excluídos de qualquer intervenção de âmbito pedagógico ou de orientação
educativa (Fernandes, 2005b: 204). Apesar da mudança política operada em 1974, ela só por si
não mudou esta perspectiva; em 1984, as atribuições municipais na educação legisladas pelo
então governo, são muito limitadas (já escalpelizadas no ponto 4.2.) e contestadas pelos próprios
municípios devido à ausência de correspondentes reforços financeiros, situação que apenas se
atenuou a partir de 1995 coma entrada em funções do Governo Socialista e o reforço das finanças
locais.
Numa segunda perspectiva, o município é considerado como um parceiro privado e um
agente supletivo (Fernandes, 2005b: 204). A mudança, segundo o mesmo autor ocorre coma
publicação da LBSE, data a partir da qual se consolida um conjunto de reformas avulsas ocorridas
em anos anteriores e se incorporam princípios democráticos de descentralização e participação,
os quais já foram devidamente referidos neste capítulo, em pontos anteriores. Nesta perspectiva o
estatuto do município é o de uma entidade privada ao lado das restantes, embora, devido à maior
abertura do Estado perante a sociedade civil, fosse elevado à categoria simbólica de parceiro
social e consultor das políticas educativas públicas (...) encontrando-se perante as outras
instituições privadas ou cooperativas numa situação de inferioridade legal (Fernandes, 2005b:
206).No entanto, apesar deste estatuto de menoridade face aos restantes actores locais, os
municípios, ou por sua iniciativa, ou por pressão local, acabaram por agir como intermediários ou
como agentes politicamente influentes e mobilizadores de influências locais perante o poder
central (Fernandes, 2005b: 206) tendo em conta as reivindicações provenientes dos ensinos
básico e secundário e a necessidade de criação de escolas superiores públicas ou privadas. Para
além disso, é de registar o envolvimento em projectos locais com escolas de vários níveis de
ensino ou a oferta de apoios logísticos diversos, revelando que as dinâmicas locais extravasam,
por vezes, os limites legalmente previstos.
Na terceira perspectiva, apelidada por Fernandes (2005b: 207) de nova, o município é
considerado como um interveniente de estatuto público. Esta concepção emerge em 1995, a partir
da tomada de posse do governo socialista, embora o âmbito das atribuições do município continue
limitado aos domínios até então previstos. Apesar dessa limitação assinalamos o novo regime de
administração e gestão das escolas – Decreto-Lei 115-A/98 – e a consagração legal dos
Conselhos Locais de Educação, de iniciativa municipal, os quais, recentemente passaram a ser
designados de CME investidos de novas competências que vieram permitir ao município passar
da esfera privada para a esfera pública no desempenho de certas funções educativas.
Ao analisar as mudanças de posição do município no âmbito da educação, Fernandes
(23005b: 208) constata que essa evolução é congruente com a sua evolução sofrida no âmbito do
seu estatuto politico-legal, no mesmo período.
De forma sintética é seguro afirmar que ao longo do século XX o município, no período
liberal fortemente centralizador começa por intervir na esfera educativa como um mero serviço
periférico do Estado sem competências e apenas com encargos para, no regime democrático,
adquirir uma certa autonomia real e legal, embora com um estatuto de entidade privada.
Finalmente, o município reencontra um novo espaço de intervenção no sistema público,
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consentânea com o seu estatuto constitucional de poder local autónomo. È a partir desta fase que
Fernandes (2005b:208) considera ser o inicio de um movimento de convergência entre a
descentralização e o reforço da sua acção educativa, sem esquecer, no entanto, que a
concretização dessa convergência depende de outros factores entre os quais o próprio papel dos
interventores locais.
Estas três perspectivas referidas permitem percepcionar que existe uma evolução
constante no sentido de envolver mais intensamente os municípios na acção educativa, quer no
âmbito da acção educativa formal (assegurada pelas escolas), quer no âmbito de outras formas de
acção e intervenção em projectos de educação não formal (dirigidas a uma pluralidade de públicos
e que passam por intervenções de nível cultural e social).
Nas últimas duas décadas do século XX, o lugar do município no sistema educativo está,
progressivamente, a deixar de se situar no mesmo plano das outras entidades privadas ou
cooperativas para se integrar, com atribuições próprias, no sistema público (Pinhal, 2005: 92). Tal
como podemos constatar nos pontos anteriores e tendo como referência algumas disposições
normativas mais recentes, tanto em Portugal como em muitos países europeus, o município tem
vindo a assumir-se como coordenador de uma política educativa local, revelando uma mudança
significativa no papel atribuído ao município. No entanto, no caso de Portugal, essa mudança está
longe de corresponder ao papel que os municípios têm nos sistemas educativos do norte da
Europa.
Tendo a intervenção municipal na educação em Portugal, uma tradição e regulamentação
relativamente recente, as formas como os municípios se envolvem ou são convocados para a
intervenção educativa indicam uma realidade muito variada (Pinhal, 2005: 93-94): Ela inclui desde
municípios que limitam a sua acção educativa às prestações para que são legalmente obrigados
até àqueles que criam ou apoiam projectos educativos inovadores e aqueles que desenvolvem
influências e pressões para dotar os seus municípios de escolas diversas, incluindo escolas
superiores. Porém, esta diversidade de dinâmicas locais referida por Pinhal (2005: 94), é
consubstanciada nas formas como os municípios se envolvem ou são convocados para a
intervenção educativa, as quais expressam percepções diferenciadas da missão educativa
municipal e conduzem a uma justaposição de medidas e processos nem sempre congruentes e
pacíficos (Fernandes, 2005b: 202).
Nas intervenções ligadas à educação formal, Fernandes (2005b: 211) assinala dois
aspectos relevantes:
i)

a intervenção municipal, após a instauração do regime democrático, não tem
qualquer paralelo coma situação anterior, em que o município estava sem
qualquer capacidade de intervir. Após a Revolução de Abril a autonomia
municipal, as dinâmicas políticas locais e o aumento significativo dos recursos
municipais contribuíram para que se desse inicio à recuperação e construção
de edifícios para a educação básica inicial, oferecessem apoios para o
desenvolvimento da educação de adultos e desenvolvessem programas de
animação desportiva e cultural para crianças e jovens.
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ainda que as disposições legais imponham como encargos principais dos

ii)

municípios, as construções, equipamentos e manutenção referentes à
educação infantil e básica inicial, os transportes escolares e diversas
modalidades de apoios socioeducativos, a actuação das autarquias têm
ultrapassado os contextos legais estabelecidos o que atribui uma marca mais
inovadora ao seu papel.
Perante estes aspectos assinalados pelo autor, e tendo por base investigações efectuadas
num leque diversificado de concelhos163 Fernandes (2005b: 211-212) afirma ser possível
estabelecer uma tipologia das intervenções municipais, cujos indicadores permitem estabelecer o
envolvimento educativo dos municípios:

1. Actividades dos municípios na sequência das tarefas educativas estabelecidas por
lei;
2. Actividades autorizadas por lei aos municípios;
3. Actividades e apoios educativos da iniciativa dos municípios;
4. Actividades de intervenção e mediação políticas.
Quadro 22 – Intervenções Municipais no âmbito da Educação

Enquadramento

Atribuições municipais

Legal
•
1. Actividades no
âmbito da educação
atribuída por lei aos
municípios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Outras
actividades de
integração
educativa previstas
de carácter
facultativo.

3. Actividades,
projectos e
equipamentos
educativos de
iniciativa municipal e
não referidos
expressamente na
lei.

•
•
•
•
•
•
•
•

Construção, manutenção e equipamento de edifícios de educação préescolar e 1º ciclo do ensino básico;
Transportes escolares para o ensino básico;
Acção social escolar para educação pré-escolar e 1º ciclo;
Participação nas Assembleias de Escola;
Participação na constituição de agrupamentos de escolas;
Elaboração de projecto de carta educativa concelhia;
Gestão do pessoal não docente da educação pré-escolar e 1º ciclo;
Constituição e presidência do Conselho Municipal de Educação
Constituição de parcerias para criação de escolas de ensino artístico,
profissional e tecnológico;
Celebração de protocolos de cooperação para expansão da educação
pré-escolar;
Coordenação de actividades de intervenção educativa local através do
Conselho Municipal de Educação com vista à definição de uma política
educativa local;
Apoios a actividades e eventos promovidos pelas escolas da educação
pré-escolar e ensino básico do 1º ciclo;
Desenvolvimento de projectos de animação desportiva e de ocupação de
tempos livres para esses níveis de ensino.
Apoio a projectos e eventos de outros níveis de ensino;
Apoios logísticos, de materiais e subsídios de transporte para o ensino
secundário;
Arranjos urbanísticos de acessos e de jardins dos estabelecimentos de
ensino;
Construção de equipamentos para uso comum de todas as escolas tais
como, bibliotecas, ludotecas, centros de recursos educativos, piscinas,
quintas pedagógicas, espaços polivalentes;
Constituição de equipas docentes e outros técnicos sociais para apoiar

163

Os concelhos em referência situam-se no distrito de Braga, Na região do Douro Sul, na Área Metropolitana de
Lisboa e na Região do Ribatejo (Fernandes, 2005b: 211).
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•
4. Actividades de
intervenção
e
mediação política

•
•
•

escolas em actividades específicas de educação física, artística,
sanitária, ambiental;
Desenvolvimento de projectos específicos de enriquecimento e
complemento curricular,
Mobilização de recursos locais;
Mediação nos conflitos ou tensões locais entre escolas, famílias e
populações;
Exercício de lobbying junto dos órgãos políticos ou agentes económicos
para a obtenção de recursos e apoios para formações existentes ou
criação de cursos ou escolas de diferentes níveis no território municipal.

Adaptado: Fernandes (2005: 217-218)
Esta sistematização de atribuições municipais elaborada por Fernandes (2005) permite
verificar que as suas intervenções ultrapassam o previsto no quadro legal, embora nem todos os
municípios o apliquem da mesma forma. Da análise do Quadro 22 é possível inferir que os
municípios já naturalizaram, por um lado, o facto de terem que intervir e desempenhar um papel
na educação e, por outro, terem que disponibilizar equipamentos e apoios para além dos
estritamente consignados em lei.
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CAPÍTULO 3
Escola a Tempo Inteiro
Os municípios e a organização das AEC
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1. Mudanças sociais e as novas funções da Escola
O início do século XXI, segundo Barroso (2003a: 72), marca a entrada num novo ciclo
evolutivo cujos contornos ainda pouco se conhecem, mas que nesta fase é marcado
fundamentalmente pela manifestação (vinda de diferentes sectores sociais e por diferentes
razões) de um claro descontentamento quanto à situação em que se encontra a educação em
Portugal. Esta situação não é nova. Para Barroso (2003a: 72), a educação é um sector em crise
antes e depois da instauração do regime democrático em 1974. Contudo, afirma o autor, o que é
significativo deste novo período é a passagem de um sentimento de uma crise de problemas para
o de uma crise de soluções.
A escola tem cumprido uma função social secular, entre as quais se destaca a plástica
tarefa de ensinar/aprender; assim, ela tem sido capaz de integrar, resistir, transformar-se, e,
sobretudo,

continuar

e

perpetuar-se

como

uma

organização

vital

para

a

sociedade

contemporânea. Mas esta visão da escola enquanto objecto social é distinta da escola enquanto
objecto científico, em cujo âmbito se integra este trabalho, porque, como defende Canário (1996:
131), reuniu-se um conjunto de condições teóricas que, historicamente acompanham a
transformação do objecto social da escola, em objecto científico
1.2. Breve retrospectiva do papel social da escola
Até meados do século XX, predominava nas Ciências Sociais uma visão extremamente
optimista, de inspiração funcionalista, que atribuía à escolarização um papel central no duplo
processo de superação do atraso económico, do autoritarismo e dos privilégios associados às
sociedades tradicionais, e de construção de uma nova sociedade meritocrática, moderna, centrada
na razão e nos conhecimentos científicos, democrática e fundamentada na autonomia individual.
Até então, era defendido que, por meio da escola pública e gratuita, seria resolvido o problema do
acesso à educação e, assim, garantida, em princípio, a igualdade de oportunidades entre todos os
cidadãos. Nesse sentido, a escola, nessa perspectiva, seria uma instituição neutra, que difundiria,
por um lado, um conhecimento racional e objectivo e que seleccionaria seus alunos com base em
critérios racionais e, por outro, os indivíduos competiriam dentro do sistema de ensino, em
condições iguais, e aqueles que se destacassem pelos seus dons individuais seriam levados, por
uma questão de justiça, a avançar nas suas carreiras escolares e, posteriormente, a ocupar as
posições superiores na hierarquia social.
A partir dos anos 50, com o desenvolvimento da Sociologia assistiu-se ao aparecimento
do interesse pela análise do papel social da escola dado que, até aos meados do século XX, eralhe atribuída apenas a função de reprodução cultural (Vilhena, 1999: 101).
Nos anos 60 ocorre uma crise profunda dessa concepção de escola e uma reinterpretação
radical do papel dos sistemas de ensino na sociedade. A este propósito, Van Haecht (1992:17-69)
apresenta dois paradigmas164 antagónicos em resultado da emergência deste novo interesse pelo
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Paradigma definido como uma visão do mundo, um novo princípio organizativo que governa a percepção
(Norris, 1990:113)
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papel social da escola: paradigma determinista de Bourdieu e Passeron (1975) e o paradigma
interaccionista de Boudon (1973).
Segundo o paradigma determinista onde se inscrevem Bourdieu e Passeron (1975), a
escola tem uma função de reprodução social cuja teoria apresenta a escola não como um factor
de mobilidade social, mas sim de conservação da estrutura predominante. Neste contexto, afirma
Pardal (2005: 14), que a cultura, os hábitos e ritos das classes culturalmente privilegiadas se
aproximam da cultura, hábitos e ritos do sistema escolar, do mesmo modo que deles estão
sensivelmente afastados os estratos sociais culturalmente desfavorecidos, para os quais a cultura
escolar representa uma conquista dura, um empreendimento de aculturação e de certa maneira,
uma reeducação.
De facto, o que Bourdieu propõe nos anos 60, perante o paradigma funcionalista é um
novo modo de interpretação da escola e da educação, no sentido de fazer deslocar a forte relação
entre desempenho escolar e origem social e que, em última instância, negavam no paradigma
funcionalista, transformam-se nos elementos de sustentação de uma nova teoria. A educação, na
teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de instância transformadora e
democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das principais instituições por
meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais. A este propósito, afirma Azevedo
(2000: 75) que o sistema escolar serve os interesses da ordem capitalista da sociedade moderna,
não escapando, por isso a promover as desigualdades de classe e a reproduzir os valores, os
comportamentos e as características de personalidade necessárias a uma sociedade repressiva.
Deste modo, o sistema educativo é uma agência de formação de estruturas mentais que são
decisivas para a manutenção das desiguais relações de poder existentes na sociedade. Também
Vilhena (1999: 101) considera que, neste caso, as condutas individuais estão, pois, condicionadas,
sendo a sociedade quem determina e impõe legitimidade à acção pedagógica.
De acordo com Passeron citado por Vilhena (1999: 101-102) considera que a sociedade,
ao determinar pseudo-anonimamente o aumento de duração média dos estudos e a instalação de
certificados e a correspondente multiplicação de portadores desses mesmos títulos académicos
acaba por transformar esses mecanismos em factores de reforço da desigualdade social.
Em síntese, na teoria da reprodução cultural de Bourdieu e Passeron, em relação ao
sistema escolar, destacam-se os seguintes aspectos (Pardal e Correia, 2005: 15).
a) a cultura escolar legitima, a seu modo, o gosto, o conhecimento, o discurso e o
estilo de vida que mais interessam aos estratos sociais culturalmente mais
privilegiados;
b) a cultura extra-escolar interfere no aproveitamento escolar e na desigualdade dos
modos de aquisição de saberes;
c) a escola não é igualmente conseguida por todas as crianças, também pela
utilização, no seu interior, de cultura ligada às camadas culturalmente
privilegiadas;
d) a escola consagra, através dos resultados escolares, as desigualdades sociais.
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Além disto, acresce ainda registar a ideia de que a escola, na perspectiva da reprodução
cultural, é uma instituição quase perfeita como veículo de inculcação cultural e ideológica e de
legitimação do estilo de vida, hábitos e ritos das classes culturalmente privilegiadas (...) de pendor
acentuadamente conservadora e dependente (Pardal e Correia, 2005:15).
Ao contrário, o paradigma interaccionista de Boudon (1973) à luz do que nos diz Van
Haecht, (1992: 45-60), as desigualdades nas oportunidades escolares derivam da conjugação do
sistema social estratificado com o sistema escolar hierarquizado, resultando desta conjugação, a
diferenciação nos recursos culturais que cada jovem herda da família, a motivação para estudar é
muito variável e as orientações escolares tornam-se repetitivas.
Enquanto Bourdieu e Passeron (1975) consideram que a sociedade tem a primazia sobre
as condutas individuais – paradigma holístico –, para Boudon a primazia é dada ao sentido
atribuído pelos indivíduos às suas acções – paradigma interaccionista – podendo estes lutar
contra as desigualdades sociais.
Bernstein (1975), já nos princípios da década de 70, afirmava que a escola coloca em
situação desvantajosa as crianças oriundas de determinados grupos sociais e criticava-a porque,
ao usar preferencialmente um código elaborado, condiciona fortemente o que se aprende e como
se aprende, favorecendo apenas as crianças cujo ambiente e cultura familiares estão próximas
deste código e penalizando aquelas que não o dominam porque pertencem a classes com códigos
linguísticos restritos. Neste sentido, Bernstein defende que o sistema educativo reflecte, sempre, o
grau de controlo social que é exercido. Nesta óptica, o autor considera a existência de dois tipos
de códigos do saber escolar:
i) o código serial, que se caracteriza pela compartimentação rígida do saber, e que está
associada a relações autoritárias;
ii) o código integrado, associado a enquadramentos flexíveis e relações mais abertas,
mais visíveis em países com uma visão curricular menos tradicional.
Vilhena (1999: 103), ao debruçar-se sobre eventuais consequências da utilização destes
tipos de códigos, considera que a substituição dos códigos seriais pelos códigos integrados trouxe
benefícios em diferentes aspectos: relativamente à relação professor-aluno, a autoridade do poder
serial deu lugar à autonomia do aluno; o poder do professor, relativamente ao saber, foi alterado,
dado que, com o código integrado, lhe é dada maior autonomia relativamente à escolha de
conteúdos; o poder hierarquizado, caracterizado por relações autoritárias de tipo vertical, foi
substituído por relações de tipo horizontal, em que se estimula a cooperação e a participação.
Neste sentido, Forquin (1996: 95-106) lembra que, com Bernstein, a flexibilidade se opôs à
rigidez, e a participação social à segmentação burocrática; diante disso, a heterogeneidade veio
substituir uma educação que dá ênfase ao aprofundamento e aos valores de pureza puramente
elitista.
Nesta breve retrospectiva sobre o papel social da escola, é perceptível o desenvolvimento
da leitura do social e do escolar no qual o processo de escolarização passa a ser considerado
como um dos processos de socialização. A socialização é uma das funções da educação que será
analisada de seguida.
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1.3. Funções da Educação
Para Durkheim (1980: 41), a palavra educação é por vezes empregue num sentido muito
amplo e para designar o conjunto de influências que a natureza ou os outros homens podem
exercer quer sobre a nossa inteligência, quer sobre a nossa vontade. Desse modo, segundo o
mesmo autor (1980: 45), cada sociedade, num determinado momento, oferece aos seus membros
um sistema de educação que se impõe aos indivíduos com uma força geralmente irresistível.
Nessa medida, prossegue Durkheim (1972: 38), a escola deve desempenhar duas funções: a de
socialização-integração e de selecção dos alunos para a ocupação dos lugares sociais e
profissionais, de acordo com os requisitos dos sistemas social e profissional, e com a origem
social dos alunos.
Nesta linha de pensamento defendida por Durkheim, afirma Arroteia (1998:17) que a
preparação do indivíduo para se integrar no grupo ou grupos sociais em que vive, constitui uma
das primeiras funções da educação e da própria escola. Esta é a chamada função de socialização.
Para além da função socializadora da educação, Arroteia (1998: 16-17) atribui-lhe outras
funções165: personalizadora; capacitação profissional; mudança social; económica e de selecção
social. Porém, de entre as várias funções assinaladas, a socialização é para Arroteia (1998: 27) a
que reveste maior interesse, uma vez que dela procede a maior parte das aprendizagens que
estão na base do desenvolvimento pessoal e humano de qualquer indivíduo.
Ora, a função de socialização depende de vários actores sociais, que Quintana-Cabanas
(1989: 21-22) resume em grandes grupos, dos quais se destacam:
1º - O desenvolvimento do país, sendo certo que o objectivo das actuais tarefas de
planeamento educacional (...) é a preocupação de conseguir que os produtos oferecidos pelo
sistema educativo sejam correspondentes às necessidades sentidas pelo sector económico
laboral;
2º - As disponibilidades económicas, uma vez que a riqueza do país determina a
quantidade de meios (número de professores, de escolas, de postos escolares, de bolsas,...) e o
tipo das mesmas (qualificação do pessoal docente, meios audio-visuais, organizacão dos
centros,... que pode pôr à disposição da população;
3º - O interesse político, atendendo a que a escola constitui ainda um poderoso meio de
mentalização e este meio não é desaproveitado por nenhum político que retém as rédeas do
poder.
Em suma, podemos entender na esteira de Quintana-Cabanas (1989) e Arroteia (1998),
que este processo de socialização é por sua vez condicionado por factores de índole diversa,
entre os quais se destacam as características individuais dos alunos – maturidade, inteligência,
classe social... –, os traços do professor – personalidade, tipo de formação, motivação,
criatividade... –, bem como a organização da própria escola – currícula, horários, relações com o

Arroteia (1998:179) faz ressaltar que a tipologia de funções da escola por si definida não é única uma vez
que cada uma dessas propostas tem por base um determinado contexto económico, político e social, sendo
por isso difícil reconhecer-lhes um âmbito universal.
165
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meio circundante, actividades extraescolares, etc. – dependendo, como é evidente, de vários
outros factores de ordem social.
Relativamente às outras funções que Arroteia elenca e que estão intimamente ligadas à
educação, temos:
(1) A função personalizadora – orientada no sentido do desenvolvimento completo e
harmonioso dos alunos em vários domínios (domínios intelectual, cognitivo, afectivo, psicomotor,
espiritual e moral) de forma a favorecer o equilíbrio da personalidade e a sua realização pessoal, é
responsável pela promoção do desenvolvimento das capacidades de reflexão crítica, estimulando
a capacidade de formulação de juízos pessoais e a intervenção dos alunos nos diversos sectores
da vida social (Arroteia, 1998: 20).
(2) A capacitação profissional a que corresponde a uma especialização laboral QuintanaCabanas (1989: 18) afirma que é uma das funções sociais da escola característica das sociedades
desenvolvidas e com elevada divisão do trabalho; no entanto, é uma das funções que tem gerado
alguma controvérsia, justificando a contínua discussão sobre os objectivos, gerais e específicos,
dos diferentes níveis e subsistemas que fazem parte do ensino formal (Arroteia, 1998: 21).
(3) A mudança social como acção da educação resulta entre outros factores, segundo
Arroteia (1998: 22), de um conjunto de conhecimentos acumulados ao longo de anos da
frequência escolar e das aprendizagens sucessivas facultadas pelo sistema educativo, as quais,
uma vez postas em prática, permitem vencer algumas das barreiras sociais, culturais e
tecnológicas, abrindo caminho ao avanço da sociedade.
(4) A função económica da educação é visível não só na formação de quadros
especializados para os diversos sectores de actividade, mas também na adaptação dos curricula
escolares às necessidades de formação sugeridas pelo mundo empresarial cujo o perfil dos
diplomados, segundo Arroteia (1998: 23) deverá ajustar-se continuamente às exigências do
mercado de trabalho, promovendo o ensino das aptidões técnicas e cognitivas necessárias e
inculcando os traços apropriados ao desempenho de uma profissão.
Assim, não obstante se observar que a educação e a escola têm estado, de uma forma ou
de outra, a desempenhar as funções acima arroladas, apesar dos esforços da democratização
escolar – Escola para Todos – a escola continua a desempenhar uma outra função, de selecção
social. Tal facto verifica-se quando a escola perpetua uma determinada realidade social,
decalcando as mesmas condições culturais, humanas e materiais que caracterizam uma
determinada sociedade (Arroteia, 1998:25); através da auto-reprodução da escola como instituição
educativa; da selecção-distribuição dos alunos e da criação do consenso Quintana-Cabanas
(1984: 141). A este propósito Loureiro (1985: 15), reconhece que apesar da unificação dos
estudos, apesar do prolongamento da escolaridade básica, apesar de se terem protelado as
decisões de orientação...as desigualdades sociais e pedagógicas continuam a ponto de, afirma o
autor, as desigualdades mais que a resolver-se, acentuam-se, dando visibilidade ao fracasso da
democratização do ensino.
No entanto, é possível verificar que nos últimos vinte e cinco anos, ao mesmo tempo que
melhorou o acesso dos portugueses a este bem social, tornando-o progressivamente importante
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para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua integração social, para suportar o
desenvolvimento económico e para fortalecer a democracia; muitas centenas de milhar de
portugueses que se encontravam arredados deste subsistema social integraram-se nele e, hoje
mais do que, as expectativas sociais face à escola são vastas, exigentes, conflituantes e, em
alguns casos, até talvez desmesuradas.

1.4. Breve caracterização do funcionamento do 1º Ciclo, no sistema de ensino
português
Em Portugal, o ensino é obrigatório e prolonga-se até ao 9.º ano com as crianças a
começarem a escola aos 6/7 anos. O ano escolar decorre entre Setembro e Junho, com a duração
de 180 dias. No 1.º ciclo o tempo lectivo semanal estende-se até às 25 horas, 5 horas por dia,
incluindo intervalos. Cabe ao professor gerir o tempo lectivo das diferentes áreas de acordo com
as características da turma e o horário da escolar. A escola mantém-se aberta até às 17h30 para
actividades de animação e apoio, enriquecimento curricular ou actividades extra curriculares.
No caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico, as turmas só com um ano de escolaridade não
devem ter mais de 24 alunos e se existirem alunos de mais de dois anos escolares e só um
professor, então o número de alunos tem de ser reduzido para 22.
O programa é estabelecido a nível nacional mas estão previstos ajustamentos em função
dos recursos e infra-estruturas das escolas, bem como de propostas elaboradas no âmbito da sua
autonomia. A escolha dos manuais escolares é da competência do conselho de docentes no 1.º
ciclo, de acordo com critérios de apreciação estabelecidos ao nível dos Serviços Centrais do
Ministério da Educação.
Em termos de currículo, o programa do 1.º ciclo inclui as seguintes áreas: Língua
Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, Expressões (artística e físico-motora), Área de Projecto,
Estudo Acompanhado e Formação Cívica. A Educação Moral e Religiosa surgem como disciplina
facultativa.
No 1.º ciclo o modelo de ensino é globalizante e está a cargo de um único professor,
podendo este ser apoiado em áreas especializadas em contraponto com o regime de
pluridocência, em vigor nos restantes ciclos, organizado por áreas de estudo de carácter
pluridisciplinar sendo desejável que a cada área corresponda um ou dois professores.
No que concerne à avaliação, esta tem um carácter sistemático e contínuo. Se o aluno
não desenvolver as competências necessárias para progredir com sucesso os seus estudos pode
ficar retido. Contudo, no 1.º ciclo, excepto se o aluno tiver ultrapassado o limite de faltas
injustificadas, não há lugar a retenção. Em caso de retenção, compete ao professor titular da
turma, no 1.º ciclo, elaborar um relatório que identifique as competências não adquiridas pelo
aluno que deverão ser tidas em consideração na elaboração do projecto curricular de turma em
que será integrado no novo ano lectivo.
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2. Escola a Tempo Inteiro
O actual governo PS, no quadro da Estratégia de Lisboa166 – fazer da sociedade da
informação e do conhecimento uma alavanca para a coesão social e a modernização económica e
tecnológica –, definiu no seu programa de governação (Programa do XVII Governo Constitucional,
2005: 42-43) na área de educação, cinco ambições para a legislatura: Estender a educação
fundamental, integrando todos os indivíduos em idade própria, até ao fim do ensino ou formação
de nível secundário; alargar progressivamente a todas as crianças em idade adequada a
educação pré-escolar e consolidar a universalidade do ensino básico de nove anos; dar um salto
qualitativo na dimensão e na estrutura dos programas de educação e formação dirigidos aos
adultos; enraizar em todas as dimensões do sistema de educação e formação a cultura e a prática
da avaliação e da prestação de contas. Mudar a maneira de conceber e organizar o sistema e os
recursos educativos, colocando-nos do ponto de vista do interesse público geral e,
especificamente, dos alunos e famílias.
A prioridade essencial, segundo o programa do referido governo, prende-se com a
organização dos estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas básicas, adaptando os
modos e tempos de funcionamento às necessidades das famílias. Essa prioridade será
equacionada, tendencialmente, tirando partido do abrandamento da pressão demográfica, o que
permitirá às escolas funcionarem a tempo inteiro, dispondo das condições físicas e de
equipamento necessárias a uma maior permanência dos professores e à oferta de actividades de
complemento educativo, ocupação de tempos livres e apoio social.
Esta prioridade educativa, definida no âmbito do XVII Governo Constitucional, consigna
um vasto programa, só realizável pela colaboração e partilha de responsabilidades entre o
Ministério da Educação, as autarquias e as associações de pais e encarregados de educação
(Programa do XVII Governo, 2005:44).
Pelo exposto e sob a égide da consolidação da educação básica, o Programa do XVII
Governo Constitucional prevê o cumprimento de dois princípios estruturantes da educação básica
universal – a educação de infância com clara intencionalidade educativa e a gestão flexível, pelas
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Estratégia de Lisboa é um conjunto de 24 linhas directivas que visam aumentar a competitividade da
Economia Europeia e, dessa forma, garantir a sustentabilidade do Estado Social Moderno e melhorar a
qualidade do Ambiente. Trata-se duma iniciativa aprovada durante a Presidência Portuguesa da União
Europeia em 2000 e que foi relançada em 2005, com foco no emprego e no crescimento económico.
Estratégia de Lisboa, durante os cinco anos que decorreram após o seu lançamento em 2000, teve um
tratamento desigual pelos diversos Estados Membros. Alguns Países, como a Irlanda e a Finlândia, que se
esforçaram para implementar os objectivos de Lisboa seguindo as linhas de acção específicas – como, entre
outras, a melhoria da educação e da qualificação, o investimento em inovação, a redução dos trâmites
burocráticos para a criação de novos empreendimentos – obtiveram uma melhoria considerável nos seus
índices sociais e económicos. Já em outros países (nos quais se inclui Portugal), onde a Estratégia
concebida em 2000 não foi aplicada com empenho, os índices de emprego e de crescimento apresentaram
resultados menos positivos. Dessa forma, os governos dos Países da União Europeia reunidos no Conselho
Europeu de Junho de 2005 decidiram retomar a Estratégia de Lisboa, focalizando-a nos objectivos do
Crescimento e do Emprego e fazer dela um instrumento para recolocar a Europa na rota do desenvolvimento
e da coesão. No âmbito do processo de implementação das linhas directivas da Estratégia de Lisboa em
Portugal, a Comissão Europeia recomendou que fossem destacados os seguintes objectivos: (i) a
sustentabilidade das contas públicas; (ii) o investimento em I&D e Inovação; (iii) a concorrência nos serviços;
(iv) o aumento das taxas globais de emprego; (v) a organização do mercado de trabalho; (vi) a melhoria da
qualificação das pessoas, empresas e instituições; e (v) a aprendizagem ao longo da vida.
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escolas, do currículo nacional, através de um conjunto de medidas, das quais se destacam apenas
quatro:
•

A generalização do ensino do Inglês desde o primeiro ciclo do ensino básico;

•

A obrigatoriedade do ensino experimental das ciências, em todo o ensino básico, com
adequada avaliação;

•

A valorização do ensino da língua portuguesa e da matemática, assim como a
generalização do acesso e uso das novas tecnologias de informação e comunicação,
como ferramentas essenciais para a integração bem sucedida na sociedade do
conhecimento;

•

O aperfeiçoamento do sistema de avaliação nacional por provas aferidas, como o sistema
mais adequado para avaliar o desenvolvimento do currículo nacional e a prestação das
escolas, no ensino básico;

2.1. Programa de Generalização do Ensino de Inglês: o ano zero da Escola a Tempo
Inteiro
Nos termos das linhas programáticas definidas para a educação básica, a 5 de Julho de
2005, o governo, então no poder, faz publicar o Despacho n.º 14753/2005 que cria o Programa de
Generalização do Ensino de Inglês (PGEI) nos 3.º e 4.º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico
público.
A aprovação do referido programa é justificado no seu preâmbulo como sendo uma
medida que irá permitir responder à necessidade, tendo em conta o padrão europeu, de o sistema
educativo português se recuperar de algum do seu atraso, de forma a promover a elevação do
nível de formação e qualificação das futuras gerações; essa elevação terá operacionalidade
mediante a aquisição de competências fundamentais, através da aposta no desenvolvimento do
ensino básico, nomeadamente na generalização do ensino do inglês desde o 1.º ciclo do ensino
básico.
Por outro lado, justifica-se no referido Despacho (nº 14753/2005) que a aprendizagem do
inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico, considerada no quadro comum de referência, deve ser
essencial para a construção de uma consciência plurilingue e pluricultural; sendo assim, afigurase como elemento fundamental de cidadania, enquanto desenvolvimento precoce de
competências, no quadro da crescente mobilidade de pessoas no espaço da União Europeia, bem
como estratégia visando cumprir o objectivo de promoção de igualdade de oportunidades perante
o sistema educativo. Neste contexto, a criação do PGEI nos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico público é apresentado como oferta educativa extracurricular gratuita no sentido de
proporcionar o desenvolvimento de competências e fomentar o interesse pela aprendizagem
deste idioma ao longo da vida, bem como aumentar a competitividade dos trabalhadores e da
economia portuguesa.
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O desenvolvimento do Programa de Generalização do Ensino de Inglês (PGEI/1º Ciclo)
prevê uma estratégia de generalização progressiva do ensino precoce da língua estrangeira no 1º
Ciclo do Ensino Básico de forma descentralizada, flexível e consistente, atribuindo-se especial
importância ao envolvimento das escolas, dos agrupamentos, das autarquias e das associações
de pais, entre outros, na construção de respostas diversificadas, em função das realidades locais,
ao mesmo tempo que se pretende assegurar uma actuação coordenada de acompanhamento
desta medida.
Para esse efeito, a Ministra da Educação determinou, nesse mesmo despacho, que o
PGEI/1º Ciclo se desenvolvesse ao longo do ano lectivo em regime de complemento educativo, de
frequência gratuita, abrangendo os 3.º e 4.º anos de escolaridade dos estabelecimentos públicos
onde seja ministrado o 1.º ciclo do ensino básico, com uma duração semanal correspondente a
um tempo e meio lectivo (cento e trinta e cinco minutos); para que, o desenvolvimento do
programa não perturbasse o normal funcionamento das actividades curriculares dos alunos ou do
estabelecimento de ensino. Quanto ao financiamento, é fixado em cem euros, para o ano lectivo
de 2005-2006, o valor do custo anual por aluno, tendo sido estabelecido que no final do 1.º ano de
funcionamento, o programa seria objecto de avaliação com vista a apurar o grau de cumprimento
dos objectivos definidos para a sua implementação.
O despacho a que tem sido feita referência contém, em anexo, um regulamento que define
o acesso ao financiamento do PGEI/1º Ciclo. Nesse regulamento (no ponto 1 do artigo 3º) são
definidas as entidades que podem aceder ao financiamento:
a) Municípios;
b) Associações de professores;
c) Associações de pais;
d) Institutos de línguas;
e) Outras entidades que reúnam os requisitos necessários à apresentação de projectos,
em razão do respectivo objecto social ou da comprovada experiência no âmbito do ensino
precoce e da divulgação da língua inglesa.
Como se pode constar, os agrupamentos de escolas não constam entre as entidades que
per si possam ser candidatas ao financiamento para o respectivo desenvolvimento do PGEI/1º
Ciclo, sendo-lhes atribuído, neste âmbito a faculdade de serem parceiros, tal como aparece
definido no ponto 2 do artigo 3.º: As entidades referidas no número anterior devem aceder em
parceria obrigatória com: a) um ou vários agrupamentos de escolas; b) uma ou várias escolas não
agrupadas; c) agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Diante do exposto, os
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas podem constituir-se como entidades
passíveis de serem financiadas pelo respectivo programa, excepcionalmente, e sempre que se
demonstre a não viabilidade da constituição de uma parceria (ponto 6, artigo 3º, Capítulo I do
Despacho nº 14753/2005, de 5 de Julho).
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No que diz respeito ao acesso ao financiamento pelas entidades promotoras (artigos 4º,
5º, 6º e 8º do Capítulo II) o ME definiu neste despacho que este só poderá ser efectuado nos
termos de contrato-programa167 a celebrar entre as entidades e ele próprio.
Para aplicação deste programa o ME definiu: o perfil168 dos professores de inglês; as
regras para a constituição das turmas
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e as orientações programáticas e material didáctico170.

Para além disso, o Despacho contemplava a constituição de uma comissão de operacionalização
e acompanhamento (COAP) do PGEI/1º Ciclo, composta pelos Directores Regionais de Educação,
pelo Director-geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular e por dois representantes da
Associação Portuguesa de Professores de Inglês (API) (artigo 6º do Capítulo II do Despacho nº
14753/2005, de 5 de Julho), tendo-lhe sido atribuídas competências de diversa ordem, a saber:
a) Analisar e avaliar as propostas de acesso ao financiamento;
b) Acompanhar a execução do programa;
c) Definir o modelo de formação de professores;
d) Avaliar o sistema.
No mesmo mês em que é publicado o despacho que cria o Programa de Generalização do
Ensino de Inglês no 1º. Ciclo, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) torna
público o seu descontentamento com esse facto. As razões apontadas pela ANMP prendem-se
com vários aspectos (ANMP, 2005b: 138), tendo sido expressas nos seguintes termos:
a) Não obstante ter sido afirmado que o Ministério da Educação tem condições para pôr em
marcha o programa do ensino de inglês sem a colaboração dos Municípios, a ANMP vai
continuar empenhada no diálogo com aquele Ministério, mostrando a sua total
disponibilidade para encontrar soluções que conjuguem os interesses das partes, possam
167

Contrato-programa: 1 - O montante da comparticipação concedida, o objectivo a que se destina e as
obrigações específicas a que a entidade beneficiária fica sujeita constam de contrato-programa a celebrar
entre o Ministério da Educação e a referida entidade, a publicar na 2.ª série do Diário da República, tendo em
vista a realização dos seguintes objectivos: a) Enquadrar os apoios financeiros públicos na execução do
programa; b) Fazer acompanhar a concessão dos apoios financeiros por uma avaliação completa dos custos
de cada plano ou projecto, assim como dos graus de autonomia financeira, técnica, material e humana
previstos para a sua execução; c) Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base
nas quais os apoios financeiros foram concedidos. 2 - O processamento da comparticipação financeira será
efectuado por tranches, em percentagem a definir no contrato-programa e a libertar de acordo com a
avaliação da execução do programa. 3 - O contrato poderá ser objecto de renegociação no caso de alteração
fundamentada das condições que justifiquem uma mudança de calendário da sua realização (artigo
8º,Capítulo II do Despacho nº 14753/2005, de 5 de Julho).
168
Perfil dos professores de inglês: 1 - Os professores de inglês no âmbito do presente programa deverão
possuir habilitações profissionais ou próprias para a docência da disciplina de inglês no ensino básico; 2 - Os
professores de inglês poderão deter habilitações reconhecidas internacionalmente, nomeadamente o
Certificate of Proficiency in English (CPE) e o Certificate in Advanced English (CAE) de Cambridge/ALTE
(Association of Language Testers in Europe); 3 - Tendo em vista a progressiva melhoria do ensino de inglês,
será ainda definido um perfil de competências, que será associado a um programa de formação de
professores (artigo 11º, Capítulo III do Despacho nº 14753/2005, de 5 de Julho).
169
Constituição de turmas: 1 - As turmas são constituídas por um máximo de 25 alunos; 2 - As turmas podem
integrar, em simultâneo, alunos dos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico;3 - É fixada em um tempo e
meio lectivo (cento e trinta e cinco minutos) a duração de ensino semanal a ser ministrado; 4 Transitoriamente e a título excepcional, em caso de manifesta dificuldade, designadamente na
disponibilização de espaços, poderão ser aceites propostas que prevejam uma duração semanal de apenas
um tempo lectivo (noventa minutos) para o ano lectivo de 2005-2006 (artigo 12º do Capitulo III do Despacho
nº 14753/2005, de 5 de Julho).
170
As orientações programáticas e material didáctico previstas no artigo 13º (Capítulo III do Despacho nº
14753/2005, de 5 de Julho) passaram a estar disponíveis no site do Ministério da Educação.

216

melhorar a prestação do serviço às crianças do 1º ciclo, clarifiquem a intervenção dos
parceiros, e disponibilizem os meios adequados e suficientes, o que, claramente, não
acontece com o Despacho publicado;
b) Com efeito, a Associação foi surpreendida, no início do corrente mês, com a versão final
do Despacho ministerial sobre o Programa de Generalização do Ensino de Inglês no 1º.
Ciclo do ensino básico, facto que causou natural estranheza porquanto, desde o início do
mandato do actual Governo, a ANMP tem vindo a reunir com a Ministra da Educação, não
só a propósito desta temática, mas também relativamente às matérias constantes no
Protocolo celebrado entre ambas as partes, em Dezembro de 2004, designadamente
sobre a Carta Educativa, programa de requalificação do parque escolar, e fornecimento
das refeições;
c) Assim, no decorrer das negociações, foi enviado à titular da pasta da Educação o Parecer
da Associação, que continha, na generalidade, os contributos dados pelas diversas
Câmaras Municipais e as posições da ANMP, e apreciava uma proposta de Protocolo e de
regulamento sobre a implementação das aulas de inglês. Sem questionarmos,
obviamente, a legitimidade do Ministério para fazer os despachos e as regras que
entender por convenientes, não podemos deixar de lamentar que o contributo e a
experiência dos Municípios portugueses não tenham sido tomados em conta. Municípios
que, reunidos em Coimbra — os que integram o Grupo da Educação — para análise do
despacho, foram assaltados por inúmeras dúvidas, que os técnicos do ME convidados a
participar também não esclareceram, questões tão relevantes como a situação do pessoal
não docente, os transportes escolares; a insuficiência das verbas disponíveis; a
indispensável maleabilidade dos horários; a contratação dos professores pelos
agrupamentos, assim se fortalecendo a autonomia das escolas; e os parâmetros que
regulam a avaliação do programa;
d) Entretanto, não é irrelevante frisar que o ensino do inglês aos alunos do 1º. Ciclo do
ensino básico é já proporcionado em algumas escolas, na sequência do empenhamento e
determinação de muitos Municípios que, indo além das suas responsabilidades, têm
contribuído para que a aprendizagem precoce do inglês, com todos os benefícios daí
advenientes, sejam efectivamente uma realidade. Também por tanto é nosso
entendimento que este primeiro ano deveria ser considerado como piloto, em regime de
avaliação sucessiva, detectando-se falhas e erros, e permitindo que no ano lectivo de
2006/07 se alcance, então, o almejado novo ciclo, nas melhores condições, satisfazendo
os interesses das crianças.
Esta reacção da ANMP (2005b) está relacionada com o não atendimento da contraproposta (ANMP, 2005a) que esta associação apresentou ao Ministério da Educação, da qual se
destaca o carácter universal e obrigatório do ensino do inglês, no 1º. Ciclo do Básico Ensino, o
qual deve ser (...) implementado desde já, mesmo nas escolas que funcionem em regime de
desdobramento, pelo que, no nosso entendimento, este tipo de actividade deverá fazer parte do
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projecto educativo e ser, preferencialmente, desenvolvido dentro do horário lectivo, como aliás já
ocorre em várias escolas (ANMP, 2005a).
A operacionalização do Programa de Generalização do Ensino de Inglês obrigou o ME a
publicar o Despacho nº 16795/2005, de 3 Agosto, que define as normas a observar no período de
funcionamento das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, o qual não atendeu a pretensão da
ANMP (2005a ;2005b) no que se refere a alguns dos aspectos do ensino do inglês.
Os considerandos estabelecidos no despacho em referência apontam claramente para a
importância do desenvolvimento de actividades de enriquecimento curricular ou outras actividades
extra-curriculares, traduzidas, por exemplo, na aquisição de competências desportivas, musicais,
língua estrangeira, informáticas, entre outras, para o desenvolvimento das crianças e
consequentemente para o sucesso escolar futuro; (...) a necessidade de consolidar a dinâmica dos
agrupamentos de escolas tirando pleno partido da possibilidade de gestão flexível dos recursos
humanos e das infra-estruturas disponíveis, proporcionando melhores condições de integração
dos alunos; (...) Tendo presente o papel fundamental que as autarquias e as associações de pais
desempenham ao nível da promoção e organização de actividades de enriquecimento curricular
que permitem que actualmente muitas escolas do 1º ciclo proporcionem actividades de
enriquecimento curricular; (...) por último, a necessidade de adaptar os tempos de permanência
das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias (ME, Despacho n.º
16795/2005, de 3 de Agosto).
A aplicação desta legislação determinou que os horários das actividades curriculares no 1º
Ciclo do Ensino Básico fossem obrigatoriamente organizados em regime normal171 (ponto 3). A
título excepcional, e dependente da autorização da respectiva Direcção Regional de Educação (e
unicamente quando as instalações não o dito regime normal em razão do número de turmas
constituídas no estabelecimento de ensino por reporte às salas disponíveis), poderá a actividade
curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico ser organizada em regime duplo, com um turno de manhã
e outro de tarde, não estando, por isso, obrigadas ao cumprimento do funcionamento em regime
normal.
O mesmo despacho, nos pontos 5 e 6, determina que as escolas do 1º Ciclo, bem como
os jardins-de-infância manter-se-ão obrigatoriamente abertos pelo menos até às 17 horas e 30
minutos e no mínimo oito horas diárias, com vista à oferta de actividades de animação e de apoio
às famílias, bem como de enriquecimento curricular ou outras actividades extra-curriculares, de
frequência facultativa por parte das crianças e alunos interessados.
Os estabelecimentos que não ficam obrigados a este regime de funcionamento são de
dois tipos (ponto 6): os estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico que funcionem em regime
duplo, por falta de instalações, bem como, cumulativamente, os estabelecimentos do mesmo tipo
situados em zonas isoladas 172 e que tenham comprovada carência de recursos humanos.

171

Entende-se por regime normal a distribuição da actividade educativa na educação pré-escolar e curricular
no 1º ciclo do ensino básico pelo período da manhã e da tarde, interrompida para almoço (alínea a), ponto 2
do Despacho n.º 16795/2005, de 3 Agosto).
172
O ME considera Estabelecimentos em zonas isoladas os estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico
que se situam em localidades onde não existe mais nenhum estabelecimento do ensino básico e cujas
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A 7 de Setembro de 2005, poucos dias antes do início do ano lectivo, o ME divulgou os
primeiros dados relativos à primeira fase de candidatura ao Programa de Generalização do Ensino
de Inglês nos 3.º e 4.º anos do 1º ciclo (Quadro 23).

Quadro 23 – Dados Nacionais relativos ao Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos de
escolaridade – Resumo –

Entidades Promotoras

Total de Alunos
Abrangidos

D. R.
Educação

Total de
Escolas

Autarquias

Instituto
Línguas

Agrup.

Ass. Pais/
Outros

Nº

%

DREN

3218

3037

95

54

32

81009

94%

DREC

1961

1564

231

17

149

34854

95%

DREL

1335

861

378

37

59

51868

77%

DREA

301

244

8

49

0

7282

72%
89%

DREAlg

198

197

0

0

1

8079

Total

7013

5903

712

157

1

183092

93%

84%

10%

2%

3%

87%

Fonte: ME (2006)
Os dados revelam que as candidaturas aprovadas correspondiam a uma taxa de cobertura
de escolas de 93% (7013 escolas) e o número de alunos abrangidos perfaziam um total de
183092, ou seja, 87% do total. Ao analisar os dados por Direcção Regional de Educação (DRE)
verificamos que é a Direcção Regional do Centro (DREC) aquela que abrange percentualmente o
maior número de alunos (95%), seguida da Direcção Regional do Norte (DREN) que abrange 94%
dos alunos, em terceiro lugar a Direcção Regional da Educação do Algarve (DREAlg) com 89%,
em penúltimo lugar a Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL) com uma taxa de
cobertura de 77% e, por último a Direcção Regional de Educação do Alentejo (DREA) com 72%.
Apesar destas diferenças percentuais entre DRE´s, é digno de registo que as percentagens mais
baixas se situam acima dos 70%.
No que se refere às entidades, são as autarquias que se destacam das restantes
(Institutos de Línguas, Agrupamentos de Escolas e as Associações de Pais/Outros) por serem
aquelas que abrangem o maior número de escolas 5903 (84%) e o correspondente número de
alunos; em contraponto, e como seria de esperar, os agrupamentos de escolas são responsáveis
pelo ensino do inglês em apenas 2% das escolas abrangidas pelo PGEI/1º Ciclo.
As figuras 11 e 12 ilustram a aplicação territorial do PGEI/1º Ciclo: a primeira figura ilustra
as áreas dos municípios quanto à entidade responsável pelo programa; a segunda ilustra a
abrangência, em termos de percentagem de escolas, do programa por município. Em relação aos
municípios verifica-se que é a sul do Tejo que está localizado o maior número deles sem cobertura
do referido programa, o que se deve a não candidatura de qualquer outra entidade. No que se
refere às escolas do 1º Ciclo abrangidas pelo ensino do inglês pode-se constatar pela consulta

turmas congregam alunos de mais de um ano de escolaridade (alínea b), ponto 2 do Despacho n.º
16795/2005, de 3 Agosto).
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(Figura 12) que são nas regiões do Alentejo e Algarve onde se verifica o maior número de escolas,
cuja taxa de cobertura é de 0%.

Fonte: ME, 2005
Figura 11 – Ilustração territorial das autarquias
aderentes ao Programa de Generalização do Ensino
do Inglês nos 3º e 4º anos de escolaridade

Fonte: ME, 2005
Figura 12 – Ilustração territorial das autarquias
aderentes ao Programa de Generalização do Ensino do
Inglês nos 3º e 4º anos de escolaridade

Na Semana da Educação promovida pelo ME entre 12 a 16 de Setembro de 2005
(coincidente com os cinco dias ao longo dos quais as 11.553 escolas do país iriam abrir as suas
portas para iniciar um novo ano lectivo), a Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues,
realizou um conjunto de visitas a escolas destinadas a evidenciar cinco prioridades173 da política
de Educação, de entre as quais se incluiu a Escola a Tempo Inteiro do 1º Ciclo. Nesta prioridade,
o PGEI para os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade é apresentado como instrumento para a
sua concretização uma vez que esses alunos passaram a ter, pela primeira vez, a possibilidade de
frequentar uma actividade de enriquecimento curricular e, por isso, as escolas passaram a estar,
dois dias por semana, pelo menos, em funcionamento durante mais tempo.

173

As cinco prioridades do Ministério da Educação divulgadas durante a Semana da Educação (ME, 2005)
foram, nomeadamente: (1) a Reorganização da Rede Escolar do 1º Ciclo, (2) a Avaliação das reformas
curriculares do Básico e Secundário, (3) a Optimização de recursos escolares, (4) a Escola do 1º ciclo a
tempo inteiro e (5) a Diversificação de ofertas formativas no ensino secundário.
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Em 3 de Outubro de 2005, o Ministério da Educação faz um segundo balanço do PGEI,
lançado a 5 de Julho, no qual afirma que este registou uma adesão impressionante por parte das
entidades locais e dos agrupamentos de escolas, ultrapassando as melhores expectativas iniciais,
referindo: (...) Nestas circunstâncias, estamos em condições de assegurar que o ensino do Inglês
no 1º ciclo do ensino básico vai beneficiar, já a partir deste mês, cerca de 190 mil alunos dos 3º e
4º anos, ou seja mais de 90% dos que frequentam estes anos de escolaridade, de
aproximadamente 7 mil escolas do 1º Ciclo (ME, 2005). Nesse balanço onde foram divulgados os
dados relativos à segunda fase de candidaturas ao PGEI/1º Ciclo (Quadro 24), o ME anunciou,
também, que dos 14 municípios que em finais de Agosto não estavam abrangidos por este
programa, 13 apresentaram propostas de adesão, numa segunda fase, que terminou a 30 de
Setembro (...) Em cerca de 150 municípios, as aulas de inglês principiam nos primeiros dias de
Outubro, sendo que em muitas centenas de escolas o início ocorre hoje. Até ao dia 15 de Outubro,
todos as escolas abrangidas terão iniciado as aulas (ME, 2005).

Quadro 24 – Dados relativos à 2ª Fase do Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3º e 4º anos de
escolaridade

D. R. Educação

Total Escolas

DREN

50

Total de alunos
abrangidos
1205

DREC

30

431

DREL

106

7499

DREA

146

2602

Total

332

11737

Fonte: ME, 2005
O ME considera que os excelentes resultados obtidos devem-se, fundamentalmente, ao
empenhamento das entidades promotoras (autarquias, associações de pais, agrupamentos, etc.),
bem como dos serviços do Ministério da Educação que trabalharam no sentido de viabilizar as
propostas de adesão174 (...) com o esforço de todos foi possível ultrapassar os constrangimentos
da rede escolar do 1º ciclo que se traduz, como se sabe, numa percentagem elevada de escolas
isoladas e com poucos alunos (...) e as soluções locais flexíveis, da responsabilidade das
entidades proponentes com a participação dos serviços do Ministério da Educação, permitiram
ultrapassar os problemas variados que se colocavam no terreno, no sentido de proporcionar mais
rapidamente o ensino gratuito de inglês aos alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade.
Revestido de importância política, a 16 de Novembro de 2005 é celebrado um protocolo de
175

acordo

ente o Ministério da Educação e a Federação Nacional dos Sindicatos de Educação

(FNE) no qual é reconhecido, por ambas as entidades, a importância e a mais valia educativa para
os alunos do primeiro ciclo do ensino básico das actividades de enriquecimento curriculares e
174

Encontram-se disponíveis no site do Ministério da Educação www.min-edu.pt listagens das propostas de
adesão aprovadas bem como listagens provisórias das escolas abrangidas; encontra-se igualmente
disponível no site informação de âmbito nacional, por Direcção Regional de Educação e por concelho acerca
do número de escolas e alunos abrangidos referentes ao Programa de Generalização do Ensino de Inglês
dos 3º e 4º anos de escolaridade. (PGEI/1º Ciclo).
175 Este protocolo de acordo foi recusado pela outra federação de professores existente, a FENPROF (as
razões pelas quais a FENPROF não assinou estão disponíveis para consulta no site www.fenprof.pt).
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extracurriculares, no domínio de uma língua estrangeira, assim como nas áreas das expressões
visual, físico motora, desporto escolar, musical, entre outras. No referido protocolo fica ainda
estabelecido que (...) Quando as actividades extra-curriculares, organizadas à semelhança do
programa de generalização do ensino do Inglês, são asseguradas de forma permanente por
docentes dos 2º e 3º ciclos destas disciplinas, estas actividades integram a respectiva componente
lectiva (...) e a deslocação dos docentes para o desenvolvimento de actividades em
estabelecimentos de ensino de cada agrupamento escolar serão pagas nos termos previstos na lei
(ponto 8 do Protocolo ME/FNE, 2005: 5).
Para além da reconhecida importância que ambas as instituições (ME e FNE) atribuem às
actividades curriculares e de enriquecimento curricular, o protocolo de acordo serviu para reforçar
a salvaguarda já prevista no que se refere ao pagamento das deslocações dos professores do 2º e
3º ciclo quando leccionam o inglês ou outra actividade de enriquecimento curricular em escolas do
1º Ciclo do Ensino Básico e, para garantir que as horas de actividade desses mesmos professores
referentes às actividades em questão fossem contempladas na componente lectiva dos docentes
(prática já existente na maioria das escolas, antes de ser celebrado o referido protocolo de
acordo).
A 30 de Novembro de 2005, quatro meses após a publicação do despacho que cria
PGEI/1º Ciclo o Ministério da Educação apresentou publicamente ao país, em conferência de
imprensa, os dados globais do programa (1ª e 2ª fases), os quais, na sua perspectiva, ultrapassam
por larga margem o objectivo inicial de abranger 25 por cento das escolas (50 mil alunos) uma vez
que, nessa data, os números apresentados pelo ME indicavam que 97% dos 209 mil alunos
inscritos no 3º e 4º anos estavam a aprender inglês (Quadro 25).
Quadro 25 – Resumo dos dados nacionais relativos à implementação Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos
3º e 4º anos de escolaridade

D. R.
Educação
DREN

Total
Escolas
3268

Total de alunos
abrangidos
82214

DRECL

1991

35285

DREL

1547

66866

DREA

447

9884

DREAlg

198

8079

Total

7451

202328

%

98%

97%

Fonte: ME, 2005
Para além do número de alunos abrangidos, o ME divulgou também que dos 278
concelhos de Portugal continental, apenas o de Setúbal não apresentou nenhuma proposta de
adesão, em tempo útil. Sendo assim, o ME estava em condições de garantir, nessa data, que
estavam criadas condições para um ensino de inglês de qualidade ao 1.º ciclo, de norte a sul do
país.
As razões apontadas pelo ME para tão bons resultados (Quadro 25) estão ligadas à
determinação e rapidez da acção desenvolvida na preparação e implementação do PGEI/1º Ciclo
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em virtude de em escassas semanas, ter sido possível dar seguimento aos milhares de
candidaturas que chegaram ao ME, nomeadamente por parte de autarquias, associações de pais
e institutos de línguas, em parceria com agrupamentos de escolas.
Para além das instituições referidas, o ME contou com o contributo da Associação
Portuguesa de Professores de Inglês (APPI) – parceiro convidado – para cooperar na preparação
da implementação do PGEI/1º Ciclo.
Em Janeiro de 2006, o Ministério da Educação tornou público o Relatório Preliminar sobre
a Organização e Distribuição do Serviço Docente nas Escolas, realizado por um Grupo de
Trabalho176 constituído para esse efeito. Esse relatório refere que, em relação à implementação
nos agrupamentos de escolas da plena ocupação dos tempos escolares e do alargamento do
horário nas escolas dos 1º Ciclo do Ensino Básico, existem aspectos positivos a registar
(Relatório/ME, 2006: 4). Um dos primeiros aspectos positivos referidos pelo Grupo de Trabalho no
relatório refere-se aos normativos: a publicação dos despachos nºs 16795/2005, de 3 de Agosto, e
17387/2005, de 12 de Agosto, sobre o alargamento do horário das escolas do 1º ciclo e
implementação da ocupação dos tempos escolares, respectivamente, representou um avanço na
concepção de uma escola a tempo inteiro que fica, no entanto, ainda aquém das respostas
educativas e sociais que dela se exigem (Relatório/ME, 2006: 4).
Ainda de âmbito normativo, outro dos aspectos considerados como positivos relaciona-se
com a publicação do despacho nº 14753/2005, de 5 de Julho, que criou o programa de
generalização do ensino do Inglês nos 3º e 4º anos do 1º ciclo do Ensino Básico (o qual já
mereceu nesta dissertação uma análise apurada, tanto quanto foi possível). A adopção desta
medida, segundo o relatório, revelou-se uma importante resposta educativa para a valorização da
escola pública ao nível do 1.º ciclo do ensino básico, assim como um contributo fundamental para
a efectivação do alargamento do horário das escolas do 1º ciclo e para o estabelecimento de
parcerias e protocolos com instituições do meio envolvente, nomeadamente com as autarquias
locais (Relatório/ME, 2006: 5).
As medidas implementadas, sustentadas nos normativos atrás referidos, representam, na
opinião expressa no relatório pelo grupo de trabalho, no início do presente ano, alterações
estruturais e organizativas significativas no funcionamento das escolas contribuindo para a
valorização da escola pública (Relatório/ME, 2006: 5). Das razões elencadas pelo relatório que
conduziram à produção das alterações estruturais e organizativas significativas, encontram-se as
seguintes (Relatório/ME, 2006: 5):
•

Assistiu-se, nas escolas, a uma análise, debate e reflexão sobre o serviço que a

escola presta e sobre a forma de organização do trabalho dos docentes;
•

Questionou-se, debateu-se e analisou-se comparativamente a quantidade, qualidade

e rigor do trabalho que os docentes realizam;

176

Na sequência do Protocolo de Acordo assinado em 16 de Novembro de 2005 entre o Ministério da
Educação e as organizações sindicais – FNE, Pró-Ordem e SNPES – foi constituído um grupo de trabalho,
criado nos termos do despacho nº 25994/2005, de 16 Dezembro, que iniciou as suas funções nesse mesmo
mês.
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•

Acentuou-se a importância, responsabilidade e competência dos órgãos de

administração das escolas na gestão dos recursos postos à sua disposição;
•

Desencadearam-se novas dinâmicas educativas de enriquecimento e complemento

curricular, tendo-se revitalizado projectos e clubes temáticos já existentes.
Para além dos aspectos positivos, o relatório refere, também, alguns constrangimentos
detectados no alargamento do horário das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico tendo por base o
levantamento efectuado sobre a forma como os agrupamentos/escolas organizaram a ocupação
educativa dos alunos. Desses constrangimentos destacam-se os mais relevantes (Relatório/ME,
2006: 5-6): o prolongamento total do horário ainda não é oferecido por elevado número (45%) de
jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo do ensino básico, a nível nacional; não foi considerado
o prolongamento do horário até às 17.30 horas como prioridade na distribuição de serviço a
docentes sem algum tipo de componente lectiva atribuída; os docentes titulares de turma foram o
recurso de primeira prioridade na execução dos prolongamentos do horário e a ausência ou
inadequação de espaços tem sido um obstáculo à organização de actividades diversificadas.
Face a este retrato traçado pelo Grupo de Trabalho sobre os aspectos positivos e
constrangimentos identificados no alargamento do horário das escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico, o relatório contém um conjunto de sugestões para uma boa organização da Escola a
Tempo Inteiro do 1º Ciclo, as quais incidem sobre os agrupamentos de escolas, estruturas de
orientação educativa, supervisão das actividades extracurriculares e de enriquecimento curricular
e a organização dos horários dos docentes.
No que respeita aos agrupamento de escolas, o relatório sugere que eles devem
desencadear, no âmbito dos seus órgãos, um processo de reflexão global sobre a organização da
escola, de modo a oferecerem aos alunos uma escola a tempo inteiro, na linha da concepção
anteriormente apresentada (Relatório/ME, 2006: 7); em relação às estruturas de orientação
educativa (conselho de docentes, departamento curricular, conselho de turma), é sugerido que
estas estruturas deverão planear a realização das actividades de enriquecimento curricular e
extracurricular dos alunos, referindo como instrumento de planeamento a privilegiar o projecto
curricular de turma, o qual deve ser repensado a fim de que evolua para um novo paradigma que
faça a integração de todas as actividades realizadas pelos alunos na escola, de forma a dar-lhes
unidade e coerência educativa; a supervisão das actividades extracurriculares e das de
enriquecimento curricular, realizadas nos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino
básico, sugere o relatório, deve ser da responsabilidade dos respectivos docentes titulares de
turma e realizada no âmbito da componente não lectiva de estabelecimento177. Por último,
destaca-se a sugestão atinente à organização temporal da componente não lectiva dos horários
dos docentes, a qual deve decorrer da ponderação de variáveis na atribuição do serviço lectivo
docente, tais como: o número de níveis e de programas leccionados; as cargas horárias das
177

Segundo sugestão do relatório, devem ser afectadas duas horas da componente não lectiva dos
docentes, para a realização da supervisão das referidas actividades, a qual comporta os seguintes aspectos;
a) programação das actividades; b) acompanhamento das actividades através de reuniões com os
respectivos dinamizadores, caso estas se realizem dentro do seu estabelecimento escolar; c) avaliação da
sua realização; d) reuniões com os encarregados de educação, nos termos legais (Relatório/ME, 2006: 7).
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disciplinas atribuídas; a diversidade de anos de escolaridade; o número de alunos por turma e a
diversidade de problemas de aprendizagem (Relatório/ME, 2006: 7-8).
Registamos um dos exemplos (Quadro 27), contido no relatório, que tem por objectivo
mostrar como algumas escolas do 1º Ciclo se organizaram para garantir o alargamento de horário.
Quadro 26 – Organização semanal das actividades no período de alargamento do horário em escolas do 1º Ciclo (exemplo
aplicado numa Escola Básica do 1º Ciclo com 9 turmas) em que:
a) Desporto Escolar, Viver Valores, Tesouras e Paletas, Percussão, Inglês, Informática/Jogos;
b) Inglês, Viver a Música, Desporto Escolar, Tesouras e Paletas, Percussão, Informática;
c) Andebol, Inglês, Informática, Tesouras e: Paletas, Viver Valores, Viver a Música;
d) Informática, Percussão, Desporto Escolar, Viver Valores, Inglês, Tesouras e Paletas; e) Desporto Escolar, Tesouras
e Paletas, Informática/Jogos, Viver Valores, Percussão, Viver a Música (as actividades indicadas nas alíneas diversas
alíneas funcionam em regime de rotatividade).
(1) T.L. – Tempo livre supervisionados por auxiliares de acção educativa.
(2) Apenas se inscreveram nas actividades de prolongamento neste estabelecimento 144 alunos, que estão
organizados em diferentes grupos. Nos dias em que os alunos de 3º e 4º anos frequentam o Inglês, os alunos de 1º e
2º anos desenvolvem outras actividades

Nº de
alunos

Nº de
docentes

Actividades

6.ª Feira

Nº de
alunos

Nº de
docentes

Actividades

5ª. Feira

Nº de
alunos

Nº de
docentes

Actividades

4.ª Feira

Nº de
alunos

Nº de
docentes

Actividades

3.ª Feira

Nº de
alunos

Nº de
docentes

Actividades

2.ª Feira

15.30h

T.

144

T.

144

T.

144

T.

144

T.

144

às

L.

(2)

L.

(2)

L.

(2)

L.

(2)

L.

(2)

16.00h

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

16.ooh
às

a)

6

144

b)

6

144

c)

6

144

d)

6

144

e)

6

144

17.30h

Fonte: adaptado Relatório Preliminar sobre a Organização e
Distribuição do Serviço Docente nas Escolas (ME, 2006)

Na organização das actividades no período de alargamento do horário da escola do 1º
Ciclo a que se refere o Quadro 27, escolhida como exemplo, conta com o desempenho de vários
actores: professores do 2º e 3º Ciclos; professores do 1º Ciclo sem componente lectiva;
coordenador de todas as actividades, monitores e outros. O relatório refere que o desenvolvimento
das actividades relacionadas com Música, Xadrez e Actividades Desportivas é assegurado por
docentes do 2º Ciclo na sua componente lectiva (...) a Hora do Conto e o Estudo Orientado (esta
só para os alunos com dificuldades) estão a cargo de docentes da Escola do 1º Ciclo, sem
componente lectiva (...). O Atelier Multi-actividades que funciona nesta escola integra actividades
que vão desde a tecelagem, (...) embelezamento dos espaços, (...) e estas são asseguradas por 3
monitoras, colocadas através do acordo de parceria com a Junta de Freguesia e Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento. O planeamento do Atelier é feito em conjunto
com o docente coordenador das actividades (Relatório/ME, 2006: 11-12).
Um outro relatório que se entende como importante referir, produzido no âmbito do
PGEI/1º Ciclo é o que foi produzido pela Associação de Professores de Inglês (APPI). Intitulado A
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implementação do ensino de Inglês nos 3º e 4º anos do 1º CEB – balanço do contributo da APPI178
– e divulgado em Junho de 2006 (publicado em The APPI Newsletter, nº1, 2006), neste relatório
se constata que o contributo da APPI relativamente ao PGEI/1º Ciclo passou pela produção das
Orientações Programáticas (OPs) e a elaboração de uma lista de materiais para o ensino e
aprendizagem179. A APPI elaborou também, por solicitação do ME, uma proposta de Perfil do
professor de Inglês no 1º CEB; vários pareceres sobre documentação e instrumentos de natureza
didáctica existentes no Ministério da Educação e a proposta de formação de professores180 que
elaborou em conjunto com The British Council.
No acompanhamento da execução do programa, a APPI, detectou, entre outros dados: a
organização deficiente de alguns horários das aulas; problemas com o transporte dos alunos; a
não observância da sequência das actividades de acompanhamento, por várias vezes; a
operacionalização, nem sempre adequada, das orientações programáticas; insegurança na
tomada de decisões pedagógicas e na elaboração de materiais; dificuldades, ou inexistência, de
contacto do/a professor/a de Inglês com o/a professor/a titular da turma; falta de integração do
Inglês no projecto curricular da turma (APPI, 2006:5-6). Não obstante estes constrangimentos, a
APPI refere também, a existência de pontos fortes na execução do programa em análise, de entre
os quais se destacam (APPI, 2006:6): aulas consequentes, adequadas ao público-alvo e
fortemente motivadoras, evidenciando uma preparação cuidada e integrada (...), a elevada
motivação dos alunos em geral, assim como o posicionamento dos pais/encarregados de
educação, apoiando a iniciativa e considerando que o Inglês deveria ser curricular desde o início
do 1º Ciclo.
Em síntese, o programa que se tem vindo a analisar, só esteve, com as características até
aqui apresentadas, em funcionamento durante o ano lectivo 2005/06. Caracterizado por oferecer
uma actividade de enriquecimento curricular aos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade
(aprendizagem do inglês), através de várias entidades entre as quais se destaca a forte adesão
dos municípios e de dezenas de institutos de línguas); a taxa de cobertura excedeu as
expectativas inicialmente previstas pelo Ministério da Educação; foi definido e atribuído 100 euros
por aluno a cada entidade promotora; o ME legislou também no sentido de colocar as escolas a
funcionar até às 17:30h (pelo menos 2 dias por semana) de modo a permitir a operacionalidade do
programa. Neste mesmo ano lectivo, o ME define o que podem ser consideradas actividades de
enriquecimento curricular e as entidades que podem gerir essas actividades, bem como as
178

Relatório disponível para consulta em http://www.appi.pt.
179 A lista de materiais elaborada pela APPI incluiu: 1) uma amostra dos manuais (nacionais e estrangeiros)
existentes no mercado; 2) recursos para professores, nomeadamente publicações em Inglês e publicações
em Português editadas em Portugal; 3) outros recursos, a saber histórias, multimédia, canções e dicionários;
4) websites de editores nacionais e estrangeiros.
180 No âmbito da sua participação na Comissão de Operacionalização e Acompanhamento do Programa
(COAP), a APPI cooperou na implementação do curso de formação a distância Gestão Curricular do Inglês
no 1º Ciclo, proposto inicialmente para ocorrer em duas edições no ano lectivo transacto. A opção por este
tipo de formação on-line foi efectuada pela COAP, tendo a APPI desempenhado, também, um papel de
importância crítica na génese e na implementação do mesmo (APPI, 2006:6). Na 1ª edição do curso
inscreveram-se 515 docentes (distribuídos por 21 turmas), 397 dos quais concluíram o curso com êxito; a 2ª
edição acabou por não se realizar em Maio de 2006, como estava inicialmente prevista, tendo sido adiada
para o início do ano lectivo seguinte.
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actividades de animação e de apoio às famílias, ou outras actividades extracurriculares. Aos
agrupamentos de escolas é-lhes atribuído o papel de parceiro das entidades promotoras dessas
actividades.
As características elencadas e a substituição do PGEI/1º Ciclo, ao fim de um ano, por
outro programa, de âmbito mais alargado (com mais actividades; financiamento diferenciado, etc)
e de oferta obrigatória, indiciam que o ano de 2005/06 pode ter servido de balão de ensaio, ou de
ano zero para a concretização plena da Escola a Tempo Inteiro do 1º Ciclo, situação que
constituirá o foco de análise no ponto seguinte.

2.2. Generalização da Escola a Tempo Inteiro no 1º Ciclo do Ensino Básico
O Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades de
Enriquecimento Curricular, criado com o objectivo de garantir uma escola a tempo inteiro aos
alunos do 1.º ciclo, surgiu após a experiência obtida no ano lectivo de 2005/2006 com o Programa
de Generalização do Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º anos de escolaridade, cujos resultados
ultrapassaram as expectativas iniciais, previstas pelo Ministério da Educação.
2.2.1. Breve enquadramento político e normativo
Para o ano lectivo 2006/07, o Ministério da Educação definiu um pacote 50 Medidas de
Política para Melhorar a Escola Pública181. Do conjunto das medidas apresentadas o ME destaca
quatro, pelo impacto positivo na qualificação da escola pública e na melhoria do sistema de
ensino, entre as quais se encontra a Generalização da Escola a Tempo Inteiro (ETI), através das
actividades de enriquecimento curricular, nas quais se inclui o ensino do Inglês. As outras três
medidas destacadas são: i) dinâmica de reorganização e requalificação da rede do 1.º ciclo do
ensino básico, gerada pelo processo de encerramento de escolas isoladas, de aprovação das
cartas educativas e de inclusão de um instrumento financeiro para apoio à requalificação no
próximo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN); ii) criação de 500 cursos
profissionais, com 20 000 novos alunos, bem como a generalização dos cursos de educação e
formação (CEF de nível II), atraindo alunos de insucesso e em risco de abandono da escola sem o
9.º ano de escolaridade; iii) estabilidade dos professores, das escolas e das famílias, com a
fixação de um regime de colocação dos docentes por três anos.
É sob a égide Qualificar o 1.º ciclo do ensino básico integrando-o efectivamente no
sistema de ensino e superando os problemas de abandono e desinvestimento a que este ciclo tem
estado sujeito (ME, 2007) que se enquadra a Escola a Tempo Inteiro – Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo.

181

Conjunto das medidas e acções lançadas, em 2006, pelo Ministério da Educação, organizadas em cinco
grandes áreas de intervenção, para as quais se definiram objectivos específicos: 9 medidas para qualificar e
integrar o 1.º ciclo do ensino básico; 15 medidas para melhorar as condições de ensino e aprendizagem no
ensino básico; 5 medidas para avaliar a reforma do ensino secundário e diversificar ofertas formativas; 8
medidas para concretizar a iniciativa Novas Oportunidades de qualificação para os jovens e para os adultos;
13 medidas para melhorar as condições de funcionamento das escolas e de trabalho dos professores (www.
min-edu.pt).
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Cumulativamente à aplicação deste Programa, o Ministério da Educação concretizou um
conjunto vasto de medidas, que vão da formação de docentes deste sector de ensino à definição
das competências a desenvolver em cada área curricular, passando pela definição dos tempos
lectivos mínimos a afectar à língua portuguesa, à matemática, ao estudo do meio e às diversas
expressões. Para além destas medidas outras são apresentadas como prioridade para qualificar
este sector de ensino:
•

Programa de Generalização das Refeições no 1.º ciclo182, através de acordo
estabelecido com a ANMP;

•

Racionalização da rede escolar183 do 1.º ciclo, através de acordo estabelecido com
a ANMP;

•

Homologação das cartas educativas

•

Transporte Escolar dos alunos do 1.º ciclo afectados pelo encerramento de
escolas;

•

Isenção do Imposto Automóvel184

A medida política de alargamento e generalização das actividades de enriquecimento
curricular (AEC) no 1.º ciclo, implementada pelo ME para o ano lectivo de 2006/2007, teve como
principal objectivo consolidar o prolongamento do horário nas escolas do 1.º ciclo (ME, 2006:16).
Um outro objectivo definido pelo ME foi o de permitir que as escolas disponham de uma margem
de autonomia para gerir as dez horas semanais de prolongamento de horário, tirando partido dos
recursos existentes a nível local, nomeadamente de escolas de dança, teatro ou música, clubes
recreativos ou associações culturais (ME, 2006:16). Para o cumprimento destes objectivos, o
Ministério da Educação publicou o Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho, que estabelece o
alargamento e a generalização da Escola a Tempo Inteiro, considerando essa decisão,
fundamental na medida em que torna (...) os horários dos estabelecimentos de ensino mais
compatíveis com as necessidades das famílias, proporcionando novas oportunidades de
aprendizagem aos alunos deste nível de ensino (ME, 2006:16).
As AEC pretendem cumprir o duplo objectivo de garantir, no espaço da escola a todos os
alunos de forma gratuita, a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo e
das aprendizagens, ao mesmo tempo que se concretiza a prioridade enunciada pelo Governo de
promover a articulação entre o funcionamento da escola e o fornecimento de respostas úteis no
domínio do apoio às famílias (Relatório Intercalar AEC/ME, 2007: 4)
182

A implementação deste Programa de Generalização do fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo
é efectuada através da candidatura dos municípios a um financiamento específico. Segundo dados
disponibilizados pelo Ministério da Educação em 2007, o programa abrange cerca de 80% de alunos (310
000) através de um financiamento de 10 milhões de euros em 2006.
183
O Ministério da Educação afirma que é nas escolas de reduzida dimensão que o fenómeno do insucesso
escolar se manifesta de forma mais expressiva, existindo uma forte correlação entre taxas de aproveitamento
escolar inferiores à média nacional e escolas com poucos alunos. Segundo dados divulgados pelo ME
(2007), no ano lectivo 2005/06 foram 1500 escolas encerradas em 212 concelhos; 2,4 milhões de euros
investidos nas escolas acolhedoras e cerca de 11 000 alunos transferidos para 847 escolas de acolhimento.
184
Lei n.º 36/2006, de 2 de Agosto que estabelece a isenção do pagamento de Imposto Automóvel por parte
das câmaras municipais relativamente aos veículos que venham a adquirir e se destinem ao transporte de
crianças em idade escolar do ensino básico.
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2.2.2. Principais características do Programa da Escola a Tempo Inteiro
Uma das características estruturais do programa é a passagem obrigatória de todas as
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico para um regime único de funcionamento – regime normal.
Neste regime, o horário de funcionamento de cada escola do 1º CEB decorre entre as 9h e às
17.30h (podendo prolongar-se até às 18h). Este período de funcionamento está dividido em dois
tipos de actividades: lectivas (5 horas diárias) e de enriquecimento curricular (2h ou 2.30h diárias).
Caso existam condições de oferta de componente de apoio à família (que no 1º CEB assumem a
denominação por Actividades de Tempos Livres), ela pode funcionar antes e depois do horário
obrigatório de actividade, como se pode observar no exemplo no Quadro 28.
Quadro 27 – Exemplo de horário de funcionamento diário de uma escola do 1º Ciclo, em regime de Tempo Inteiro

Fonte: Adaptado DREC (2006: 6)
A excepção para o funcionamento da Escola a Tempo Inteiro (ETI) em regime duplo
(mediante autorização do Director Regional) verifica-se apenas quando há carência de
instalações.
Definido o regime de funcionamento, é necessário passar à fase de planeamento. Um
primeiro momento da fase de planeamento passa por definir quais as actividades de
enriquecimento que vão ser alvo de oferta em cada agrupamento de escolas; a sua selecção deve
ser feita de acordo com o Projecto Educativo do Agrupamento e constar no Plano de Actividades.
Este processo de planificação, assim como as fases seguintes (acompanhamento e supervisão),
envolve obrigatoriamente os professores titulares de turma. Na elaboração do plano das
actividades de enriquecimento curricular, os agrupamentos de escolas devem realizá-lo, também,
em parceria com as entidades promotoras, designadamente, as autarquias, as associações de
pais e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
No caso das actividades da Componente de Apoio à Família, elas podem ser planificadas
pelo agrupamento de escolas em articulação com o município, tendo em conta as necessidades
das famílias (Protocolo entre o ME, o MTSS e a ANMP, de 1998).
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O Ministério da Educação considera Actividades de Enriquecimento Curricular as que se
inserem num dos seguintes domínios: Desporto; Artístico; Científico e Tecnológico; Ligação ao
meio; Solidariedade; Voluntariado; Dimensão Europeia da Educação; (...).
As Actividades de Enriquecimento Curricular a seleccionar podem ser as que constam no
Quadro 28, as quais devem ser escolhidas de acordo com o Projecto Educativo do Agrupamento e
serem integradas no Plano de Actividades.
Quadro 28 – Actividades de Enriquecimento Curricular

Actividades de Apoio ao Estudo (1)
Ensino do Inglês (2)
Actividade Física e Desportiva
Ensino da Música
Outra Expressão Artística
Outras actividades
(1) Actividade Obrigatória para todos os alunos do 1º CEB; tem pelo menos 90
minutos semanais e está a cargo do agrupamento de escolas.
(2) Actividade Obrigatória para todos os alunos do 3º e 4º anos de escolaridade

Fonte: Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho

Outra das características estruturais do programa é a definição das entidades que podem
ser promotoras e só essas se podem candidatar ao financiamento que o Ministério da Educação
disponibiliza para esse efeito. Nos termos do Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho (ponto
14), podem ser Entidades Promotoras das AEC: as Autarquias Locais; as Associações de Pais e
Encarregados de Educação; as IPSS; e os Agrupamentos de Escolas.
Depois de definida qual a entidade que vai promover as AEC, a Entidade
Promotora e o Agrupamento celebraram um acordo (pontos 15 a 18 do Despacho nº 12591/2006,
de 16 de Junho) no qual são definidas: as actividades a desenvolverem; o horário semanal de
cada actividade; o local de funcionamento de cada actividade; responsabilidade e competência
das partes e, por fim o número de alunos. É na posse destes dados que a Entidade Promotora
pode elaborar a candidatura, a qual, depois de aprovada pelo ME, é objecto de financiamento.
Em relação ao financiamento (excepto quanto à implementação da Actividade de Apoio ao
Estudo), o ME estabeleceu que cada entidade promotora recebe uma comparticipação anual por
aluno, que varia em função do leque de actividades seleccionadas pelo agrupamento e entidade
promotora (Quadro 29). No total, o ME optou por definir o financiamento de sete conjuntos de
combinações (pontos 2 e 3 do artigo 3º, Capítulo II, do Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho):
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Quadro 29 – Apoio financeiro atribuído pelo ME, por aluno, para cada uma das combinações de actividades de
enriquecimento curricular postas à disposição dos alunos pelos agrupamentos de escolas

Fonte: adaptado de DREC (2006)
Das várias hipóteses de actividades de enriquecimento curricular, a opção 7 (contempla
apenas o ensino de Inglês no 3º e 4º anos) é aquele a que é atribuído o valor menor de
financiamento, por aluno – 100 Euros –; o conjunto de actividades de enriquecimento que engloba
o Ensino do Inglês, Ensino da Música e a Actividade Física e Desportiva é aquele que é atribuído
o valor mais elevado – 250 Euros –.
O processo legal de acesso ao financiamento prevê que a Entidade Promotora formalize o
pedido de financiamento junto da Direcção Regional respectiva. Posteriormente, caso a proposta
seja aprovada pelo ME, é celebrado um Contrato Programa (o pagamento é processado por
tranches, em percentagem a definir no próprio contrato) entre ambas as partes (artigo 6º, Capítulo
II do Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho).
Para os alunos do 1º e 2º anos o Inglês pode ser substituído por qualquer outra
Actividade de Enriquecimento Curricular (ponto 4, artigo 3º., Capítulo II do Despacho nº 12591, de
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16 de Junho); sempre que das propostas apresentadas não resulte uma ocupação educativa dos
alunos durante todos os dias da semana e pelo menos até às 17.30 horas, cabe aos
Agrupamentos de Escolas fazê-lo (ponto 5, artigo 3º., Capítulo II do Despacho nº 12590).
No Programa de Generalização do Ensino do Inglês e Outras Actividades de
Enriquecimento Curricular (Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho) está, também, estabelecida
a duração semanal de cada uma das actividades; a constituição de turmas e o perfil dos docentes
para o Ensino do Inglês, Ensino da Música e Actividade Física e Desportiva (Quadro 30).
Na análise efectuada à definição da duração semanal das actividades verifica-se que, para
o Ensino do Inglês, Ensino da Música e Actividade Física e Desportiva a duração é idêntica em
ambas as três actividades – 135 minutos semanais distribuídos por 3 dias em segmentos de 45
minutos a duração diária – podendo, no entanto, existir excepções:

i)

na actividade

de Ensino do Inglês, (...), podem ser aceites propostas que

prevejam uma duração semanal de apenas 120 minutos e uma duração diária
de 60 minutos;
ii)

nas actividades de Ensino da Música e da Actividade Física e Desportiva, (...),
podem ser aceites propostas que prevejam uma duração semanal de apenas 90
minutos e uma duração diária de 45 minutos;

No que se refere à constituição de turmas das AEC, o Despacho nº 12591/2006, de 16 de
Junho, prevê que em qualquer uma das actividades possam ter um máximo de 25 alunos, cada e
integrar, simultaneamente, alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade. Em relação à
Actividade Física e Desportiva, a mesma legislação refere que as turmas são constituídas em
função das áreas de actividade: na área da Actividade Física, as turmas integram alunos dos 1º e
2º anos; na área da Actividade Desportiva, as turmas integram alunos dos 3º e 4º anos (artigo
10.º, 13.º e 17.º do Capítulo III, do Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho).
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Quadro 30 – Síntese das normas que estabelecem a duração semanal das AEC, constituição de turmas e perfil dos
docentes (Ensino do Inglês; Ensino da Música e Actividade Física e Desportiva)

Ensino do Inglês

AEC
Duração Semanal das Actividades

Constituição de turmas

Perfil dos docentes (Habilitações)

A
duração
semanal
das
actividades de Ensino de Inglês
para os 3º e 4º anos de
escolaridade é fixada em135
minutos.

As turmas da actividade
Ensino de Inglês para os
3º
e
4º
anos
de
escolaridade
são
constituídas
por
um
máximo de 25 alunos, e

Habilitações
profissionais
ou
próprias para a docência da
disciplina de Inglês no ensino básico;

É fixada em 45 minutos a duração
diária de ensino a ser ministrado.
A título excepcional, em caso de
manifesta
dificuldade,
designadamente
na
disponibilização
de
espaços,
podem ser aceites propostas que
prevejam uma duração semanal
de apenas 120 minutos e uma
duração diária de 60 minutos.

Ensino da Música

A
duração
semanal
das
actividades de Ensino da Música é
fixada em 135 minutos.
É fixada em 45minutos a duração
diária de ensino a ser ministrado.
A título excepcional, em caso de
manifesta
dificuldade,
designadamente
na
disponibilização
de
espaços,
podem ser aceites propostas que
prevejam uma duração semanal
de apenas 90 minutos e uma
duração diária de 45 minutos.

Actividade Física e Desportiva

A duração semanal da actividade
física e desportiva é fixada em 135
minutos:
> é fixada em 45 minutos a
duração diária de ensino a ser
ministrado.
> a título excepcional, em caso de
manifesta dificuldade,
designadamente na
disponibilização de espaços,
poderão ser aceites propostas que
prevejam uma duração semanal
de apenas 90 minutos e uma
duração diária de 45 minutos.

Podem
integrar
em
simultâneo alunos dos 3º e
4ºanos.

Cursos de Formação Especializada
na área do ensino do Inglês no 1º
ciclo do ensino básico, ao abrigo do
DL nº 95/97, de 23 de Abril.
Cursos de Estudos Superiores
Especializados (CESE) na área do
ensino do Inglês no 1º ciclo do
ensino básico.
Os professores de Inglês podem
ainda deter os cursos/graus de
Bachelor
of
Arts/Bachelor
in
Education/Bachelor of Science ou
Masters (…)

As turmas da actividade de
Ensino da Música são
constituídas
por
um
máximo de 25 alunos e
podem
integrar,
em
simultâneo, alunos dos 1º
e 2º anos ou dos 3º e 4º
anos.

Profissionais ou próprias para a
docência da disciplina de Educação
Musical ou Música no ensino básico
ou secundário.
Diplomados
com
um
curso
profissional na área da Música com
equivalência ao 12º ano;
Ser detentores do 8º grau do Curso
Complementar
de
Música,
frequentado nos regimes supletivo,
articulado ou integrado;
Outros profissionais com currículo
relevante.

As turmas da Actividade
Física e Desportiva são
constituídas por um
máximo de 25 alunos e
podem integrar em
simultâneo alunos dos 1º e
2º anos e alunos dos 3º e
4º anos.

Profissionais ou próprias para a
docência da disciplina de educação
física no ensino básico;
Licenciados em Desporto ou áreas
afins.

As turmas são
constituídas em função
das áreas de actividade,
nos seguintes termos:
i) Na área da Actividade
Física, as turmas integram
alunos dos 1º e 2º anos; ii)
na área da Actividade
Desportiva, as turmas
integram alunos dos 3º e
4º anos.

Fonte: Adaptado do Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho
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A legislação, em referência, define o perfil dos professores de inglês, de actividade física e
desportiva e ensino da música, mas nada refere quanto ao perfil de professores que desenvolvam
actividades de enriquecimento curricular nos outros domínios previstos, tais como: outras
expressões artísticas, ou ensino de outras línguas estrangeiras. No entanto, quanto à habilitação
exigida, o Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho prevê, apenas, que os professores possuam
habilitações profissionais ou próprias, cursos de formação especializada ou outro tipo de
certificados. No caso específico do ensino da música, a legislação prevê a possibilidade de serem
estabelecidos Acordos de Colaboração para a execução dessa mesma actividade: as entidades
promotoras devem preferencialmente celebrar acordos de colaboração com estabelecimentos de
ensino vocacional ou profissional da Música em contrato com o Estado (contrato de patrocínio ou
de formação profissional), de forma a assegurar a leccionação, a coordenação pedagógica das
actividades e a possibilitar o acesso, por parte dos alunos, à utilização dos equipamentos
necessários. Onde não for possível celebrar os acordos de colaboração referidos, atrás, as
entidades promotoras podem celebrar acordos com outras instituições vocacionadas para o ensino
da Música, após análise e parecer da Comissão de Acompanhamento do Programa dos projectos
apresentados.
Em relação às habilitações dos professores das AEC que estão no terreno, o relatório da
Comissão de Acompanhamento do Programa (CAP) refere que a maioria dos docentes do Ensino
do Inglês e da AFD apresenta como habilitação a licenciatura e a qualificação para a docência das
disciplinas de Inglês e de Educação Física para os 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico e/ou para o
ensino secundário: 78% e 82 % para o Inglês e para a AFD, respectivamente (CAP, 2007: 24). Em
relação ao Ensino da Música apenas 41% possui cumulativamente licenciatura e qualificação para
leccionar Educação Musical/Música nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Para ultrapassar a falta
de professores com a habilitação para o Ensino da Música a CAP propõe a possibilidade dos
professores de educação musical profissionalizados nos Agrupamentos poderem incluir na sua
componente lectiva o enriquecimento curricular ajudaria a ultrapassar a dificuldade sentida em
muitos lugares de encontrar pessoal com as qualificações e os perfis adequados para a
leccionação desta actividade (CAP, 2007: 24).
Comissão de Acompanhamento do Programa (CAP) foi criada no âmbito do Programa de
Generalização do Ensino do Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular e reveste a
forma e a natureza de um grupo de trabalho, sendo composta pelo o Director-geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular e pelos Directores Regionais de Educação. No âmbito das actividades
da CAP deve esta reunir para monitorização e acompanhamento dos projectos com as seguintes
entidades (ponto 1 e do artigo 5º, Capítulo II do Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho):
• Associação Portuguesa de Professores de Inglês;
• Associação Portuguesa de Educação Musical;
• Associação Nacional de Municípios Portugueses;
• Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP);
• Outras entidades que a CAP entenda convidar.
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A esta comissão foram acometidas várias competências (ponto 3, artigo 5º do Despacho
nº 12590/2006) das quais se salienta: analisar, avaliar e aprovar as planificações e respectivas
propostas de financiamento; tornar público o resultado das aprovações do financiamento por
entidade; acompanhar a execução do programa; apresentar relatórios periódicos e de avaliação
do programa, contendo recomendações para a sua melhoria nos anos subsequentes e propostas
de medidas.
Em síntese, registamos de forma global as principais características das Actividades de
Enriquecimento Curricular (AEC):
• São seleccionadas de acordo com o Projecto Educativo do Agrupamento;
• Constam do Plano de Actividades;
• Utilizam os espaços das escolas;
• A sua planificação, acompanhamento e supervisão envolve obrigatoriamente os
professores titulares de turma;
• São gratuitas e não se podem sobrepor às actividades curriculares diárias.
Após três meses do operacionalização no terreno do programa das AEC, acabado de
caracterizar, o Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) levou a cabo um estudo, no
qual a autora desta dissertação foi a principal responsável (no âmbito das funções e
responsabilidades profissionais que desempenha nessa organização).
Dado ter sido o primeiro estudo de caracterização das AEC, na região centro, a ser
elaborado, os seus resultados se aproximarem muito da realidade (dado a dimensão da mostra) e
ter obtido uma ampla divulgação e aceitação, parece relevante inclui-lo, no âmbito desta
dissertação.

2.3. Estudo do Sindicato dos Professores da Região Centro sobre o funcionamento
das AEC
O Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC/RCI, 2007) realizou um estudo
sobre as AEC, na região centro, entre os meses de Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007, tendo a
recolha dos dados sido efectuada junto dos responsáveis políticos dos municípios pelas referidas
actividades, através do preenchimento de um inquérito por questionário.
Dividido em duas partes: Parte I – referente aos resultados do estudo das AEC efectuado
junto de um número muito significativo de municípios da região centro; Parte II – exemplos de
situações de irregularidades que pautam a implementação AEC, nas escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico situadas na região centro. A parte que será objecto de reportação, seguidamente,
referir-se-á, apenas, à primeira parte do estudo (Parte I).
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2.3.1. Caracterização
Os dados finais obtidos revelam que responderam aos questionários a um total de oitenta
e um municípios, de um universo total possível de oitenta e nove, correspondente a uma taxa de
resposta de 91% (RCI, 2007: 14), revelando uma dimensão bastante significativa. Na análise
distrital relativa à taxa de respostas por distritos, o SPRC destaca o facto da totalidade dos
municípios (100%) dos distritos de Guarda e Leiria terem respondido ao questionário; Viseu
91,7%; Aveiro 90,9%; Coimbra 88,2% e Castelo Branco 72,7% (consultar Quadro 31).
Quadro 31 – Municípios abrangidos pelo estudo efectuado pelo SPRC sobre as AEC’s na região centro por distrito.

Total
Nº
Concelhos Concelhos
(SPRC)
do Estudo

Distritos
Aveiro

11

Castelo Branco
Coimbra

%

10

90,9%

11

8

72,7%

17

15

88,2%

Guarda

14

14 100,0%

Leiria

12

12 100,0%

Viseu

24

22

91,7%

Total

89

81

91,0%

Fonte: SPRC/RCI (2007: 14)
Aos oitenta e um municípios envolvidos neste estudo correspondem um total de 1690
escolas (representam 37,5% do total das EB1 em funcionamento no Continente) e 69653 alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico (representam 16,6% do total dos alunos matriculados nas EB1 do
Continente), dados que confirmam a elevada dimensão do estudo e que plenamente justificam a
sua especial referência na presente investigação.

2.3.2. Objectivos do estudo
O estudo em análise teve como principal objectivo caracterizar a implementação das
Actividades de Enriquecimento Curricular em curso nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da
região centro. Associado a esse objectivo, outros treze foram definidos, os quais passamos a
enunciar, por se julgar importante para a melhor compreensão dos resultados (SPRC/RCI, 2007:
13-14): I) Identificar as entidades promotoras; II) Determinar o número de alunos e escolas do 1º
ciclo envolvidas nas AEC; III) Confirmar o período de funcionamento das AEC; IV) Conhecer a
dimensão empresarial na operacionalização das AEC; V) Quantificar os recursos humanos
envolvidos na dinamização das AEC; VI) Caracterizar o “arco” de valores atribuído por hora, aos
professores das AEC; VII) Assinalar o montante atribuído por aluno a cada entidade e estimar o
volume financeiro atribuído pelo ME; VIII) Determinar as tipologias de relação laboral celebradas
entre as entidades promotoras das AEC e os respectivos docentes envolvidos; IX) Delimitar o
número máximo e mínimo de horas atribuído em média aos professores das AEC; X) Identificar a
existência de regularidade no pagamento aos professores das AEC; XI) Sistematizar os principais
constrangimentos identificados pelas entidades promotoras; XII) Denunciar as irregularidades, a
falta de transparência e mesmo as ilegalidades encontradas, quer no que dizem respeito à
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utilização de dinheiros públicos, quer, ainda, no que se relaciona com as questões de ordem
laboral e funcional; XIII) Procurar estabelecer critérios de ordem administrativa e pedagógica
adequados, com vista à prestação de um efectivo serviço público de apoio aos tempos livres das
crianças que frequentam a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

2.3.3. Principais resultados do estudo
Evitando a exaustividade, destacam-se os principais resultados do estudo, tendo em conta
a sua pertinência para a investigação, produzida no âmbito da presente dissertação.

1) Entidades Promotoras
O estudo conclui, no que se refere às entidades promotoras das AEC que dos 81
concelhos considerados no estudo, apenas no concelho de Aguiar da Beira a entidade promotora
é o Agrupamento de Escolas; em todos os restantes as entidades promotoras são as autarquias
(SPRC/RCI, 2007:14); no entanto, apesar dos municípios serem as entidades que se
candidataram a promover as referidas actividades sendo, por isso, as responsáveis pela sua
execução junto do Ministério da Educação, os resultados do estudo revelam que

inúmeras

Câmaras Municipais, enquanto entidades promotoras, “delegam” de forma exclusiva ou partilhada
a operacionalização das AEC em outras entidades: institutos, empresas, IPSS, associações
recreativas e culturais, etc (SPRC/RCI, 2007: 14).
Outro dos resultados obtidos, que se entende ser pertinente, prende-se com o papel
menor reservado aos agrupamentos de escolas, uma vez que o estudo revela que, sendo a
principal entidade parceira das autarquias, na maioria dos casos, o papel desses agrupamentos
está reduzido à cedência de instalações (SPRC/RCI, 2007: 14). Perante esta constatação, o
SPRC afirma estar profundamente contra o papel secundário a que estão remetidos os
Agrupamentos de Escolas, na dinamização das AEC, pois considera que corresponde a um
retrocesso na autonomia das escolas, obstaculizador da construção de uma verdadeira Escola a
Tempo Inteiro e, consequentemente, desvaloriza a Escola Pública (SPRC/RCI, 2007:14).

2) Recursos humanos envolvidos na dinamização das AEC
O estudo revela que os professores das AEC contabilizados na região centro representam
já 25,7% da totalidade dos docentes que leccionam nas escolas do 1º Ciclo da região centro e
8,2% do total dos docentes deste sector, no Continente. Assim, o número de professores
envolvidos nas AEC, na região centro, segundo dados do estudo, ultrapassa os dois milhares e
meio de professores, perfazendo um total de 2.521, assim distribuídos (SPRC/RCI, 2007: 15):
Ensino de Inglês – 662 (26,3%); Ensino de Música – 670 (26,6%); Outras expressões artísticas –
244 (9,7%); Actividade física e desportiva – 810 (32,1%); Outras actividades – 135 (5,4%).
Relativamente a este grupo de docentes, o estudo do SPRC revela que em relação ao seu
recrutamento, os critérios utilizados na sua selecção variam consoante o município: em alguns
casos os municípios privilegiam a experiência em detrimento da formação académica; noutros é o
local de residência que é determinante para a escolha do candidato; noutros ainda é a aceitação,
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ou não, do modelo de contrato185 e do valor pago/hora proposto pelo município (SPRC/RCI, 2007:
16). Em relação à remuneração destes docentes, os resultados evidenciam disparidades de
valores atribuídos por hora (SPRC/RCI, 2007: 16) aos professores, entre os vários municípios
considerados e, até, entre diferentes docentes a trabalhar no mesmo município.
Para a entidade responsável pelo estudo em referência, esta situação vivenciada pelos
docentes das AEC configura um total desrespeito pela dignidade profissional destes docentes,
geradora de conflitualidade laboral, instabilidade e insatisfação profissional (SPRC/RCI, 2007: 16).
Em qualquer destas situações laborais identificadas, o SPRC entende que os modelos
utilizados não são a solução para a contratação destes docentes porque os colocam numa
situação de grande discriminação e desprotecção social face às actuais leis laborais (SPRC/RCI,
2007: 25).

3) Período de funcionamento das AEC
Tal como está previsto no Despacho nº 12591/2006 de 16 de Junho, na maioria das
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, revela o estudo, as AEC funcionam no período que decorre
entre as 15.30h e as 17.30h; no entanto, o estudo revela também que em todos os distritos
abrangidos existem escolas onde essas actividades ocorrem fora do período determinado na
legislação (RCI, 2007: 14). Esta situação decorre da existência de um elevado número de escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico – 279 (16,5%) – a funcionarem em regime de horário duplo. Os
concelhos mais afectados por esta situação são os de Leiria (68 EB1), Viseu (55 EB1) e Coimbra
(36 EB1). Os municípios consideram ser este “inadequado” horário de funcionamento – horário
duplo – um constrangimento estrutural e objectivo e é apontado como principal razão para o não
cumprimento estrito do horário estipulado para o desenvolvimento das AEC (SPRC/RCI, 2007:14).
Os principais constrangimentos referidos pelos municípios quanto ao horário de
funcionamento das AEC são a inexistência de espaços adequados ou disponíveis para o
desenvolvimento das Actividades; condicionamento aos horários dos transportes escolares;
dependência da conjugação de disponibilidades horárias dos professores das AEC (SPRC/RCI,
2007: 14). Entre as principais consequências que decorrem desta situação contam-se: a alteração
dos ritmos de aprendizagem e de concentração dos alunos por via de o horário curricular dos
alunos ter passado, em alguns casos a ser descontínuo; a interdisciplinaridade é dificultada;
os horários dos professores titulares de turma passou a ser, em muitos casos, fragmentada, o que,
por consequência, impõe o agravamento do horário de permanência na escola (SPRC/RCI, 2007:
14).

185
No que diz respeito aos modelos de contratação, o estudo conclui que a maioria dos professores das AEC
têm um vínculo extremamente precário. As entidades promotoras, em especial as empresas, aproveitam-se
da situação de prolongado desemprego destes professores, para imporem, preferencialmente, contratos em
regime de prestação de serviço (recibos verdes) (...) Outras entidades optam por um tipo de contrato a termo
e, muito poucas são aquelas que possuem professores integrados já nos seus quadros (SPRC/RCI, 2007:
25).
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4) Tipos de gestão das AEC
As conclusões do estudo em análise apontam para a existência de três tipos de
modalidades de gestão praticadas pelos municípios, enquanto entidades promotoras das AEC
(SPRC/RCI, 2007: 15):
•

Gestão exclusiva da entidade proponente/agrupamento escola;

•

Gestão mista;

•

Gestão privada ou empresarial

Por gestão exclusiva da entidade proponente/ agrupamento de escola, o estudo entende
ser aquela na qual se verifica que é ao município que cabe, exclusivamente, toda a
responsabilidade de organização, operacionalização e monitorização das AEC (contratação,
definição de horários, tipos de contrato e pagamento aos professores que trabalham nas referidas
actividades; contratação de auxiliares ou vigilantes sempre que tal afigura necessário, compra e
distribuição de material didáctico duradouro e de desgaste, transportes, etc), cabendo aos
agrupamentos de escola a organização e compatibilização dos horários da componente curricular
e de enriquecimento curricular, disponibilização dos espaços físicos, bem como garantir a
articulação por parte dos professores entre os dois tipos de actividades, curricular e
enriquecimento curricular.
Dos oitenta e um municípios estudados, trinta e oito, ou seja 46, 9% enquadram-se na
modalidade de gestão que, seguindo os critérios definidos pelo estudo, se acabou de tipificar
(consultar Quadro 32).
Por gestão mista (pública/privada) o estudo considera ser os casos em que o município é
a entidade promotora mas a gestão das AEC é partilhada com outras entidades (IPSS, Empresas,
Institutos; Associações Desportivas, etc) (SPRC/RCI, 2007:15). O estudo contabilizou 34
municípios, ou seja, 42% do total, com esta modalidade de gestão das AEC corresponde à que se
acaba de enunciar (consultar Quadro 32).
Relativamente à gestão privada ou empresarial, ela verifica-se desde que a entidade
promotora das AEC’s (município) transfira todo o financiamento e responsabilidade para uma ou
mais empresas, o que o estudo revela ocorrer em 9 municípios, ou seja em 11% da amostra
(consultar Quadro 32). Segundo o SPRC, nos municípios em que se verifica a existência deste
tipo de gestão, os dados do estudo não permitem perceber como é feita a “prestação de contas”
pelas empresas junto de cada entidade promotora (SPRC/RCI, 2007: 15).
Na análise global dos dados relativos aos tipos de gestão das AEC, o SPRC destaca que
a gestão mista e a gestão empresarial são as escolhidas em mais de metade dos concelhos
considerados (53,1%).

239

Quadro 32 – Distribuição dos municípios por tipo de gestão das AEC praticada

Municípios +
Agrupamentos
38
46,9%

Tipo de Gestão das AEC
Mista
Pública/Privada
34
42,0%

Empresa(s)
privada(s)
9
11,1%

Fonte: Adaptado SPRC/RCI (2007: 15)
Relativamente a este aspecto, o SPRC refere, como uma das principais conclusões deste
estudo, que é o próprio modelo o promotor da municipalização e empresarialização da Escola
Pública. Apesar da grande maioria das entidades promotoras das AEC, na região centro, serem
autarquias, são inúmeras as empresas responsáveis pela dinamização de muitas actividades de
enriquecimento curricular (SPRC/RCI, 2007:26). Perante esta constatação o SPRC revela
preocupação pelo facto de muitas autarquias terem entregue, de forma total ou parcial, a gestão
das AEC a instituições ou empresas privadas. Essa preocupação, segundo a mesma fonte,
prende-se com o facto de essas entidades (privadas) terem como principal objectivo a obtenção
de lucro, (...) e serem, em inúmeros concelhos, as únicas responsáveis pelas AEC: seleccionam,
contratam e pagam aos professores; promovem acções de formação para os “seus” docentes;
adquirem material didáctico; administram dinheiros públicos sem a adequada transparência; são
gestoras, em tempo parcial, de centenas de escolas públicas e de milhares de alunos (SPRC/RCI,
2007: 15).
O SPRC atribui ao ME a responsabilidade de estar, através de muitos municípios, a
contribuir para o enriquecimento de muitas organizações empresariais ao garantir-lhes o
financiamento (verba atribuída por aluno), os recursos físicos (as escolas), e os clientes (os
alunos) e contribuir para o enriquecimento de muitas organizações empresariais, com dinheiros
públicos (...) os dados do estudo indiciam que no futuro haverá um florescimento empresarial para
a prestação deste serviço educativo, na Escola Pública (SPRC/RCI, 2007: 15).
Em resultado do pendor privatizador das AEC, o estudo identifica as principais
consequências, das quais se destacam: desregulação e desregulamentação na selecção,
contratação e pagamento aos docentes das AEC; florescimento de uma visão empresarial e
tecnocrática da Educação; enriquecimento de empresas à custa de dinheiros públicos; incremento
de situações e comportamentos discriminatórios; falta de um adequado controlo de gestão das
AEC; diminuição da autonomia das escolas face à sua dependência ao sector privado;
precariedade profissional docente; riscos de falta de transparência na gestão dos dinheiros
públicos (SPRC/RCI, 2007: 15).

5) Principais constrangimentos identificados pelos municípios
Neste

estudo

foi

solicitado

aos

municípios

que

enunciassem

os

principais

constrangimentos detectados ao longo do primeiro trimestre de execução do programa das AEC.
Os constrangimentos detectados tocam vários aspectos que se entendem importantes referir no
âmbito desta dissertação (SPRC/RCI, 2007: 25-26):
•

As autarquias, na sua maioria, entendem que a generalização das Actividades de

Enriquecimento foi apressada: o lançamento não foi atempado, a aprovação das
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candidaturas foi manifestamente tardia e não se teve em conta a falta de estruturas
físicas. A morosidade burocrático-administrativa na implementação das AEC, as
dificuldades no recrutamento e selecção dos docentes, foram outros dos aspectos
referidos;
•

Outro constrangimento repetidamente enunciado pelas autarquias prende-se com

o facto de o modelo não permitir que os professores das AEC tenham um horário digno e
se possam afeiçoar. O número diminuto de horas a atribuir a cada professor, as distâncias
a percorrer entre as várias escolas, o número elevado de crianças por turma (25) e o baixo
valor pago por hora são factores que contribuem para a dificuldade de recrutamento,
instabilidade e abandono dos professores das AEC;
•

Na maioria dos casos, o financiamento é outro forte constrangimento também

referido pelos municípios. A transferência tardia por parte do ME, o esforço financeiro que
tem sido necessário fazer ao nível da requalificação ou aluguer de espaços físicos, os
gastos nos transportes das crianças, a aquisição de material de desgaste, etc levam
muitos dos municípios a considerar que o financiamento atribuído é insuficiente e
discriminatório. Chegam mesmo a afirmar, segundo as conclusões do estudo, que as
realidades não são todas iguais, a capacidade das autarquias não são as mesmas, (...) O
ME trata de forma igual o que é diferente!
•

Outras das críticas apontadas prendem-se com a opinião sobre o próprio modelo,

o qual não responde eficazmente às necessidades das famílias e, por outro lado, é o
próprio modelo que está a contribuir para a falência de soluções, ao nível dos ATL
(Actividades de Tempos Livres), (...) as quais funcionavam de acordo com as
necessidades das populações.
•

O último dos constrangimentos referidos pelo estudo prende-se com a falta de

preparação das autarquias face às exigências de gestão e (...) de articulação que
implicam (...) as AEC (...).
Em suma e em face do conjunto dos constrangimentos enunciados pelos diferentes
municípios, o SPRC concluiu que, de um modo geral (...) os municípios revelam as grandes
debilidades do modelo e enorme cepticismo quanto ao futuro das AEC (SPRC/RCI, 2007: 25).
Face ao balanço extremamente negativo que o SPRC fez dos resultados do estudo,
aquando da sua divulgação186, propôs um conjunto de medidas a serem tomadas pelo Ministério
da Educação, entre as quais se inclui a proposta de uma avaliação rigorosa da implementação das
AEC e seus efeitos nas escolas do 1º CEB (Ciclo do Ensino Básico); a negociação de um novo
modelo de resposta social que sirva, com efectiva qualidade as escolas, os alunos e as famílias
186

O estudo desenvolvido pelo SPRC sobre as Actividades de Enriquecimento Curricular na região centro foi
divulgado, a 23 de Janeiro de 2007, em conferência de imprensa convocada para o efeito. Posteriormente, o
estudo foi divulgado junto de inúmeras entidades: Ministério da Educação e Comissão de Acompanhamento
do Programa (CAP); Grupos Parlamentares; Comissão de Educação da Assembleia da República;
Inspecção-geral de Ensino (IGE); Inspecção-geral do Trabalho (IGT); Inspecção-geral das Finanças (IGF);
Confederação das Associações de Pais (CONFAP); Câmaras Municipais da região centro; Sindicatos da
FENPROF, entre outros (RCI, 2007: 26).
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portuguesas; (...) responsabilização dos agrupamentos de escolas, como principais responsáveis
pelas actividades de enriquecimento curricular, por isso devem passar a ser as únicas entidades
promotoras das AEC (...) (SPRC/RCI, 2007: 26).
Posteriormente à divulgação deste estudo, a Federação Nacional dos Professores
(FENPROF), aquando da realização do seu 9º Congresso Nacional, aprovou uma resolução sobre
a acção reivindicativa, denominada Com os Professores e Educadores, a luta faz a diferença, na
qual está expressa a sua frontal oposição ao programa de desenvolvimento das chamadas
actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB, criadas pelo ME. Como é público, pais,
professores e autarquias fazem uma avaliação negativa deste processo (FENPROF/JF, 2007: 2223). Face às críticas feitas ao Programa das AEC, a FENPROF propõe três medidas para alterar o
modelo em vigor (FENPROF/JF, 2007: 23):

i)

uma profunda reorganização do 1º CEB que concretize equipas educativas e o
pleno desenvolvimento de todas as áreas do currículo e actividades que levem ao
seu enriquecimento, assumidas pelos docentes e organizadas e geridas pelos
agrupamentos de escolas;

ii)

o desenvolvimento de actividades de ocupação de tempos livres (com carácter
essencialmente lúdico), asseguradas por profissionais com formação diversa e
sob a responsabilidade das autarquias;

iii)

a tomada de medidas legislativas que, ainda este ano e com efeitos no início do
próximo ano lectivo, ponham fim às situações de exploração a que estão sujeitos
os professores em exercício nas chamadas actividades de enriquecimento
curricular.

As críticas ao programa das AEC não são apenas oriundas das organizações sindicais,
como se verá nos pontos seguintes.

3. Posição da CONFAP relativa às AEC

O futuro dirá, temos a certeza, da bondade deste programa. No entanto,
mantendo os princípios orientadores do despacho, é evidente e urgente
proceder-se a uma atempada reflexão que conduza às adequadas
alterações ao modelo existente.
CONFAP (2007a:6)

A Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), elemento integrante da
CAP, elaborou o Relatório de Acompanhamento Intercalar da Implementação das AEC tornado
público em Janeiro de 2007, onde tece várias críticas ao programa.
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As conclusões do relatório referem que apesar da medida vir ao encontro das
necessidades há muito exigidas pelas famílias, o programa “Escola a Tempo Inteiro” sofre ainda
de muitas vicissitudes (CONFAP, 2007a: 6). As adversidades constatadas pela CONFAP
englobam vários aspectos: instalações, relacionamento inter-pares, formação jurídica, intervenção
autárquica, formação dos monitores, etc.
Apesar da existência de escolas/agrupamentos onde o funcionamento roçava a perfeição
(CONFAP, 2007a: 6) a confederação relata que existem situações onde o descontrolo era total.
Esse funcionamento de sucesso ou insucesso da implementação das AEC, segundo o relatório
tem na sua origem vários factores de ordem estrutural e de dinamismo.
A CONFAP (2007a: 3) afirma no relatório que, de um modo geral, constatou-se a
satisfação da comunidade escolar pela iniciativa do estado promover o desenvolvimento de um
conjunto de actividades, realçando sempre que o ano corrente deve ser um ponto de partida, que
permita desenvolver e melhorar a forma como está o programa a ser implementado.
Relativamente

aos

aspectos

estruturais,

o

relatório

espelha

um

conjunto

de

constrangimentos, nomeadamente no que diz respeito às condições físicas dos espaços onde têm
lugar as actividades (CONFAP, 2007a: 1):
a) A existência de uma grande quantidade de horários duplos em centros urbanos
associada a uma política de encerramento de escolas fizeram realçar a ausência de
projectos educativos concelhios e programas de organização da rede escolar.
b) O fraco investimento realizado pelas autarquias ao nível das escolas do 1º ciclo foi
agora evidenciado pela manifesta escassez de estruturas físicas que garantam a
implementação do programa, sobretudo nas escolas onde funciona o regime duplo.
c) Revelou-se adicionalmente, em muitos concelhos, a não inclusão dos equipamentos
existentes na rede social e consequente envolvimento das instituições, que permitiria
rentabilizar salas para as actividades e transportes.
d) Nas escolas em regime normal a grande maioria das actividades desenvolvem-se em
contexto de sala de aula, podendo por isso estar os alunos confinados a 30 horas (25
lectivas e 5 de enriquecimento curricular) dentro do mesmo espaço.
Outro aspecto estrutural referido no relatório da CONFAP prende-se com a deslocação
geográfica de alunos para frequentarem as actividades de enriquecimento curricular. A falta de
salas para a realização das actividades sujeitou, nalguns casos, as crianças a várias deslocações
diárias, (…) registando-se (…) alguma inadequação dos tempos das respectivas viagens,
submetendo as crianças a longos períodos de permanência no trajecto efectuado (CONFAP,
2007a: 2).
Em relação ao horário de funcionamento das actividades, o relatório refere que em muitas
escolas é notória a impossibilidade de se elaborarem horários satisfatórios para as famílias, em
especial nas escolas em regime duplo (…) e a flexibilização dos horários do regime normal, com
inserção das actividades de enriquecimento curricular em períodos que obrigam os pais a optarem
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pela sua frequência, situação que condiciona o factor facultativo que está subjacente ao princípio
orientador preconizado no despacho (CONFAP, 2007a: 2).
A falta de experiência na planificação das AEC, quer pelos agrupamentos de escolas, quer
pelos municípios, implicou uma deficiente avaliação de necessidades ao nível dos recursos
humanos, com consequências as vários níveis, retrata o relatório da CONFAP (2007a: 2-3): dado
não terem sido devidamente programadas as formas de assegurar as faltas dos professores às
actividades de enriquecimento curricular e salvaguardadas, em protocolo de colaboração, as
obrigações de cada um dos parceiros no que se refere à afectação das auxiliares de acção
educativa necessárias ao acompanhamento das crianças entre as actividades de enriquecimento
curricular e nos intervalos, constata-se falta de recursos das escolas e a consequente
desresponsabilização de cada um dos intervenientes levantou reservas, por parte dos pais, quanto
à segurança das crianças. No entanto, estas consequências são de menor incidência, quando as
entidades executoras do programa de enriquecimento curricular asseguram, simultaneamente a
componente de apoio à família, uma vez que evidenciam uma maior capacidade de resposta,
nomeadamente, no que concerne à afectação de recursos de apoio às actividades e de
substituição dos professores em falta nas actividades de enriquecimento curricular (CONFAP,
2007a: 3).
Em relação à mobilização dos recursos materiais, considera o relatório que para o cálculo
financeiro que contempla um valor máximo (250 euros aluno), devia ter sido realizado um estudo
prévio dos gastos envolvidos na implementação do programa, uma vez que os dados recolhidos
pela CONFAP (2007a: 3) apontam para um insuficiente financiamento cedido pelo Ministério da
Educação, face às necessidades específicas detectadas pelas autarquias, com menos experiência
e prática na área da educação ou sem cartas educativas devidamente elaboradas, nomeadamente
no que respeita à resolução dos problemas levantados pelas escolas de regime duplo, escolas
isoladas, ou equipamentos insuficientes para a prática das actividades. Outro dos problemas
detectados, relacionado com os recursos materiais, prende-se com a inexistência de material
desportivo e musical o que comprova claramente uma omissão inequívoca do cumprimento do
currículo escolar (CONFAP, 2007a: 3). A esta situação, acresce o facto de terem sido detectadas
situações em que era solicitado a compra do manual de inglês bem como de outros materiais
necessários ao desenvolvimento das actividades, o que contraria o princípio de gratuitidade destas
actividades, imposto pelo despacho.
A falta de articulação entre parceiros e a não clarificação nos acordos de parceria da
forma como as Associações de Pais podem intervir no processo de implementação, correcções e
alterações das AEC (exceptuando-se os casos em que aquelas são promotoras e executoras) são
outras das críticas trazidas a público pelo relatório da CONFAP, sobre as AEC.
Em relação aos aspectos dinâmicos identificados pela CONFAP (2007a) englobam a
articulação curricular com os órgãos e estruturas da Escola/Agrupamento e o envolvimento dos
pais e encarregados de educação. Em relação ao primeiro aspecto, o relatório refere que a
escolha das actividades foi definida em função da comparticipação financeira do Ministério e não
de acordo com as reais necessidades do público-alvo. Esta situação decorre da ausência de
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consulta aos órgãos de gestão das respectivos agrupamentos (Conselho Pedagógico e
Assembleia de Escola) na concepção do projecto de enriquecimento curricular apresentado na
candidatura ao Programa, nomeadamente na definição das actividades a desenvolver, não
havendo selecção de acordo com os objectivos do Projecto Educativo do agrupamento de escolas
e das condições da sua execução (CONFAP, 2007a: 4). Outro dado referido que se entende
pertinente (e que pode ser constituído como objecto de investigação, no futuro) é uma certa
indefinição no que respeita à ligação entre as actividades seleccionadas e o currículo obrigatório,
dado que, como se assinala no relatório (CONFAP, 2007a: 5) a selecção mais concretizada
contempla as actividades nas áreas das expressões (física/desportiva e musical), previstas no
currículo do aluno, o que indiciou uma manifesta transferência de responsabilidades para os
professores das Actividades de Enriquecimento Curricular, situação que fez emergir problemas
adicionais. Estes problemas, segundo a CONFAP (2007a: 5) deveriam ter sido acautelados pelos
Conselhos Executivos, intervenientes principais no processo, em virtude de lhes ser exigido, como
representantes do agrupamento, uma discussão prévia à assinatura do protocolo de colaboração,
como os principais interessados no sucesso da medida. Esta situação, na opinião da federação
(CONFAP), teve influência na deficiente integração destes professores nas estruturas educativas
existentes no Agrupamento a qual, se existisse, facilitaria a acção de coordenação das actividades
de enriquecimento curricular, enquadrando-as de forma a não haver sobreposição com as
actividades curriculares.
Em relação ao envolvimento dos pais e encarregados de educação, a CONFAP lança
críticas às entidades promotoras pelo facto de a selecção das actividades de enriquecimento
curricular, de uma forma geral, não ter sido precedida de uma auscultação das Associações de
Pais e ao facto de raramente se preverem mecanismos internos de avaliação que permitam medir
o grau de satisfação dos pais e encarregados de educação (CONFAP, 2007a: 5).
Um dos aspectos positivos quanto ao seu envolvimento, referido no relatório, está
relacionado com o reconhecimento de que nas escolas onde já existia uma prática de gestão que
o incluía, a ligação entre os vários intervenientes na implementação da Escola a Tempo Inteiro
(…) tem mais consistência sendo notória a integração das dinâmicas no projecto educativo da
escola (CONFAP, 2007a: 5).
Posteriormente, em Abril de 2007, a CONFAP produziu um outro documento no âmbito
das

AEC

intitulado

Análise

de

Implementação

e

Recomendações, em

resultado

do

acompanhamento ao longo de vários meses da implementação da Escola a Tempo Inteiro. Na
perspectiva dos pais, agentes que têm reclamado há muito a adopção de medidas sócioeducativas e de lazer que simultaneamente se assumam com uma função de acolhimento e de
desenvolvimento pessoal, social e cultural (CONFAP, 2007b:1) o documento faz uma aferição,
quanto às transformações introduzidas pelo despacho que generaliza a Escola a Tempo Inteiro no
1º Ciclo; traça as principais características das AEC e elabora um conjunto de alterações que
devem ser introduzidas no Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho.
A CONFAP, em relação à solução apresentada pelo Despacho nº 12591/2006, de 16 de
Junho detectou vários desvios que foram surgindo e avaliadas as diversas alternativas
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encontradas para ultrapassar as dificuldades de operacionalização do programa (2007b: 1). Neste
documento a CONFAP reconhece as AEC como sucedâneas de um conjunto de iniciativas
levadas a cabo por diversas entidades, entre as quais as Associações de Pais, que através do
seus Centros de Actividades de Tempos Livres garantiram durante largos anos a permanência dos
alunos nas escolas após o tempo lectivo, assegurando o acesso a actividades lúdicas, desportivas
e de reforço de aprendizagens (CONFAP, 2007b: 1). Estas actividades, contudo nunca garantiram
a universalidade no acesso aos Centros de Actividades de Tempos Livres tendo em conta o
regime de funcionamento das escolas (caso dos horários duplos) e a falta de entidades
promotoras e sobretudo pela dificuldade de muitas das famílias em assegurarem o pagamento
exigido, o que acabou por determinar um conjunto de desigualdades entre os alunos (CONFAP,
2007b: 1).
A assumpção das AEC pelo ME, de forma a preencher o prolongamento de horário (10
horas semanais) e o seu financiamento vieram permitir, segundo a CONFAP (2007b: 2), a
possibilidade de serem equacionadas no terreno diversas soluções com o objectivo de não só
garantir a permanência dos alunos nas escolas para além do horário lectivo, como facultar o
acesso a todos os alunos às actividades desenvolvidas pelas entidades promotoras. Nesta
perspectiva a confederação considera que a implementação das AEC se traduz numa iniciativa
meritória (…) a qual devem assumir-se como um factor qualitativo no percurso escolar dos seus
educandos (…) reconhecendo, também, que as AEC garantem o acesso por parte dos alunos do
1º Ciclo, a um conjunto de actividades complementares constituindo-se como complemento do
currículo e de valorização pessoal, esperando-se que venha a traduzir num futuro próximo num
aumento das suas competências (CONFAP, 2007b: 1-2). Apesar das vantagens enunciadas, a
CONFAP considera que é necessário complementar as AEC com a componente de “apoio social”
(através das soluções de comparticipação estatal nos custos das mesmas, previstas no despacho
mas ainda não implementadas).
Em relação às características das actividades de enriquecimento curricular, a CONFAP
recomenda a indispensabilidade de aplicação de estratégias e metodologias diferentes das
aplicadas em contexto de sala de aula que potencie aos alunos bem-estar e tranquilidade;
qualquer alteração que se venha a registar no futuro próximo nunca poderá acarretar um excesso
de tempos curriculares obrigatórios aos alunos (…) e terá forçosamente de ter sempre subjacentes
os princípios orientadores do despacho: frequência facultativa e gratuita das actividades
(CONFAP, 2007b: 2). Por outro lado a CONFAP reconhece a transferência para enriquecimento
curricular de áreas específicas contempladas na componente curricular, situação que deve ser
acompanhada por uma análise comparativa entre os sumários das áreas das expressões nos
tempos curriculares e os registos escritos efectuados pelos professores das actividades de
enriquecimento curricular permitirá um estudo criterioso conducente a possíveis alterações do
modelo proposto no despacho (2007b: 2).
No que diz respeito às competências das entidades promotoras das AEC (os municípios) e
ao seu papel, refere a CONFAP, que a questão da universalidade ainda não está assegurada
dada a manutenção em funcionamento de escolas em regime duplo (…) traduzindo-se
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simultaneamente para as entidades promotoras num aumento considerável dos custos associados
à sua implementação resultantes da contratação de transportes e alugueres de instalações,
situação que não ocorre nas escolas em regime normal (CONFAP, 2007b: 2-3). Ainda no que diz
respeito aos espaços físicos utilizados, às condições em que se efectuam as deslocações e à
contratação de pessoal auxiliar de apoio, considera a CONFAP serem estes factores
condicionadores da tomada de decisão na implementação das AEC, e ao mesmo tempo das
famílias, perante as circunstâncias em que os seus educandos participam nas actividades
(CONFAP, 2007b: 3). Perante estes factos, a confederação entende ser necessário um
financiamento distinto tendo em conta as diferentes exigências das autarquias face a escolas
isoladas, a equipamentos insuficientes e a horários duplos, situação para a qual deve assumir
prioridade a reconversão e o melhoramento do parque escolar consideradas as novas realidades
(alargamento, enriquecimento e apoio à família) (CONFAP, 2007b: 3).
Em relação ao próprio conceito de Escola a Tempo Inteiro, a CONFAP entende que a
frequência das AEC passa, necessariamente, pela existência de serviços que complementem a
ocupação diária dos alunos face à inevitável ausência de políticas de família assentes na
conciliação entre vida familiar, profissional e escolar, conferindo tempo aos pais para que estes
possam estar efectivamente presentes no acompanhamento dos seus filhos (CONFAP, 2007b: 3).
Os serviços associados a uma componente de apoio à família, referidos pela confederação
devem, na sua perspectiva, garantir a ocupação das crianças fora do período lectivo e de
enriquecimento curricular, bem como permitir o acesso a refeições quentes nas escolas, dado ser
esse também um factor que pode determinar o nível de adesão às AEC’s. Assim, segundo a
CONFAP (2007b: 3), dever-se-á implementar a obrigatoriedade do serviço de refeições que
algumas autarquias, apesar dos protocolos estabelecidos entre o ME e a ANMP tardam em
promover e, sem o qual, a “Escola a Tempo Inteiro” perde todo o sentido.
Outra das necessidades identificadas pela CONFAP relaciona-se a criação de uma linha
de financiamento específica para a comparticipação das famílias na Componente de Apoio à
Família (CAF) – organizada pelas Associações de Pais, por autarquias e instituições sem
protocolos de cooperação com a Segurança Social – que permita uma equidade na frequência das
famílias abrangidas por estas entidades evitando situações de exclusão social por falta de
recursos financeiros (CONFAP, 2007b: 4).
A salvaguarda da integração das crianças com necessidades educativas especiais nas
AEC, nomeadamente no que concerne à afectação dos vários apoios humanos e recursos
materiais que garantam o acesso pleno, em condições de segurança e bem-estar emocional, à
Escola a Tempo Inteiro, é outra das recomendações constante no documento que se tem estado a
fazer referência (CONFAP, 2007b: 4).
Do acompanhamento efectuado pela CONFAP, enquanto membro da CAP, entende ser
necessário criar instrumentos de avaliação que meçam a qualidade da oferta dessas “outras
actividades”, além das de eleição, preconizadas no despacho, e que não têm de cumprir,
obrigatoriamente, linhas programáticas emanadas pelo Ministério da Educação. Para esse efeito,
a CONFAP propõe a criação de Comissões Municipais de Acompanhamento, através dos
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Conselhos Municipais de Educação, os quais devem possuir um carácter regulador e de
monitorização/avaliação local (CONFAP, 2007b: 4). Propõe ainda que este modelo de avaliação
seja transferido para dentro dos Agrupamentos de modo a originar a constituição de comissões,
no âmbito das competências da Assembleia de Escola, os quais deverão funcionar como
observatórios de qualidade (CONFAP, 2007b: 4).
Por fim, em relação às alterações a introduzir no Despacho nº 12590/2006, de 16 Junho, a
CONFAP recomenda que, não obstante uma maior intervenção dos municípios enquanto
entidades preferenciais na promoção de uma escola de qualidade e com respostas diversificadas
em função das realidades locais, esta não se poderá sobrepor à desejável autonomia que as
escolas deverão assumir definitivamente, uma vez que todas as acções a desenvolver são
dirigidas aos seus alunos, para os quais se desenharam os projectos educativos e pedagógicos
(CONFAP, 2007b: 5). Segundo a confederação, esta recomendação prende-se com o facto de
terem constatado, durante a fase de acompanhamento do programa, que muitas escolas se
limitam a aceitar as propostas que lhes são apresentadas, e por isso, demitem-se de se afirmarem
como instituições centrais do processo de desenvolvimento comunitário passando a navegar ao
sabor da corrente dos interesses de agenda dos municípios. Reduzindo-se ao silêncio e à
passividade, as escolas, na perspectiva da CONFAP (2007b: 5) estão a contribuir, também, para o
esvaziamento de conteúdo dos Conselhos Municipais de Educação tornando-os meros órgãos
consultivos inactivos e indiferentes e desta forma incapazes de contribuir para uma verdadeira
territorialização das políticas educativas.
Expostos os vários constrangimentos na implementação da Escola a Tempo Inteiro e
tendo em conta a defesa da autonomia de cada escola, a CONFAP conclui que as soluções a
adoptar não poderão ser implementadas pelo Ministério da Educação, como se todo o País fosse
igual ou por imposição da entidade promotora, como se todas as crianças tivessem as mesmas
necessidades sociais e educativas (CONFAP, 2007b: 5). Tendo por base as visitas de
acompanhamento promovidas pela CAP, pelos estudos levados a efeito pelas várias Associações
Profissionais, CONFAP e ANMP, a confederação considera, em suma, ser primordial o
desenvolvimento de um modelo assente num financiamento por Projecto de Enriquecimento
Curricular, o qual defina um número de actividades e de condições para a sua total abrangência
tendo em atenção as realidades de cada concelho e em cada concelho a realidade de cada
agrupamento, o qual deve estar convencionado, por sua vez, em compromissos aceites por todos
os intervenientes no processo educativo (CONFAP, 2007b: 5).

4. Balanço institucional sobre as AEC
O Relatório Intercalar187 da Comissão de Acompanhamento das Actividades de
Enriquecimento Curricular (CAP), definida no Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho, traça um
187

Neste Relatório Intercalar consta um sumário executivo onde se encontram plasmadas as principais
conclusões e recomendações do trabalho realizado de acompanhamento e avaliação do Programa. No
primeiro capítulo, encontram-se os dados de execução geral das AEC, e no segundo são analisados os
resultados aprofundados obtidos no âmbito de visitas de acompanhamento a uma amostra de 16% das
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balanço positivo da aplicação do programa, destacando uma mudança de fundo na situação
verificada há apenas dois anos, com elevadas taxas de adesão das escolas, dos parceiros
promotores dos projectos e dos alunos.
Segundo dados divulgados pelo relatório, no presente ano lectivo, 99% dos
estabelecimentos de ensino oferecem gratuitamente ensino do Inglês aos alunos dos 3.º e 4.º
anos de escolaridade, e 43% aos alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade. O Apoio ao Estudo
registou uma oferta de 99%; a Actividade Física e Desportiva, de 94%, e o Ensino da Música, de
85% (CAP, 2007: 5). Esta abrangência de oferta só se tornou possível, nos termos deste
documento, graças ao facto das Câmaras Municipais terem reforçado o seu empenhamento
através do desempenho do papel de parceiros educativos centrais, representando 89 % das
entidades promotoras (apenas 15 municípios, em todo o país, não o são) (…). Outras entidades
promotoras são Agrupamentos de Escolas (4,5%), Associações de Pais (3,1%) e IPSS (2,4%)
(CAP, 2007: 5).
Para além do reconhecimento do papel dos municípios no sucesso do programa, a CAP
destaca, também, a forte adesão de várias entidades parceiras (institutos de línguas, escolas de
música, associações desportivas, empresas, instituições de educação e formação, IPSS,
associações culturais, recreativas ou humanitárias, associações de pais e outras), que actuam por
exemplo em 42,1% dos casos no Inglês do 3.º e 4.º anos, 48,2% na música e 37,9% na Actividade
Física e Desportiva.

4.1. Principais Indicadores de Execução Física do Programa
No ano lectivo 2006/07 existem 5959 estabelecimentos com 1.º ciclo em funcionamento no
continente português (5915 integram alunos dos 1.º e 2.º anos e 5926 integram alunos dos 3.º e
4.º anos).

4.1.1. Estabelecimentos de Ensino
Segundo o Relatório Intercalar, o número de estabelecimentos e a correspondente taxa de
cobertura das AEC varia em conformidade com a actividade considerada, como se pode confirmar
pela análise do Quadro 33.

entidades promotoras, cuja metodologia é apresentada em capítulo próprio. Essas visitas foram realizadas
por representantes do Ministério da Educação – Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular
(DGIDC) e Direcções Regionais de Educação –, bem como por peritos pertencentes aos parceiros
representados na CAP, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a
Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), a Associação Portuguesa de Professores de
Inglês (APPI), a Associação Portuguesa de Educação Musical (APEM), o Conselho Nacional das
Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPPEF) e a Sociedade Portuguesa de
Educação Física (SPEF).
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Quadro 33 – Nível de cobertura, quanto aos estabelecimentos de ensino, de cada uma das AEC

Estabelecimentos
AEC
Ensino do Inglês nos 1.º e 2.º anos
Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º anos
Ensino da Música
Actividade Física e Desportiva (AFD)
Apoio ao Estudo

N

% do total

2534
5859
5067
5622
5874

42,8
98,9
85,0
94,3
98,6

Fonte: Adaptado CAP (2007: 6)
A análise das taxas de cobertura, segundo a CAP (2007: 6), permite constatar de uma
muito elevada abrangência ao nível do Apoio ao Estudo, do Inglês (3.º e 4.º anos), como é normal
dado o carácter de oferta obrigatória destas actividades e, ainda, da Actividade Física e Desportiva
(AFD); já no que diz respeito ao Ensino da Música, embora a taxa de cobertura continue a ser
elevada, a diferença percentual para as actividades anteriores fica a dever-se, na opinião da CAP,
sobretudo, à falta de professores habilitados para leccionar a actividade; no caso do Inglês (1.º e
2.º anos), a taxa de cobertura é expressiva e considerada elevada tendo em conta tratar-se de
uma actividade que, para além de constituir oferta não obrigatória (CAP, 2007: 6); nalguns casos
substitui uma das actividades referidas e noutros corresponde a um investimento das entidades
promotoras para além do financiamento do Ministério da Educação.
Numa análise mais fina da taxa de cobertura do ensino do Inglês, e no que se refere aos
alunos do 3º e 4º anos de escolaridade, importa realçar os dados sobre a evolução das taxas de
cobertura ocorrida de um ano para o outro, evidenciando-se a considerável subida percentual nas
áreas de abrangência da DREN e da DREL, comparativamente com os dados do PGEI/1º Ciclo
(2005/06), tal como se confirma no Quadro 34:
Quadro 34 – Evolução da oferta de Ensino de Inglês quanto aos estabelecimentos,
entre 2005/2006 e 2006/2007

DRE
DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

Taxa de cobertura (% de Estabelecimentos)
2005/06
2006/07
94,4
99,7
93,1
98,9
95,5
95,8

99,3
99,3
98,2
98,2
95,6
98,9

Fonte: Adaptado CAP (2007:13)
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No que se refere ao ensino do inglês aos alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade, a CAP (2007:
13) evidencia as mais elevadas taxas de cobertura nas áreas de abrangência das Direcções
Regionais do Norte e do Alentejo dado que este tipo de oferta é realizado, pela primeira vez
(Quadro 35).
Quadro 35 – Abrangência da oferta quanto aos estabelecimentos
de Ensino de Inglês nos 1.º e 2.º anos

DRE

Estabelecimentos
N
% do total

DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

1132
618
524
210
50
2534

49,5
37,7
36,8
54,5
27,5
42,8

Fonte: Adaptado CAP (2007:13)

No caso da actividade do Ensino da Música (Quadro 36), a CAP (2007: 14) refere que as
taxas de cobertura são visivelmente mais baixas que as do Inglês (3.º e 4.º anos), sendo esta
diferença mais notória na região algarvia (DREAlg). A justificação encontrada pela CAP para a
elevada taxa de cobertura na Região Centro (DREC) prende-se com a existência mais abundante
de entidades parceiras, com capacidade de oferta de professores habilitados para a actividade.

Quadro 36 – Abrangência da oferta quanto aos estabelecimentos, e Ensino da Música

Estabelecimentos
N
% do total

DRE
DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

1863
1505
1257
309
133
5067

81,0
91,1
88,0
78,4
72,3
85,0

Fonte: Adaptado CAP (2007: 14)

Apesar da Actividade Física e Desportiva (AFP) não ser, à semelhança do Ensino da
Música, de oferta obrigatória, as taxas de cobertura regionais acabam por ser mais elevadas,
excepção feita à DREL, o que se pode constatar no quadro seguinte (Quadro 37):
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Quadro 37 – Estabelecimentos com Actividade Física e Desportiva (AFP),
por Direcção Regional de Educação

Estabelecimentos
DRE
DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

N

% do total

2208
1627
1269
353
165
5622

96,0
98,5
88,8
89,6
89,7
94,3

Fonte: Adaptado CAP (2007: 14)
Apesar de ser de oferta obrigatória tal como o Ensino do Inglês (3º e 4º anos), a actividade
de Apoio ao Estudo188 regista uma taxa de cobertura ligeiramente menor (94,3%). A explicitação
para esse facto, segundo o Relatório Intercalar da CAP (2007: 14), prende-se particularmente com
a ausência de instalações adequadas, mesmo que alternativas, em escolas a funcionar em regime
duplo e no caso particular das escolas isoladas, devido ao envolvimento dos professores titulares
de turma em acções de formação promovidas pelo Ministério da Educação.
4.1.2. Alunos abrangidos pelas AEC
Em relação aos alunos189 abrangidos pelas AEC, o relatório da CAP (2007:15) dá conta de
que o seu número e a correspondente taxa variam em conformidade com a actividade em causa,
como se pode verificar no Quadro 38.
Quadro 38 – Abrangência da oferta de cada uma das AEC, quanto aos alunos nelas envolvidos

Alunos Abrangidos
AEC
Ensino do Inglês nos 1.º e 2.º anos
Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º anos
Ensino da Música
Actividade Física e Desportiva (AFD)
Apoio ao Estudo

N

%

63 988
185 230
273 178
316 127
339 044

30,5
88,8
65,3
75,6
81,1

Fonte: Adaptado CAP (2007: 15)
A análise do quadro permite constatar a existência de elevadas taxas de frequência das
AEC, mas que não têm a expressão das taxas de cobertura dos estabelecimentos, atendendo a
que não há uma proporcionalidade directa entre ambas. A explicação dada pela CAP (2007:15)
refere as limitações físicas dos estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que os
estabelecimentos de ensino podem não oferecer todas as actividades a todos os alunos (podendo,
por exemplo, estabelecer prioridades por anos de escolaridade) e a não obrigatoriedade de

188

O Apoio ao Estudo é uma actividade de enriquecimento curricular incluída, obrigatoriamente, nos Planos
de Actividades das escolas ou agrupamentos de escolas, que não necessita de parceria com entidades
promotoras, nem é objecto de comparticipação financeira e que apresenta taxas de cobertura regionais
próximas às de ensino de inglês
189
No ano lectivo 2006/2007 estão matriculados no 1º ciclo do ensino básico público no continente português
419.765 alunos, dos quais 211 010 frequentam os 1.º e 2.º anos e 208 755, os 3.º e 4.º anos (GIASE, 2007).

252

frequência por parte dos alunos, dado que os seus encarregados de educação podem optar pela
não frequência, ou pela frequência de apenas uma ou mais actividades. Este fenómeno tem maior
expressão no Ensino da Música e na AFD (CAP, 2007: 15).

4.1.3. Professores das AEC
Os professores das actividades de enriquecimento curricular podem ser disponibilizados
por qualquer dos parceiros190. O seu recrutamento pelas entidades promotoras (directamente, ou
através de entidades parceiras) está, no entanto, sujeito a critérios relacionados com um
determinado perfil académico exigido para cada actividade, já explicitado neste capítulo. O quadro
que se segue mostra o número de professores envolvidos nas AEC.

Quadro 39 – Número de professores envolvidos em cada uma das AEC,
por Direcção Regional de Educação

DRE

Ensino do Inglês

Ensino da Música

AFD

Outras actividades

Total

DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

1400
801

1168
703

1658
912

958
562

1058
181
111
3551

1125
151
90
3237

1213
212
126
4121

826
161
45
2552

5184
2978
4222
705
372
13461

Fonte: Adaptado CAP (2007: 19)
O total dos professores envolvidos nas AEC (Quadro 39) ascende a 13461; a Actividade
Física e Desportiva é aquela que envolve o maior número – 4121 – ao passo que Outras
Actividades são as que envolvem menos professores – 2552.
Na senda do que já tinha sido constatado nos resultados obtidos no estudo do SPRC (a
que já se fez referência), os professores das AEC (cujas idades se situam, predominantemente,
entre os 21 e os 30 anos), no que diz respeito à sua ligação contratual, encontram-se, na sua
maioria, em situação de contrato de prestação de serviços com as entidades promotoras ou
entidades parceiras prestadoras de serviços (CAP, 2007: 24).

4.1.4. Entidades promotoras e entidades parceiras das AEC’s
O relatório confirma que a promoção de actividades de enriquecimento curricular é,
maioritariamente, assegurada por autarquias (como se pode observar na consulta do Quadro 40),
sendo este envolvimento mais significativo na zona de abrangência da DREN (onde para além das
autarquias há apenas uma IPSS envolvida), seguida da DREC (CAP, 2007: 19-20).

190

Existe excepção apenas para a actividade de Apoio ao Estudo; neste caso, os professores da actividade
são obrigatoriamente disponibilizados pelos agrupamentos de escolas.
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Quadro 40 – Distribuição das unidades orgânicas, segundo o tipo de entidade promotora

Agrupamentos de Escolas
Tipo de Entidade Promotora
Autarquias
Agrupamento de Escolas
Associação de Pais
IPSS
Total

N

%

811
37

89,0
4,1

42
21
911

4,6
2,3
100,0

Fonte: Adaptado (CAP, 2007: 19)

Para além das autarquias, destacam-se os agrupamentos de escolas que, enquanto
entidades promotoras, aparecem em terceiro lugar (4,1%) e têm maior expressão na região do
Alentejo, enquanto as Associações de Pais e as IPSS atingem percentagens mais elevadas na
região de Lisboa. As IPSS são aquelas que têm menor expressão (2,3%).
Em relação às entidades parceiras o relatório da CAP fornece dados detalhados sobre
quem são essas entidades e a sua representatividade por DRE. Dada a importância destes dados
para esta investigação, optou-se por considerar os respeitantes a três AEC: Inglês, Ensino da
Música e AFD.
A CAP considera entidade parceira os Institutos de Línguas, Empresas, Instituição de
Educação e Formação, IPSS, Associação cultural, recreativa ou humanitária, Associação de Pais
e Outros. Tal como se pode observar nos Quadros 41 a 43, os Institutos de Línguas, as Escolas
de Música e as Associações Desportivas são as entidades parceiras mais representativas,
respectivamente, no Inglês dos 3º e 4º anos, no Ensino da Música e na Actividade Física e
Desportiva, seguidas pelas empresas que aparecem, por conseguinte, nas três actividades de
enriquecimento referidas, em segundo lugar. Em terceiro lugar – e, uma vez mais, em qualquer
das AEC consideradas – estão as instituições de Educação e Formação. As entidades parceiras
menos representativas são, globalmente, as Associações de Pais.
Quadro 41 – Distribuição dos estabelecimentos de ensino, segundo o tipo de entidade parceira, envolvida na promoção de
Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º anos,
por Direcção Regional de Educação

DRE
DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

Instituto
de
Línguas
61,1%
43,4%
51,4%
40,3%
97,1%
51,1%

Empresa

Instituição
de Educação
e Formação

IPSS

0,7%
9,4%
20,6%
22,2%
0,0%
13,0%

24,4%
19,3%
2,9%
4,2%
0,0%
12,1%

6,5%
12,6%
4,5%
0,0%
0,0%
7,2%

Associação
cultural,
Associação
Outro
recreativa ou
de Pais
humanitária
3,2%
0,2%
3,7%
11,4%
0,4%
3,4%
2,0%
9,9%
8,7%
13,9%
6,9% 12,5%
0,0%
2,9%
0,0%
5,6%
4,9%
6,1%
Fonte: Adaptado CAP (2007: 33-34)
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Quadro 42 – Distribuição dos estabelecimentos de ensino, segundo o tipo de entidade parceira, envolvida na promoção do
Ensino da Música, por Direcção Regional de Educação

DRE

Escola
de
Música

Empresa

DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

67,2%
22,4%
51,8%
60,5%
79,5%
48,3%

17,2%
12,5%
15,4%
14,9%
15,9%
15,0%

Associação
cultural,
recreativa ou
humanitária
5,2%
17,5%
11,9%
20,2%
4,5%
12,1%

Instituição de
Educação e
Formação
3,6%
23,1%
5,3%
0,0%
0,0%
9,5%

IPSS

Associação
de Pais

Outro

4,8%
0,0%
2,1%
15,3%
0,5%
8,6%
3,1%
7,8%
4,7%
0,0%
4,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
3,5%
4,8%
Fonte: Adaptado CAP (2007: 33-34)

Quadro 43 – Distribuição dos estabelecimentos de ensino, segundo o tipo de entidade parceira envolvida na promoção de
Actividade Física e Desportiva, por Direcção Regional de Educação

DRE
DREN
DREC
DREL
DREA
DREAlg
Total

Associação
Desportiva

Empresa

41,6%
26,3%
35,3%
59,2%
75,9%
36,0%

24,1%
8,4%
23,1%
19,7%
24,1%
19,3%

Associação
cultural,
recreativa ou
humanitária
10,5%
15,8%
13,3%
15,8%
0,0%
13,3%

IPSS
7,8%
24,2%
3,9%
0,0%
0,0%
9,8%

Instituição
de
Associação
Outro
Educação e
de Pais
Formação
5,1%
0,0% 10,8%
13,0%
0,9% 11,4%
3,6%
10,2% 10,6%
0,0%
5,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,2%
5,3% 10,2%
Fonte: Adaptado CAP (2007: 33-34)

Tendo sido traçada uma radiografia dos resultados que se entenderam mais significativos
para esta investigação, revelados no Relatório Preliminar da CAP (2007), julga-se de igual modo
pertinente registar, de seguida, as principais conclusões e recomendações nele contidas.
A primeira conclusão referida no relatório relata que até ao ano de 2004/2005, apenas
cerca de um quarto das crianças que frequentavam o 1.º ciclo do ensino básico podia beneficiar,
mediante o recurso a entidades privadas e ao esforço financeiro das famílias, de um conjunto de
actividades que, terminado o período de aulas curriculares, enriqueciam a sua aprendizagem e
asseguravam um acompanhamento educativo de qualidade variável (Relatório Intercalar AEC/ME,
2007: 5). Os restantes três quartos, segundo o mesmo Relatório Intercalar, à data da entrada em
vigor do Programa, estavam privadas do acesso à educação e à aprendizagem durante todo o
tempo em que não estavam na escola. Esta situação, no ano lectivo de 2005/2006 foi
ultrapassada em cerca de 76% do total das escolas do 1.º ciclo por via do alargamento do seu
horário de funcionamento. Destas, afirma o Relatório Preliminar (2007: 5):
•

31% tiveram prolongamento de horário em todos os dias da semana;

•

em 45% das escolas o prolongamento ocorreu em alguns dos dias. Isto em

resultado da instituição do Ensino do Inglês como actividade de enriquecimento
curricular, que cobriu a quase totalidade dos alunos que frequentavam os 3.º e 4.º anos
de escolaridade;
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Em relação à oferta de AEC, segundo a mesma fonte (CAP, 2007: 5), no presente ano
lectivo, 98,9% dos estabelecimentos oferecem gratuitamente ensino do Inglês nos 3º e 4º anos;
42,8% oferecem Ensino do Inglês nos 1.º e 2.º anos; 85,0% ensino de música, 94,3% Actividade
Física e Desportiva e 98,6% Apoio ao Estudo. Quanto aos alunos envolvidos no Programa, a taxa
de frequência atinge os 88,8% no caso os alunos matriculados nessas escolas que frequentam a
actividade inglês nos 3º e 4º anos; 30, 5% frequentam inglês nos 1º e 2º anos; 65,3% frequentam
o ensino de música; 75,6% a Actividade Física e Desportiva; 81,1% o Apoio ao Estudo.
Outra das conclusões retiradas do relatório menciona que são poucos os alunos que
frequentam essas mesmas actividades em instituições privadas, situação que a CAP identifica
como uma mudança de fundo (...) dadas as elevadas taxas de adesão, tanto das escolas e dos
seus parceiros promotores de projectos, como dos alunos (CAP, 2007: 5).
Segundo o mesmo relatório, a CAP (2007: 2) concluiu que as Câmaras Municipais
reforçaram o seu empenhamento através do desempenho do papel de parceiros educativos
centrais, representando 89 % das entidades promotoras (apenas em 15 municípios, em todo o
país, não o são) (CAP, 2007: 2). Essa importância atribuída aos municípios não se prende,
apenas, com a sua representação enquanto entidade promotora mas como o esforço que é lhes é
reconhecido, o qual vai para além da organização formal das actividades, passando pelo reforço
do esforço próprio das autarquias no campo da educação, estimulado pelo efeito de alavancagem
produzido pelo Programa. Este empenhamento dos municípios deveu-se, em grande parte, à
constituição de parcerias com empresas, IPSS, Instituições de Educação e Formação, Associação
de Pais, etc. A este propósito, conclui o relatório (CAP, 2007: 2) que a constituição de parcerias,
sendo uma das dimensões simultaneamente mais inovadoras e mais complexas da montagem
dos projectos, se apresentou como um factor crítico das AEC.
Tendo-se destacado as principais conclusões, entende-se importante, também, sublinhar
algumas das recomendações produzidas no âmbito do mesmo documento (CAP, 2007). O
conjunto das recomendações produzidas pela CAP revela as principais debilidades sobre o
programa das AEC que incidem sobre aspectos pedagógicos, contratação e remuneração dos
professores das AEC, carência de recursos materiais e didácticos, parcerias, entre outros.
(…) maior responsabilização do agrupamento de escolas ou escola não agrupada no
domínio dos aspectos dinâmicos do Programa em particular na respectiva integração na cultura
organizacional e no projecto escolar do Agrupamento (inclusão nos projectos educativos e
curriculares de escola/turma); na criação de mecanismos de comunicação e articulação entre o
professor titular de turma e os professores das AEC e entre estes e os professores do 2.º ciclo, e
ainda no que respeita à articulação vertical entre os docentes das AEC e os Departamentos
respectivos (CAP, 2007: 5);
(…) procura de soluções que passem por um maior envolvimento dos agrupamentos de
escolas ao nível do recrutamento e da gestão dos professores, bem como ao nível da participação
dos promotores na elaboração de horários e organização de actividades (CAP, 2007: 5);
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(…) definição de regras relativas à remuneração, nomeadamente a fixação de um valor
mínimo por hora, calculado a partir do valor atribuído aos professores contratados, com base no
índice 126 quando possuam habilitação igual à licenciatura ou índice 89 nos restantes casos
(CAP, 2007: 5);
(…) importa definir o ideal-tipo de “perfil pedagógico” que deverá ser exigido aos
professores ou aos candidatos a professores das AEC (CAP, 2007: 5);
(…) devem ser identificadas e corrigidas todas as situações em que a interposição de
parceiros entre os promotores e as escolas não acrescenta valor mas pelo contrário consome
recursos que devem ser destinados à acção com os alunos (CAP, 2007: 6);
(…) Tendo em conta a constatação de situações de carência de materiais e didácticos
para uso dos professores e alunos das AEC, em particular nalgumas actividades de que se
destaca o ensino da música, recomenda-se o maior empenhamento e responsabilização das
entidades promotoras na sua aquisição e controlo de qualidade, em articulação com as estruturas
de articulação curricular das escolas ou agrupamentos de escolas (CAP, 2007: 6).
(…) Preparar para utilização no final do ano lectivo um conjunto de instrumentos
que permitam verificar a avaliação feita pelos diversos agentes envolvidos, nomeadamente
autarcas, agrupamentos, entidades parceiras, professores titulares e das AEC e pais (CAP, 2007:
7).
As recomendações produzidas pela CAP (2007: 5-7) são convergentes com as produzidas
no Relatório das Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas pela ESEC191 (2007),
produzido por uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação, constituída para esse efeito.
De um total de vinte recomendações, destacam-se apenas as seguintes (ESEC, 2007: 132
-135):
(…) recomenda-se, na preparação do próximo ano lectivo, o aumento da duração das
sessões, criando blocos de pelo menos 1h30, de forma a que os professores e animadores das
EC tenham a possibilidade de desenvolver um trabalho mais rico pedagogicamente (…);

(…) em termos de horários (…) recomenda que os professores e animadores sejam
colocados em escolas da mesma área geográfica, para que não tenham que se deslocar em
grandes percursos que não lhes permita chegar a horas às actividades (…) os profissionais destas
actividades deveriam ser afectos a um só Agrupamento de Escolas ;

(…) devem ser criadas condições para que

os professores das AEC se mantenham

durante todo o ano lectivo em funções (…) pensar num sistema de substituição de faltas dos

191

Os dados, conclusões e recomendações contidos no relatório foram recentemente divulgados no Encontro
Internacional Aprender em Tempo de Lazer – O enriquecimento Curricular – o qual decorreu nos dias 21 e 22
de Junho na Escola Superior de Educação de Coimbra. Este relatório aguarda publicação, porquanto a sua
consulta refere-se à versão provisória. Entende-se como importante referir, ainda que a ESSE é uma das
entidades parceiras da Câmara Municipal de Coimbra, a qual é a entidade promotoras das AEC, no concelho.
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professores/Animadores das AEC, de modo a que, quando estes necessitem de faltar, fique
assegurado o acompanhamento das crianças (…);

(…) recomenda (…) as funções dos seus profissionais sejam mais valorizadas e
credibilizadas, o que passa, desde logo, pela existência de contratos dignos, com definição de
regras relativas à remuneração de horas que são contabilizadas, nomeadamente pelo pagamento
das horas de preparação das actividades e das horas de reuniões (…);

(…) deve haver um maior envolvimento por parte de todos os intervenientes neste
processo, principalmente dos Agrupamentos de Escolas (…) maior implicação dos Professores
Titulares de Turma nas AEC, nomeadamente em termos de articulação curricular e supervisão
pedagógica (…);

(…) recomenda-se que as entidades promotoras e parceiras, em articulação com os
Agrupamentos e Escolas, assumam uma maior responsabilidade e empenho na aquisição e
controlo da qualidade dos materiais didácticos a utilizar nas AEC (…) no próximo ano lectivo, deve
verificar-se, efectivamente, um aumento do reforço financeiro para a aquisição dos materiais
necessários (…);

(…) considera-se necessário e pertinente a existência de formação a nível pedagógico dos
profissionais das AEC (…) torna-se importante sensibilizar e formar estes profissionais para o
facto de que estas actividades não são especificamente curriculares, devendo ser actividades
lúdico-pedagógicas e que, acima de tudo, permitam que as crianças brinquem (…);
Apesar da diversidade de recomendações previstas no relatório elaborado pela ESEC,
ressalta-se o facto de não existir nenhuma específica relativa ao município, enquanto entidade
promotora.

5. AEC e a transferência de competências para os municípios

Em 14 de Setembro de 2006, em Rio Maior, foi celebrado um Acordo Relativo A
Actividades de Enriquecimentos Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico192 entre Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e o Ministério da Educação (ME), no qual é
reconhecido o papel fundamental que as autarquias já desempenhavam ao nível da promoção de
actividades de enriquecimento curricular, particularmente no âmbito da actividade física e
desportiva, e reconhecendo-se a importância para o desenvolvimento das crianças e jovens da
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O texto deste Acordo encontra-se
http://www.anmp.pt/anmp/proto.html.

disponível

para

consulta

no

site

da

ANMP:
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prática desta actividade, e a sua implementação no próximo ano lectivo enquanto actividade de
enriquecimento curricular (ANMP, 2006: 1).
No texto do Acordo o ME compromete-se a comparticipar financeiramente as actividades
de enriquecimentos curricular desenvolvidas pelos Municípios Portugueses (…) e viabilizar a
adopção por parte dos Municípios de soluções de implementação das actividades adaptáveis às
realidades locais, tendo em conta, designadamente os apoios financeiros comprovadamente
necessários (ANMP, 2007: 2). O Municípios, por sua vez, comprometem-se a colaborar com o ME
no sentido de assegurar condições possíveis para a frequência por parte dos alunos das
actividades de enriquecimento curricular propostas (…) e comunicar às direcções regionais
qualquer alteração relativa ao desenvolvimento das actividades, nomeadamente quanto ao
número de alunos abrangidos (ANMP, 2007: 3). Comprometeram-se, ainda, e na qualidade de
membro da CAP, colaborar na avaliação, acompanhamento e execução do Programa, tendo em
vista a sua melhoria progressiva.
Este compromisso assumido pela ANMP é por si fundamentado no facto de que já há
muito os Municípios vinham assegurando a ocupação de tempos livres das crianças e jovens,
promovendo diversas actividades, através da organização de respostas diversificadas em função
das realidades locais, não só nas escolas mas também em colaboração com as colectividades
(ANMP, 2007: 8).
Posteriormente à celebração deste Acordo entre o ME/ANMP, o XVII Governo fez aprovar
a polémica193 Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro) que contempla, no artigo
24º, o Fundo Social Municipal (FSM), o qual constitui uma transferência financeira do Orçamento
do Estado consignada ao financiamento de despesas determinadas, relativas a atribuições e
competências dos municípios associadas a funções sociais, nomeadamente na educação, na
saúde ou na acção social (ponto 1 do artigo 24º). As despesas elegíveis para financiamento do
FSM são, entre outras, as despesas de funcionamento corrente com os três ciclos de ensino
básico público, nomeadamente as remunerações de pessoal não docente, os serviços de
alimentação, as actividades de enriquecimento curricular e o transporte escolar, excluindo apenas
as do pessoal docente afecto ao plano curricular obrigatório; e ainda as despesas com
professores, monitores e outros técnicos com funções educativas de enriquecimento curricular,
nomeadamente nas áreas de iniciação ao desporto e às artes, bem como de orientação escolar,
de apoio à saúde escolar e de acompanhamento sócio-educativo do ensino básico público
(alíneas b e c do ponto 2, artigo 24º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro).
Este Fundo Social Municipal, apesar de prever poder ser utilizado para as despesas de
funcionamento relacionadas com as actividades de enriquecimento curricular, não configura uma
transferência de competência do Ministério da Educação para a ANMP, nesta matéria, pelo que, o
XVII Congresso da ANMP, realizado nos dias 15 e 16 de Junho de 2007, aprovou a necessidade
de ser transferida para as Câmaras Municipais a competência para a promoção de actividades de
enriquecimento curricular (...) ao ME deverá continuar a caber a responsabilidade da tutela
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A aprovação desta Lei das Finanças Locais despoletou a queda do Governo Regional da Madeira e um
novo processo eleitoral.
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pedagógica e das orientações programáticas, bem como pela formação dos professores e pelo
seguro escolar (2007: 9). A transferência desta competência para os municípios deve estar
condicionada, segundo a ANMP, à verificação das seguintes condições (ANMP, 2007: 9-10):
•

Garantia da viabilidade financeira de cada uma das actividades;

•

Assumpção, por parte do Ministério da Educação da responsabilidade para a

colocação

de

pessoal

não

docente,

quando

necessário,

para

apoio

ao

desenvolvimento das actividades de enriquecimento curricular;
•

Definição de parâmetros objectivos para a flexibilização dos horários curriculares,

permitindo que, até à curricularização destas actividades, haja um número crescente
de alunos a frequentá-las e uma maior estabilidade de professores através da
apresentação de horários, tendencialmente, completos
•

Definição de critérios objectivos que pautem o relacionamento dos órgãos dos

agrupamentos com os Municípios, por forma a garantir a necessária articulação e
compatibilização de várias matérias, designadamente, o transporte dos alunos, a
planificação das AEC e a adequação dos espaços a utilizar nas actividades;
Para além da verificação destas condições e do apuramento dos custos efectivos com a
implementação das AEC (custos relativos à gestão e impactos estruturais), a ANMP defende que
deverão as correspondentes verbas ser transferidas através do Orçamento do Estado (...) de
acordo com (...) a Lei das Finanças Locais, as verbas implicadas integram o Fundo Social
Municipal, pelo que cumpre testar os critérios de distribuição aí previstos (ANMP, 2007: 10).
Neste contexto, a FENPROF defende que a passagem de mais competências para as
autarquias deve ser antecedida de uma avaliação séria o grau de concretização das anteriormente
transferidas. Simultaneamente, a FENPROF reafirma que (2007: 2):
•

A descentralização do sistema educativo e da sua administração exigem a criação

de Conselhos Locais de Educação que sejam espaços de participação de toda a
comunidade educativa e dos órgãos autárquicos, com efectivos poderes e meios para
a gestão de importantes aspectos do sistema educativo;
•

O caminho da descentralização exige a aprovação de uma Lei sobre a autonomia

e financiamento das escolas que transfira efectivos poderes para os órgãos próprios
dos estabelecimentos de ensino e dos Conselhos Locais de Educação, delimite
claramente competências e estabeleça regras claras, universais e transparentes para
o financiamento das escolas;
•

A descentralização do sistema educativo não pode ser um processo em que o ME

e o Governo tentam desresponsabilizar-se do financiamento das escolas, passando
para outros o odioso das dificuldades, mas continuando a concentrar as decisões
relativas à organização das escolas. Essas sim, assumidas localmente, podem induzir
melhorias no sistema educativo e na qualidade das aprendizagens das crianças e
jovens;
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•

A transferência de competências para as autarquias locais, no domínio da

educação, deve sempre prosseguir o objectivo de melhorar a resposta da Escola
Pública e ser acompanhada das condições financeiras adequadas à sua
concretização;
•

Rejeita em absoluto a transferência de qualquer competência para os municípios

relativa ao pessoal docente, designadamente o seu recrutamento, salários, carreiras,
avaliação do desempenho, o exercício da acção disciplinar, ou qualquer outra tutela.

6. Outros modelos de Escola a Tempo Inteiro, em Portugal
Existem, em Portugal, outros modelos de Escola a Tempo Inteiro, os quais possuem
características diferentes daquelas que observamos no modelo que está subjacente ao Programa
de Generalização do Ensino do Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º
Ciclo que se tem vindo a abordar
Os outros modelos que se propõe analisar, no âmbito da temática deste capítulo, referemse aos que estão em funcionamento na Região Autónoma da Madeira (RAM), Região Autónoma
dos Açores (RAA) e, ainda, o modelo existente na maioria dos estabelecimentos do ensino
privado.
Num primeiro momento dar-se-á destaque à análise dos modelos existentes nas escolas
públicas do 1º CEB das regiões autónomas e, por último, ao existente no ensino privado.

6.1. Escola a Tempo Inteiro na Região Autónoma da Madeira
O modelo de Escola a Tempo Inteiro, na RAM é, entre as escolas públicas, aquele que
está em aplicação há mais tempo. Iniciou-se em 1995 e teve implementação gradual, pelo que
mais segura, assegurando condições na mudança (DRPRE, 2007). Já abrange 92% das crianças
em escolas públicas e os investimentos em falta, para cobrirem os alunos restantes, estão
programados, segundo os dados divulgados no site da DRPRE.
A Escola a Tempo Inteiro, na RAM, apoia os pais até às 18.15 horas. Uma das principais
características do modelo é que não funciona em resultado de uma ocupação de tempo entre as
15.30 h e 17.30 h (nos mesmos espaços – salas de aula), como sucede no modelo em vigor no
continente, mas usufrui de um enquadramento dos docentes194 em actividades várias e em
espaços diferenciados e específicos (sala de artes, informática, polidesportivo, etc); é gratuita,
inclusive toda a alimentação.
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Os docentes colocados (para as actividades não curriculares) são do quadro ou contratados sem que daí
resulte uma situação de qualquer prejuízo para a sua carreira, situação bem diferente daquela que
caracteriza as relações contratuais que se estabelecem com os docentes que asseguram as AEC no
continente.
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Pode afirmar-se, com base nas características mais gerais do modelo, que a Escola a
Tempo Inteiro, na RAM, é uma iniciativa de âmbito educativo-social específica da Região e bem
diferente de todos os outros modelos existentes em Portugal.
A Secretaria Regional de Educação (SRE), no âmbito do Programa de Acompanhamento
Regional do Sistema Educativo, levou a cabo a avaliação (6 anos após o seu início) do Regime de
Escola a Tempo Inteiro, da qual resultou a produção de um relatório, tornado público em Setembro
de 2004. É com base, essencialmente, nesse relatório e na legislação aprovada para esse efeito,
que se analisa o modelo de ETI em funcionamento no arquipélago, dado que não se conhecem
outros documentos que abordem esta temática.
Numa

perspectiva

evolutiva,

podem

identificar-se

três

momentos

distintos

na

implementação do modelo de Escola a Tempo Inteiro (ETI) da RAM:
1º- Lançamento do projecto de ETI;
2º- Publicação do primeiro diploma que regulamenta a criação e funcionamento do regime
de ETI – Portaria Nº 133/98, de 20 de Agosto;
3º- Revogação da Portaria referida anteriormente, com a publicação da Portaria Nº
110/2002, de 20 de Agosto;
O lançamento do Projecto ETI ocorreu, no ano lectivo 1995/96, em 10 escolas. Nessa fase
de lançamento, a SRE deu algumas orientações para o seu modelo de organização:
funcionamento cruzado; alargamento de horário com a oferta das AEC; recursos físicos mínimos e
humanos para o seu funcionamento e autonomia pedagógica na elaboração dos projectos, nas
escolas (SRE, 2004: 12).
Para uma melhor compreensão deste modelo, registam-se as principais diferenças entre a
escola de regime duplo e a ETI, na RAM, as quais se podem constatar no quadro que se segue:
Quadro 44 – Comparação entre o funcionamento da Escola de Regime Duplo e o da Escola a Tempo inteiro
Escola de Regime Duplo

Regime de Escola a Tempo Inteiro

Funcionamento

Turno único de 5 horas apenas com AC.

Actividades Curriculares (AC)

Metade das turmas de manhã outra metade à
Uma parte das turmas de manhã outra de tarde.
tarde.

Actividades de Enriquecimento
Curricular (AEC)

Não tem

Oferta variada em função do Projecto Educativo
de Escola.

Actividades de Ocupação de
Tempos Livres (OTL)

Não tem

Oferta variada em função do Projecto Educativo
de Escola.

Acção Social Escolar

Oferta de um lanche no intervalo da AC;
transporte às crianças que residam a mais
de 2 Km; apoio em material didáctico.

Direcção

Sem dispensa da componente
Cumpre normalmente um turno.

Pessoal Docente

Pessoal Não Docente

lectiva.

Funcionamento cruzado – dois turnos de 5 horas
– AC num turno e AEC mais OTL noutro.

Igual às escolas em regime duplo, acresce a
oferta de um lanche no intervalo das AEC e
almoço sobre a forma de uma refeição ligeira.
Dispensa da componente lectiva com isenção de
horário (35 horas semanais).

Colocação de professores na razão de 2 vezes o
Número de professores igual ao número de número de turmas, mais um (director).
turmas.
Mais Aux. Ac. Educativa a que se acresce
Apenas Auxiliares de Acção Educativa.
pessoal especializado: Animadores sócioculturais, Administrativos e Ajudantes de
Cozinha.

Fonte: adaptado SRE (2004: 12)
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As ETI resultam sempre de escolas de regime duplo, a que foi acrescido o fornecimento
de uma refeição e uma série de Actividades de Enriquecimento Curricular e de Ocupação de
Tempos Livres (SRE, 2004: 12).
Em resultado da observação das realidades vividas nas escolas a tempo inteiro ao longo
dos três anos lectivos de funcionamento que se seguiram ao seu lançamento, é publicado o
primeiro diploma que regulamenta a criação e funcionamento do regime de ETI – Portaria Nº
133/98, de 14 de Agosto – daí resultando um modelo organizativo cujos principais contornos se
sistematizam no Quadro 45.
Quadro 45 – Aspectos organizacionais das ETI’s introduzidos com a publicação da Portaria 133/98 de 14 de Agosto

Aspecto

Conteúdos

Horário

Menciona as AC e AEC

Funcionamento

Institucionalização do funcionamento cruzado
Colocação de docentes para as AC e AEC (necessidades apresentadas todos os anos de
acordo com o projecto educativo de cada escoa).
Possibilidade de recrutar docentes a outros níveis de ensino.

Pessoal docente

Permite a mobilidade para as ETI, em regime de destacamento, por 2 anos (regalia
introduzida no sentido de cativar docentes para estas escolas).
Decreto Legislativo Regional 25/98/M de 16 de Dezembro – permite a renovação de
contratos durante 4 anos.

Pessoal Não
Docente

Direcção

Colocação de pessoal administrativo, operário e auxiliar de acordo com o número de alunos,
da estrutura e dimensão das escolas (rácio).
Administrativos apenas para as escolas de maior dimensão (≥ a 8 turmas).
Mandato de 4 anos com possibilidade de dispensa da componente lectiva. Nas escolas com
4 ou menos turmas, o director tem de assegurar entre 8 a 12 horas de actividades lectivas
São-lhe acrescidas competências na gestão dos recursos humanos, físicos e materiais.

Fonte: adaptado (SRE, 2004: 13)

Volvidos cerca de quatro anos após a saída da Portaria n.º 133/98, de 14 de Agosto, o
Governo Regional da Madeira procedeu à sua reformulação face a uma nova realidade social,
complexa, que afasta soluções uniformes, globalizadoras e que aposta em modos diferenciados
de construir e realizar as finalidades educativas (preâmbulo da Portaria n.º 110/2002, publicada no
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira a 20 de Agosto).
Por entender que a educação é muito mais que a simples escolaridade, que a escola é
uma extensão da família e que o envolvimento dos pais na educação é muito mais que o
envolvimento dos pais na escola (preâmbulo da Portaria n.º 110/2002, publicada no Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira a 20 de Agosto), o Governo Regional da Madeira entendeu que
era importante corporizar uma matriz estrutural potenciadora do desenvolvimento de uma escola
cuja finalidade não fosse apenas a transmissão dos saberes instrumentais básicos, mas a
construção de condições para a sua futura utilização e desenvolvimento pelas crianças a que se
destinam. Essa corporização matricial traduziu-se na aprovação da Portaria n.º 110/2002, de 20
de Agosto, a qual define a criação das ETI, os requisitos necessários para o projecto de
implementação, os quais define do seguinte modo: As Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e as
Unidades de Educação Pré-escolar nelas inseridas, previstas no Plano de Ordenamento da Rede
Regional Escolar, como Escolas a Tempo Inteiro (ETI’s), que reúnam as condições físicas e os
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recursos humanos mínimos necessários, apresentam à Direcção Regional de Educação um
projecto para implementação deste regime de funcionamento (ponto 1 do artigo 2º da Portaria n.º
110/2002, de 20 de Agosto). Nos casos em que as escolas não possuam estes requisitos, a
mesma legislação, prevê a possibilidade de essas escolas poderem apresentar um pedido idêntico
à Direcção Regional de Planeamento e Recursos Educativos, à qual competirá realizar uma
proposta de intervenção em sede de Plano de Ordenamento da Rede Regional Escolar (ponto 2
do artigo 2º da Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto). Em ambos os casos têm que possuir
como requisito mínimo, para a escola passar a funcionar em regime de ETI, a frequência de 50 ou
mais alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico nos últimos cinco anos.
A definição de ETI, o requisito mínimo do número de alunos e o facto da proposta para a
sua implementação partir da escola são as primeiras diferenças que se registam entre os modelos
em vigor na Madeira e no continente. Outra das dissemelhanças está relacionada com vários
aspectos da definição do seu funcionamento, como se verá de seguida.
O funcionamento da ETI na Madeira inclui actividades curriculares, de enriquecimento
curricular e de ocupação de tempos livres, as quais cabe à escola organizar o seu funcionamento,
de forma a assegurar as actividades das crianças/alunos, em dois períodos diários, não
sobrepostos, cada um com duração nunca inferior a 5 horas, durante todos os dias úteis (pontos 1
e 2 do artigo 3º da Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto). Enquanto neste modelo todas as
actividades

(curriculares,

de

enriquecimento

e

ocupação

de

tempos

livres)

são

da

responsabilidade exclusiva da escola, no modelo em vigor no continente apenas as actividades
curriculares e de apoio ao estudo é que são da sua responsabilidade pertencendo a oferta das
actividades de enriquecimento curricular são de oferta de outros parceiros (Autarquias Locais;
Associações de Pais e Encarregados de Educação; IPSS e Agrupamentos de Escolas).
Um ponto de convergência que se detectou nos dois modelos relaciona-se com as
actividades curriculares, na medida em que ambas se regem pelo disposto no Decreto--Lei n.º
6/2001, de 18 de Janeiro, que foi respectivamente adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 26/2001/M, de 25 de Agosto, e demais legislação complementar.
No modelo de ETI da Madeira, as actividades de enriquecimento curricular a desenvolver
podem englobar os seguintes domínios: a) De carácter desportivo b) De carácter artístico; c) De
carácter tecnológico; d) De formação pluri-dimensional; e) De ligação da escola com o meio (ponto
2 do artigo 5º da Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto). As actividades de enriquecimento
podem, ainda, variar consoante o projecto educativo da escola e são desenvolvidas com os alunos
agrupados por turmas, ou por opção própria, ou pelas suas capacidades e apetências,
salvaguardados os limites estruturais e de pessoal e os critérios de justiça a todos os alunos no
acesso às diversas experiências e actividades desenvolvidas (ponto 3 do artigo 5º da Portaria n.º
110/2002, de 20 de Agosto), situação que não se verifica nas ETI do continente.
Em relação à frequência das AEC por parte dos alunos, no modelo em vigor nas ETI’s do
continente elas são de oferta obrigatória mas de frequência facultativa; já nas ETI da Madeira elas
estão revestidas de carácter obrigatório e só excepcionalmente é que é dada a dispensa da sua
frequência, competindo ao Conselho Escolar decidir sobre requerimento de dispensa de
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frequência de actividades de enriquecimento formulado pelos encarregados de educação,
cessando, em caso de deferimento, o direito à refeição e um dois lanches (ponto 5 do artigo 5º da
Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto). Na RAM, apenas as Actividades de Ocupação de
Tempos

Livres,

(OTL),

apesar

de

serem

de

oferta

obrigatória,

são

de

carácter

educativo/pedagógico, de frequência supletiva e destinam-se a apoiar as famílias. Estas
actividades são desenvolvidas nos períodos e espaços não ocupados pelas actividades
curriculares, de enriquecimento e recreios (artigo 6º da Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto);
aspecto que não está salvaguardado do Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho que
regulamenta o funcionamento do Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de Outras
Actividades de Enriquecimento Curricular, no continente.
Outra das diferenças que se arrola para a análise dos dois modelos incide sobre o horário
de funcionamento das ETI’s e o modo como estão organizadas as actividades. Nas ETI’s da
Madeira as actividades curriculares e de enriquecimento realizam-se em dois períodos diários
opostos, com metade do número de turmas da escola em actividades curriculares no turno da
manhã e a outra metade em actividades de enriquecimento à tarde e vice-versa (ponto 3 do artigo
3º da Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto); no caso das ETI no continente, recorda-se que o
regime de funcionamento é o horário normal e as AEC ocorrem entre as 15:30h e as 17:30h,
atingindo uma carga horária máxima semanal de 10:00h.A carga horária semanal relativa à
actividade de enriquecimento nas ETI da Madeira deve ser igual ao produto do número de turmas
pelo valor máximo de 13 horas semanais e o mínimo de 8, sempre sob proposta do Director do
estabelecimento e de acordo com o respectivo projecto educativo (ponto 1 do artigo 5º da Portaria
n.º 110/2002, de 20 de Agosto).
No que se refere à colocação e gestão do pessoal docente, difere significativamente nos
dois modelos: enquanto no modelo do continente a colocação dos recursos humanos a afectar às
ETI’s é da responsabilidade de duas entidades distintas (o ME é o único responsável pela
colocação docentes das actividades curriculares e os agrupamentos de escolas têm competência
para distribuir o serviço e gerir esses mesmos docentes; nas actividades de enriquecimento
curricular, contudo, são as entidades promotoras das mesmas – as quais são na sua maioria
municípios – que contratam os professores e fazem a sua gestão); no modelo da Madeira a
afectação do pessoal docente para as actividades curriculares, de enriquecimento curricular e de
ocupação de tempos livres são da responsabilidade do Governo Regional da Madeira, assim como
a colocação do pessoal administrativo, de apoio educativo, operário e auxiliar, de acordo com os
ratios fixados anualmente pelo Secretário Regional de Educação, ouvidas as Delegações
Escolares e os órgãos de gestão e administração das escolas. No que se refere à gestão de todos
estes recursos humanos ela é da competência do Conselho Escolar195 ao qual compete, entre
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As competências do Conselho Escolas são as seguintes: a) Aprovar o projecto educativo, projecto
curricular de turma, regulamento interno e plano anual de actividades; b) Eleger o director da escola e o seu
substituto l e g a l; c) Propor às entidades competentes soluções sobre assuntos para os quais não tenha
competência legal, tanto no aspecto pedagógico como administrativo; d) Apreciar os casos de natureza
disciplinar, apresentados pelo director da escola, pelos docentes, encarregados de educação e pessoal não
docente; e) Fixar os dias em que se realizam as reuniões, devendo constar da ordem de trabalhos os
assuntos de natureza pedagógica e administrativa a tratar; f) Definir os critérios de avaliação no respectivo
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outras, proceder à distribuição das actividades referidas aos docentes, de acordo com os critérios
legais vigentes (pontos 1 e 2 do artigo 9º da Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto).
Em relação à direcção das ETI’s ela difere nos dois modelos: no caso da RAM ela é
assegurada por um docente do quadro, eleito em Conselho Escolar como Director, e o respectivo
mandato tem a duração de 4 anos. É da competência do Director, para além das competências
previstas na legislação em vigor, a gestão de pessoal e de recursos físicos e materiais,
estabelecidos os critérios e as orientações pelo Conselho Escolar. Os Directores das ETI’s
exercem as suas funções com dispensa total da componente lectiva, mediante isenção de horário
(pontos 1, 2 e 3 do artigo 12º da Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto). No modelo do
Continente, a gestão das ETI é realizada pelo Conselho Executivo (cujas competências estão
expressas no Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio) em colaboração com as entidades promotoras
das AEC.
Em síntese, os dois princípios estruturantes do funcionamento da ETI, na RAM são
caracterizados pela definição dos recursos físicos e educativos necessários para a abertura de
uma ETI e pelo funcionamento cruzado. Os recursos físicos e educativos necessários para a
abertura de uma ETI são (SRE, 2004: 11):
• Número de salas igual ao número de turmas (1 sala por cada 2 AC e 1 sala por cada 2
AEC);
• Cozinha e refeitório;
• 2 Gabinetes;
• Espaço desportivo;
• Recreio coberto;
• Laboratórios de informática;
• Biblioteca;
• Equipamentos para salas específicas (Expressão Plástica, EEMD, etc.);
• Outros equipamentos (Cozinha, Audiovisuais, Comunicação, etc.);
O segundo princípio estruturante refere-se ao funcionamento cruzado da ETI, aspecto
considerado fundamental na gestão dos recursos físicos e humanos porque permite (SRE, 2004:
10):
• Efectuar os transportes necessários em dois turnos, diferenciando as horas de início e
termo das AEC e AC.

ciclo e ano de escolaridade; g) Apoiar e acompanhar o processo de mobilização e coordenação dos recursos
educativos do estabelecimento, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades de
aprendizagem dos alunos; h) Participar, no final de cada período, na avaliação sumativa, na elaboração dos
projectos curriculares de turma e emitir parecer acerca da decisão de progressão ou retenção de ano/ciclo; i)
Reapreciar e decidir, nos termos da legislação aplicável, acerca dos pedidos de reapreciação das situações
de retenção no 3.º período; j) Adoptar os manuais escolares; l) Aprovar e apoiar iniciativas de índole
formativa e cultural; m) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; n) Intervir,
nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos docentes. A elaboração do projecto
curricular de turma, previsto na alínea a) é da responsabilidade do professor da turma em articulação com os
docentes das actividades de enriquecimento e de ocupação de tempos livres.
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• Servir as refeições em dois momentos com vista a reduzir as necessidades de pessoal
de apoio, espaço físico e equipamento.
• Limitar o número de salas equipadas exclusivamente para AC (normalmente metade do
número de turmas da escola).
• Orientar e equipar especificamente os restantes espaços (Actividades plásticas,
Informática, Biblioteca, etc.).
• Rentabilizar os espaços existentes dando-lhes utilização durante os dois turnos
• Assegurar, em caso de falta de um docente, o enquadramento das crianças
(redistribuídas pelas AEC).
• Garantir a presença constante de professores na escola dando consistência ao
funcionamento escolar.
• Flexibilizar a dotação dos recursos docentes exteriores às escolas dividindo-os por 2
turnos.
Quadro 46 – Aspectos organizacionais das ETI’s após a publicação da Portaria 110/2002, de 20 de Agosto

Aspecto

Conteúdos
Acrescenta as actividades de Ocupação de Tempo Livre (OTL) às AC e AEC.

Horário

A escola passa a organizar o seu funcionamento de forma a assegurar dois
períodos diários de 5 horas não sobrepostos (oferta da escola - 10 horas diárias)

Funcionamento

Mantém o funcionamento cruzado

Colocação de docentes para as AC, AEC e OTL
Pessoal docente São colocados professores na razão de 2 por turma (número de docentes de AEC
e OTL igual ao número de docentes de AC)
Colocação de pessoal administrativo, operário e auxiliar de acordo com o número
de alunos, estrutura e dimensão das escolas (alteração do rácio).
Pessoal Não
Docente

Prioridade nos funcionários administrativos para as escolas de maior dimensão.
É criada uma bolsa de substituição de pessoal não docente afecta às delegações
escolares.
Mandato de 4 anos.

Direcção

Dispensa total da componente lectiva com isenção de horário.
Atribuído um suplemento remuneratório.
Fonte: adaptado SRE (2004: 14)

Entre os aspectos organizacionais das ETI (consultar o Quadro 46) o funcionamento
cruzado tem sido, segundo o Relatório de Avaliação do Regime de Escola a Tempo Inteiro (SRE,
2004: 10), o mais contestado pelos vários intervenientes do processo educativo, nomeadamente,
professores, directores, alguns Encarregados de Educação (sobretudo através das conversas
informais), Sindicatos e Partidos Políticos. Esta contestação está relacionada com o facto do
regime cruzado implicar que metade das turmas de uma escola tenha a actividade curricular à
tarde o que pode originar a redução do rendimento das crianças (SRE, 2004: 10). No entanto,
embora na gestão escolar deste modelo exista o primado do pedagógico sobre as razões
administrativas, os argumentos apontados pela SRE, para este tipo de funcionamento, são muito
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fortes: tem sido entendimento da SRE que o regime cruzado tem permitido um funcionamento
eficaz das escolas a tempo inteiro, razão pela qual, esta norma tem-se mantido e reforçado nos
diplomas que regulam o seu funcionamento (SRE, 2004: 10).
Sobre esta matéria pode ler-se, no site196 da Direcção Regional de Planeamento e
Recursos Educativos (DRPRE), um texto intitulado ETI’s: Regime Cruzado. Porquê?, no qual é
apresentado um conjunto de argumentos a justificar as vantagens desse regime de
funcionamento, (...) Desde o início do projecto Escola a Tempo Inteiro, verificou-se que o mesmo
apenas poderia ser implementado, com sucesso, eficácia, funcionalidade, justiça e em tempo útil
caso o regime de funcionamento fosse cruzado, ou seja, com metade das turmas em actividades
lectivas de manhã e as restantes à tarde. (...) apesar da DRPRE reconhecer que existe a
percepção generalizada de que, em termos de rendimento escolar, os alunos das turmas com
actividades lectivas à tarde (menos de metade do total de alunos nas escolas) poderão apresentar
um pequeno défice de rendimento em relação aos seus colegas do turno inverso. Esta situação,
relembra a DRPRE, não se alterou com a alteração do Regime Duplo para o regime ETI, (...) nada
se perdeu. Também não se ganhou (...) Aquele défice funcional acontece sempre após o almoço,
independentemente do facto de as crianças estarem ou não na escola durante a manhã. A este
propósito pode ler-se, nesse mesmo texto, que no Regime Normal (e na ETI continental) todos os
alunos têm 2 horas de actividades curriculares no período que se segue ao almoço.
A solução apontada pela DRPRE para atenuar o problema, em apreço, poderá passar
pela colocação das turmas dos 1º e 2º anos (os alunos mais novos) com actividades curriculares
de manhã e as restantes de tarde, caso os Conselhos Escolares e os docentes da Escola sejam,
efectivamente, sensíveis a essa questão, relegando outras para segundo plano.
Face ao único inconveniente do funcionamento cruzado que tem estado no centro da
polémica, a DRPRE contrapõe um conjunto vasto de argumentos (um total de catorze), utilizados
para justificar os benefícios que levaram à decisão – e necessária obrigatoriedade – da sua
adopção nas ETI, dos quais se destacam os que se referem aos espaços, substituição de
docentes em falta; refeições e transportes escolares e as actividades de enriquecimento curricular:
i)

O número de espaços necessários para o funcionamento cruzado é, exactamente
o número de turmas da escola. Assim, metade das salas pode ser destinadas a
actividades lectivas e a outra metade para as restantes actividades. Desta forma,
estes últimos espaços podem ser equipados e organizados especificamente para
as actividades de enriquecimento e OTL’s que ali vão decorrer. Ao invés, o
funcionamento em turno único obrigaria à existência de tantas salas de
actividades lectivas quantas as turmas existentes, acrescidas dos espaços
necessários para as restantes actividades a ocorrer à tarde (pois seria
contraditório aceitar que as crianças poderiam ficar ainda mais tempo, para além
do período curricular, nas mesmas salas de aula do tipo quadro-secretária-mesascadeiras);

196

O texto em formato integral, intitulado ETI’s: Regime Cruzado. Porquê? pode ser consultado no site
http://www01.madeira-edu.pt/drpre/.
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ii)

No funcionamento cruzado, quando falta um docente das actividades curriculares,
por

qualquer

motivo,

facilmente

se

encontram

alternativas

para

o

reenquadramento dos alunos da sua turma, nos grupos em actividades de
enriquecimento do currículo ou ATL que estão a decorrer simultaneamente. Em
caso de funcionamento não cruzado, o problema é real: as crianças ou vão para
casa (quase nunca é opção aceitável para as suas famílias), ou se integram em
outras turmas (que também se encontram em actividades curriculares, com
evidentes prejuízos funcionais para todos;
iii)

Em muitas escolas é necessário um sistema de transportes escolares que
assegure a vinda para a escola dos alunos moradores em locais mais distantes
(2.000m na RAM, 3.000m no resto do País). Os recursos (viaturas) não são
muitos, nem são de grande capacidade, o que obriga à realização de várias
viagens. O funcionamento cruzado permite “dividir” os alunos e crianças
transportadas em dois grupos: os que têm actividades curriculares logo cedo (os
primeiros a serem transportados) e os restantes que podem chegar mais tarde à
escola para as actividades de enriquecimento (mesmo que prescindindo de algum
tempo de OTL);

iv)

O mesmo poderemos referir em relação à refeição principal. A criação de dois
turnos é importante e fácil no sistema cruzado, reduzindo e maximizando espaços,
equipamentos e recursos humanos na vigilância e apoio. O mesmo não se
passaria no regime não cruzado quando todos os alunos têm os mesmos horários
criando

problemas

no

momento

da

refeição

(maiores

refeitórios,

mais

equipamentos, mais pessoal de apoio, maior confusão, etc.);

v)

O principal inconveniente do regime não cruzado, talvez aquele que o inviabiliza
totalmente (...) é a impossibilidade real de assegurar as actividades de
enriquecimento do currículo exclusivamente no período da tarde. Isto porque os
docentes, técnicos e monitores encarregues de as enquadrar não teriam
possibilidade de, nesse período (14h-16.30h) encontrar as horas necessárias para
cumprir o seu horário de trabalho. Como poderíamos assegurar trabalho para os
docentes que enquadram actividades como o estudo, a língua estrangeira, as
tecnologias, o desporto e as artes caso apenas pudessem exercer as suas
funções das 14h às 16h e 30? Não seria possível. (...) Para o desporto, o
problema seria até maior, uma vez que essa actividade não poderia ter lugar logo
após a refeição. Iniciar-se-ia às 15 horas, até às 16h30. Logo, como ocupar esses
docentes/monitores, assegurando o seu trabalho e o seu emprego se apenas
pudessem ter actividade nesse intervalo horário? Não seria possível. Enveredar
por aqui significaria, em pouco tempo, o despedimento dos professores que
seriam substituídos por monitores e tarefeiros. E quem sabe, por professores
desempregados (contratados a tempo parcialíssimo) com condições de trabalho e
carreira degradados.
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O relatório de avaliação das ETI (2004) retrata, entre vários aspectos, a opinião dos
docentes, pais e encarregados de educação e dos alunos sobre as vantagens e desvantagens
identificadas nas ETI.
Os resultados que se apresentam de seguida reportam-se às vantagens e desvantagens
da ETI, assinaladas pelos docentes da RAM (Quadro 47).
Quadro 47 – Vantagens/desvantagens do regime de ETI apresentadas,
pelos docentes, para o exercício da sua profissão

Vantagens
Mais colocações

72,2%

Maior conhecimento da realidade escolar

59,7%

Desvantagens
Piores horários
Trabalho em dois turnos
Turmas maiores
Impossibilidade de optar pela AC
Não há desvantagens

31,9%
30,9%
24,0%
15,9%
20,6%

Fonte: adaptado SRE (2004: 37)

Sendo verdade que os dados indicam que (72,2%) dos docentes inquiridos consideraram
como vantagem para o exercício da sua profissão o aumento do número de colocações, 31,9%
dos docentes consideraram como desvantagens terem piores horários e (30,9%) consideram
igualmente como desvantagem o trabalho em dois turnos.
Outro aspecto considerado como vantagem pelos docentes está relacionado com o maior
reconhecimento escolar (59,7%); apesar disso, convém sublinhar que o relatório conclui que os
docentes que leccionam a AEC e as actividades de OTL evidenciam falta de realização nas
funções que desempenham e a falta de valorização por parte dos pais e encarregados de
educação (SRE, 2004: 37).
No que diz respeito à ETI como resposta social às famílias (Gráfico 3), 62,8% dos
encarregados de educação estão satisfeitos com o modelo e 21,6% responderam que estão muito
satisfeitos (SRE, 2004: 85). As razões pelas quais os Encarregados de Educação se sentem
satisfeitos com o regime de ETI derivam da valorização efectuada pelos pais, dos seguintes
aspectos: possibilidade de trabalharem (71,4%); oferta de AEC aos Educandos (64,4%); um leque
mais variado de recursos físicos e humanos (64,4%) e o aumento da aprendizagem (61.3%) (SRE,
2004: 86).
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Gráfico 3 - Grau de satisfação dos encarregados de educação
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Fonte: adaptado SRE (2004: 85)
É com base neste dados que o relatório de avaliação sobre a ETI conclui que os
Encarregados de Educação estão satisfeitos com o Regime de ETI porque lhes permite
desenvolver uma actividade profissional e, simultaneamente, assegurar a formação integral dos
seus educandos (...) pela importância que atribuem, não só ao apoio social mas também à
finalidade educativa deste regime (SRE, 2004: 86). No entanto, apesar deste optimismo dos pais
em relação às vantagens da ETI, o relatório refere, também, as razões da insatisfação dos
Encarregados de Educação em relação ao modelo: cansaço manifestado pelos educandos (38,1
%); menor convívio com a família (18,8%); mais indisciplina (18%) (SRE, 2004: 87). Estes dados
estão directamente relacionados com o demasiado tempo que as crianças passam fora do
ambiente familiar (Gráfico 4).
gráfico 4 Média de horas que as crianças permanecem fora de casa
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Fonte: adaptado SRE (2004: 88)
Na análise dos resultados do relatório de avaliação sobre a Escola a Tempo Inteiro, na
RAM, entende-se pertinente, ainda, abordar a opinião dos municípios sobre o modelo (Gráfico 5),
apesar de a legislação, que rege o actual modelo, não lhes atribuir responsabilidade na promoção
das AEC.
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Autarquias

gráfico 5 – Perspectiva das Autarquias sobre o regime de funcionamento da ETI
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Fonte: adaptado SRE (2004: 95)
As conclusões retiradas do relatório referem que as autarquias reconhecem a importância
do regime de funcionamento da ETI, como medida de apoio à família e simultaneamente à criança
(...) e a concentração dos alunos num espaço maior e com mais recursos físicos, permite, na
opinião dos autarcas, que os alunos usufruam de melhores condições de aprendizagem,
designadamente o contacto precoce com novas tecnologias e com as línguas estrangeiras, entre
outras (SRE, 2004: 95).
Em síntese, e com base nas conclusões gerais do relatório de avaliação da ETI
relativamente às opiniões recolhidas junto dos actores sociais (professores, directores de escola,
alunos, encarregados de educação, municípios e pessoal não docente) elas são unânimes em
afirmar que o regime em apreço propício também a formação integral das crianças face às
actividades de enriquecimento curricular que as escolas podem desenvolver. Estas actividades
facultam às crianças o desenvolvimento de uma panóplia de competências e saberes, que até
então algumas delas não podiam desfrutar por razões de ordem económica, social e cultural,
contribuindo, deste modo, para uma maior igualdade de oportunidades de acesso e sucesso
escolar (...) Os inquiridos apresentam, contudo, problemas/ dificuldades subjacentes ao regime de
funcionamento de ETI: tempo excessivo que as crianças permanecem na escola, cansaço e
indisciplina (SRE, 2004: 96).
Ao terminar a análise do modelo de ETI na RAM, entende-se como importante referir a
evolução registada nos últimos cinco anos lectivos sobre a cobertura das Escolas a Tempo Inteiro
(Quadro 48).
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Quadro 38 - Indicadores de síntese das ETI na RAM

Indicadores de Síntese na RAM

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Cobertura ETIs
Nº Escolas públicas ETI

75%
80

82%
85

87%
92

90%
93

92%
93

Nº Escolas públicas 1ºCiclo

117

113

110

110
108
Fonte: DRPRE, 2007
Nota: A cobertura ETI, para os estabelecimentos particulares, significa oferta de frequência com alargamento
de horário.

Como se pode constar pelos dados do Quadro 48, nos últimos cinco anos lectivos, os
indicadores de cobertura das escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico mostram que o
número de ETI evoluiu em 17%, registando uma taxa de cobertura, no ano lectivo 2006/07, de
92%. No mesmo ano lectivo, na RAM, apenas 11 EB1 não estão em regime de ETI.
Os modelos de ETI em funcionamento na RAM e no Continente estiveram no centro do
debate197 promovido pela Federação Nacional dos Professores (FENPROF) – A Resposta
Educativa e Social na Escola Pública – concepções de escola a tempo inteiro – o qual decorreu no
Porto, em Julho de 2006. Integrado no âmbito do debate nacional sobre educação – Como vamos
melhorar a educação nos próximos anos? - promovido pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) e realizado entre 21 de Maio de 2006 a 22 de Janeiro de 2007.
A síntese do debate, elaborada pela relatora do CNE, Conceição Dinis, é uma sinopse do
conjunto de problemas e dificuldades identificados pelos participantes em relação a ambos os
modelos e contém um conjunto de medidas de intervenção, sugeridas durante o encontro.
Em relação a problemas e dificuldades identificados no modelo de ETI na RAM ressaltamse, como principais aspectos negativos, alguma confusão entre o que são actividades curriculares,
de enriquecimento curricular e de ocupação de tempos livres, a longa permanência das crianças
no espaço escolar (10 horas diárias), afastadas de casa e do convívio com os familiares (...) e os
problemas com o transporte das crianças, prolongando a sua permanência longe dos familiares e
agravando o seu cansaço (CNE, 2006: 2). A nível do modelo em vigor no continente registam-se a
pressão sobre as escolas (...) que decorrem das exigências que são postas hoje às famílias, que
sentem e dificuldades crescentes (...) ultrapassam largamente a capacidade de intervenção da
escola – são problemas que não compete, apenas a ela própria, resolver; a falta de estratégia, por
parte de sucessivos governos (...), para a renovação da escola, que permita uma resposta social
global, contextualizada localmente; (... a sobreocupação das crianças, demasiado escolarizadas,
sem tempo para brincarem e conviverem com as famílias e o desmantelamento de estruturas de
ocupação das crianças, em instituições com provas dadas, sem se assegurarem meios às escolas
para a organização de alternativas credíveis (CNE, 2006: 2-3).
Das medidas de intervenção propostas no debate destacam-se, apenas, três: i) resposta
sócio-educativo de qualidade, de acordo com as necessidade das famílias, a qual não deve ser
197

Realizado na Biblioteca Nacional Almeida Garrett e com um número estimado em cerca de 200
participantes, o debate promovido pela FENPROF contou com a participação maioritária de professores
provenientes quer de todas as zonas do continente quer das regiões autónomas e um número significativo
dos professores pertence a órgãos de gestão de estabelecimentos de educação e ensino. Também estiveram
presentes pais e encarregados de educação, autarcas e outros.
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centrada apenas na escola (valorizando outros espaços, equipamentos e instituições da
comunidade), nem obedecer a um modelo nacional único – exige-se a organização de soluções
multidisciplinares localizadas e contextualizadas; ii) a inclusão do acesso a língua estrangeira e
aos novos meios de informação e comunicação, no 1º ciclo, como componente curricular de
frequência obrigatória, assegurada por docentes devidamente qualificados; iii) acompanhamento,
com avaliação permanente, das respostas encontradas e dos meios e recursos humanos
envolvidos, de modo a que se possa intervir sempre que a sua qualidade esteja em perigo (CNE,
2006: 4).
Outros aspectos considerados relevantes no debate são os relacionados com a
necessidade de clarificar o que é a escola a tempo inteiro, salvaguardando a qualidade dos
projectos a desenvolver e de ser repensado o desenho curricular nacional, tendo em conta as
novas realidades criadas pela introdução de novas actividades nas escolas (exemplo: iniciação a
um língua estrangeira no 1º ciclo e continuidade no 2º ciclo) (CNE, 2006: 4).

6.2. Projecto experimental da Escola Integrada na Região Autónoma dos Açores
Da escassa informação disponível, e com base apenas em alguns normativos, é possível
depreender que ainda não se pode falar da existência de um modelo de Escola a Tempo Inteiro na
RAA. Nesse contexto, procede-se apenas, à apresentação e análise, de forma sucinta e por
ordem cronológica, dos normativos que plasmam as actividades de enriquecimento curricular nas
escolas do 1º Ciclo do arquipélago dos Açores.
A Portaria nº 59/2002, publicada em de 27 de Junho, regulamenta a Criação e
Funcionamento do Curso de Iniciação Musical para alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, prevendo
a existência de uma área disciplinar optativa de Iniciação Musical para os alunos dos 3º e 4º anos
de escolaridade, com a duração de uma hora semanal, ministrada fora do período lectivo das 25
horas semanais destinadas às áreas curriculares – constantes no anexo I ao Decreto-Lei 6/2001,
de 18 de Janeiro –. Esta área disciplinar é considerada para todos os efeitos como actividade de
enriquecimento do currículo (pontos 1 a 3 do artigo 7º da Portaria nº 59/2002, de 27 de Junho). A
legislação supra mencionada corresponde àquela em que, pela primeira vez, é feita referência a
actividades de enriquecimento curricular na RAA (neste caso apenas a Iniciação Musical).
Dois anos mais tarde, em 2004, a língua estrangeira como actividade de enriquecimento
curricular nas escolas do 1º Ciclo da RAA, é plasmada em lei, através da publicação da Portaria nº
36/2004, de 20 Maio. Surge no seguimento do previsto na reorganização curricular do Ensino
Básico de 2001, concretizada pelo Decreto-Lei 6/2001, de 18 de Janeiro, a qual reconhece a
relevância da introdução da aprendizagem de línguas estrangeiras, enquanto línguas de
comunicação internacional e instrumentos das novas tecnologias de informação, no 1.º Ciclo do
Ensino Básico, e dada a importância de transformar as experiências pedagógicas entretanto
realizadas nesta área, em norma.
É criada, no âmbito das actividades de enriquecimento curricular, a área curricular
disciplinar de Língua Estrangeira para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, a qual pode ser
operacionalizada nas seguintes línguas estrangeiras: a) Inglês; b) Francês (no modelo do
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Continente a língua estrangeira de oferta obrigatória é apenas o Ensino do Inglês) (pontos 1 e 2 da
Portaria nº 36/2004, de 20 Maio).
A área curricular disciplinar de Língua Estrangeira no 1.º Ciclo do Ensino Básico funciona
nos 3.º e 4.º anos de escolaridade em todas as Escolas Básicas Integradas e Áreas Escolares dos
Açores, com carácter facultativo; tem uma carga horária semanal de 45 minutos, a colocar
preferencialmente no início ou no fim das actividades curriculares previstas diariamente para o 1.º
Ciclo (pontos 3 e 4 da Portaria nº 36/2004, de 20 Maio).
As actividades lectivas desta área curricular disciplinar devem ser preferencialmente
garantidas por professores com habilitação profissional para a leccionação da mesma língua
estrangeira no 2.º Ciclo do Ensino Básico; no que respeita à avaliação de cada aluno na área
curricular disciplinar de Língua Estrangeira no 1.º Ciclo do Ensino Básico não releva para efeitos
de progressão ou retenção (a avaliação da área curricular disciplinar de Língua Estrangeira deve
ser formalmente comunicada aos encarregados de educação no final do segundo período e no
final do ano lectivo, em ficha de modelo próprio a elaborar por cada unidade orgânica) (pontos 5 a
8 da Portaria nº 36/2004, de 20 Maio).
Na Portaria nº 35/2006, de 4 de Maio – Regulamento de Gestão Administrativa e
Pedagógica de Alunos – prevê (nos pontos 1 e 2 do artigo 39º) a existência de dois regimes de
funcionamento para as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da RAA: regime de curso norma e
duplo. O regime normal aplica-se a todos os estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico onde
tal seja possível, funcionando a escola, de segunda a sexta-feira, de acordo com o seguinte
horário: a) Das 9:00 horas às 12:00 horas, com uma duração máxima total de intervalos de 15
minutos; b) Das 13:30 horas às 15:30 horas, com uma duração máxima total de intervalos de 15
minutos. O regime de curso duplo funciona em dois turnos: a) Turno de manhã, das 8:00 horas às
13:00 horas, com uma duração máxima total de intervalos de 30 minutos; b) Turno da tarde, das
13 horas e 15 minutos às 18 horas e 15 minutos, com uma duração máxima total de intervalos de
30 minutos. Estas regras respeitantes ao horário de funcionamento das escolas do 1º CEB
consubstanciam o regime de funcionamento que tem sido exercido, nas últimas duas décadas.
Apesar da inalteração registada quanto ao horário de funcionamento das escola do 1º
Ciclo, a legislação prevê no CAPÍTULO XIX (artigos 93º a 97º) a existência de enriquecimento do
currículo no 1.º Ciclo do Ensino Básico (artigo 94º) e a monodocência coadjuvada (95º) aplicados
apenas a uma actividade em concreto: área da educação física.
Ao nível do currículo, o desenvolvimento da área disciplinar de educação física, integrada
na área curricular disciplinar das expressões físico-motoras, a que se refere o anexo I do DecretoLei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, terão de ser asseguradas pelo menos três sessões semanais,
cada uma com a duração mínima de trinta minutos de tempo útil, a educação (ponto 1 do artigo
93º da Portaria nº 35/2006, de 4 de Maio). A legislação define que as tarefas necessárias à
realização da educação física no 1.º ciclo do ensino básico competem ao professor a quem esteja
atribuída a leccionação da turma, sendo as aulas e demais actividades, mesmo quando esteja
presente o professor de apoio, realizadas sempre sob a sua responsabilidade directa, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro; ao professor de apoio
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(coadjuvante) na área da educação física coadjuvar o professor titular da turma, fornecendo-lhe os
conhecimentos especializados e o acompanhamento necessários ao desenvolvimento e ao
sucesso das actividades (pontos 1 e 2 do artigo 95º da Portaria nº 35/2006, de 4 de Maio). A
actividade funcional dos professores de apoio à educação física desenvolve-se com base no
Projecto Específico de Educação Física do 1.º Ciclo, competindo-lhes designadamente: promover,
na área da sua actuação, a orientação geral estabelecida pelos serviços competentes da
administração educativa; incentivar e zelar pelo cumprimento dos programas de educação física
para a educação pré-escolar e para o 1º ciclo do ensino básico, contactando regularmente todos
os estabelecimentos integrados na unidade orgânica, orientando os respectivos docentes e
apoiando a sua acção; promover e coordenar as actividades de enriquecimento do currículo na
sua área de actuação, com base no trabalho curricular, entre outras (artigo 97º da Portaria nº
35/2006, de 4 de Maio).
No que respeita à área de educação física, quando considerada como actividade de
enriquecimento curricular, as suas actividades são organizadas nos termos do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 6/2001, de 21 de Janeiro, são acções de animação, pedagogicamente relevantes,
com incidência nas áreas de aprendizagem específicas da disciplina, devendo, prioritariamente,
organizar-se sob a forma de convívios e intercâmbios (ponto 1 do artigo 94º da Portaria nº 35/2006,
de 4 de Maio).
Em síntese, pela análise dos normativos referidos, pode-se inferir que a Escola Tempo
Inteiro na RAA está em lenta construção, não existindo, ainda um quadro legislativo criado
exclusivamente para as actividades de enriquecimento curricular na região. No entanto, interessa
registar uma experiência – Escola Integrada – que teve o seu no ano lectivo 2005/06, a qual
abrange um número reduzido de escolas (desconhece-se o número exacto de escolas
abrangidas).
Da análise do Projecto Escola Integrada – Horário Alargado do 1º Ciclo do Ensino Básico
– da Escola Básica Integrada e Secundária de Velas198, constata-se que ele possui como
principais pressupostos: i) as competências essenciais do Currículo Regional do Ensino Básico; ii)
paradigma da Escola Inclusiva; iii) flexibilidade Curricular.
Ao Projecto da Escola Integrada estão subjacentes os objectivos de reforço dos saberes
fundamentais; o largamento do horário escolar e a integração de actividades de enriquecimento.
A estratégia utilizada neste projecto passa, fundamentalmente, por introduzir: a separação
entre horários docente e discente (Figura 14A e B); os blocos de 90 minutos (Figura 13); as cargas
curriculares indicativas; a flexibilização do horário docente (Figura 14 B); os contributos de
professores especializados e o registo nos livros de ponto dos sumários leccionados (propostas
que se aproximam do modelo em funcionamento nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do
Continente).

198

Este projecto pode ser consultado na página http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115152010600/pei.pdf.
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Figura 13 Dia Escolar Tipo
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45 min.
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15 min.
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17:30 h
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Como se pode constatar pelos exemplos demonstrados pela Figura 12 (A e B), o horário
do professor do 1º Ciclo deixa de ser coincidente com o horário dos seus alunos, situação que
rompe com o funcionamento horário tradicional deste sector de ensino, dividindo o dia escolar em
blocos de 90 ou de 45 minutos (Figura 13).

Figura 14 Separação entre horários docente e discente

A – Horário Tipo do aluno

ACD

ACND

Alm.

B – Horário Tipo do Professor
09:00 h

09:00 h

13:30 h

13:30 h

17:30 h

17:30 h

ACD

Interv.

ACND

Alm.

Interv.

Adaptado: SREC, 2007
Este tipo de horário diferente entre docentes e alunos só é possível, neste caso,
porque o projecto de Escola Integrada prevê a leccionação, quer das áreas curriculares
disciplinares (ACD), quer das áreas curriculares não disciplinares (ACND), por blocos, num total
de 20 (como se pode constar pela análise da Figura 15) e pela existência da definição das cargas
curriculares, ainda que meramente indicativas.
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Figura 15 Currículo da Escola Integrada
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Língua Portuguesa

Áreas Curriculares
Disciplinares

Matemática
Estudo do Meio
Expressões

12 Blocos

Adaptado: SREC, 2007
Desconhece-se a amplitude deste projecto da Escola Integrada, no entanto, da análise do
Projecto da Escola Integrada em funcionamento na Escola Básica Integrada e Secundária de
Velas (a qual incluiu o estudo dos horários de algumas turmas do 1º Ciclo, ver Figura 14), indicia
um modelo que se aproxima, em alguns aspectos, ao do Continente.

Figura 16 – Exemplo de horário de uma turma do 1º Ciclo incluída, no Projecto Escola Integrada
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6.3. Modelo de Escola a Tempo Inteiro no ensino privado
Na abordagem de outros modelos de Escola a Tempo Inteiro entendeu-se ser
incontornável a análise, ainda que sucinta, do funcionamento dos estabelecimentos privados, no
que diz respeito ao 1º Ciclo do Ensino Básico; não antes de ser feita uma breve sinopse histórica
do ensino privado.
6.3.1 Sinopse histórica do ensino privado, em Portugal
O sistema educativo tradicional, entregue essencialmente à igreja, a partir do século XVIII
adopta uma concepção profundamente centralizada, laica e estatista (decorrente das ideias
iluministas do centro da Europa), inicia-se então, o percurso sinuoso do ensino privado que
Cotovio (2004: 182) caracteriza como (...) ora aproveitado e elevado, ora centrifugado e
subalternizado, quando não anulado, porque pretensamente substituído.
Mais tarde, no Estado Novo, apesar da consagração constitucional e legislativa o ensino
privado encontra fortíssimas limitações administrativas e financeiras tornando a sua frequência
acessível aos mais privilegiados. Esta situação marca uma nova era em que o Estado começa por
corrigir alguns dos excessos do regime anterior, permitindo o ensino religioso nas escolas
(Decreto nº 11887/1926, de 6 de Julho). Contudo, e apesar da aprovação do Decreto-Lei nº 23447
de 5 de Janeiro de 1934, que dá suporte jurídico ao 4º estatuto do ensino particular, o Estado
continua a circunscrever o ensino privado aos seus propósitos não lhe possibilitando o necessário
distanciamento para o vincar da sua especificidade (Estêvão, 1991: 88). Assim, no enquadramento
político e social que caracteriza o Estado Novo, Estêvão (1991) considera que o ensino não estatal
nunca se constituiu verdadeiramente como alternativa ideológica e pedagógica ao ensino oficial,
permanecendo (...) fortemente condicionado (...) sem rosto institucional dignificado e vivendo
permanentemente na margem do não ser (1991: 87). No entanto, é o ensino particular que
garante, nesta época, a escolarização da maioria das crianças ao estar presente em todos os
lugares, designadamente, segundo Cotovio (2004: 182) os não abrangidos pelo ensino do Estado.
Desta forma, o ensino particular vai crescendo até à primeira metade década de sessenta, com
especial incidência na educação pré-escolar (com 100% de frequência até 1974/75), bem como no
sector liceal onde chega a abranger cerca de 60% dos alunos, suprindo a falta de
estabelecimentos escolares estatais em muitos concelhos do país (Rodrigues, 1976: 36), apesar
de todos os constrangimentos impostos pelo Estado.
A partir da Revolução de Abril é consolidado o predomínio do ensino público o qual,
potencia condições para a progressiva asfixia do ensino privado, remetendo-o para um patamar
secundário e essencialmente supletivo (Cotovio, 2004: 182).
As duas últimas décadas do século XX são marcadas por uma consolidação normativa, a
qual legitima todo o ensino privado, parecendo criar condições físicas e financeiras para o seu
relançamento (Cotovio, 2004: 182). Mas Lima (1995c:11) dá conta que os efeitos dessa
consolidação se fazem sentir ao nível do ensino profissional, quer por uma ampliação do mercado
educativo através do crescimento da oferta por iniciativa de privados mais ou menos ajudados
pelo Estado, quer directamente através de subsídios e de outros apoios, quer mesmo pela
instituição do “privado como política pública”.
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Neste percurso histórico, feito ainda que sinteticamente, considera-se que o ensino
privado exerceu funções meritórias, apesar de fortes limitações, impôs-se com audácia e
determinação, foi pioneiro em metodologias em praticamente todos os níveis de ensino, cobriu
uma zona considerável no domínio do ensino secundário, exercendo importantes funções culturais
e sociais (Cotovio, 2004: 183).

7. O ensino privado como Escola a Tempo Inteiro
Quando se fala de escolas-laboratório (as quais procuram encontrar soluções criativas
adequadas a cada caso), Gomes (1994) considera que mais facilmente se encontram no âmbito
do ensino privado, pois a sua concretização requer uma grande autonomia da escola (1994:149),
a qual constitui, segundo Cotovio (2004: 413) um dos pilares fundamentais onde assenta toda a
estrutura educativa deste sector da rede escolar nacional.
Sendo o projecto educativo de escola (PEE) considerado o instrumento de expressão mais
significativo do poder autonómico (nº 1 do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 115-A/98) – estratégico,
pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional – ele surge referido no Estatuto do Ensino
particular e Cooperativo (Decreto-Lei nº 553/80, de 21 de Novembro) de modo a consignar a cada
escola particular a possibilidade de ter um projecto educativo próprio, desde que proporcione, em
cada nível de ensino, uma formação global de valor equivalente à dos correspondentes níveis de
ensino a cargo do estado (ponto 1, artigo 33º). Costa (1998) afirma não estranhar o facto de ter
sido o ensino particular e cooperativo a iniciar este processo, já que nos parece que a razão
principal da existência deste tipo de ensino será a afirmação de um Projecto Educativo próprio (…)
que o separe do ensino estatal, e que numa perspectiva de liberdade de ensino, o legitime
(1991:58). Neste sentido, o ensino privado ocupa uma posição privilegiada, com características
que o distinguem claramente do ensino público, das quais se destacam as referidas por Estêvão e
Afonso (1991: 155-156): a possibilidade de implementar projectos educativos próprios e de
concretizar a autonomia pedagógica definida como possibilidade de adopção de planos de estudo,
conteúdos, métodos e formas de avaliação sem dependência da escola pública.
Tendo em conta as especificidades atrás indicadas, Costa (1998) encontra nas escolas do
ensino privado singularidades organizacionais que facilitam a construção de um PEE,
designadamente: a sua titularidade e modelo de direcção e gestão (não dependente
hierarquicamente do Ministério da Educação), as margens de autonomia (em termos de
contratação de professores, de gestão de recursos humanos, de infra-estruturas, …), entre outras.
Sendo aceite a cumplicidade existente entre o PEE e autonomia de escola, e em face da
existência de uma escola livre com maleabilidade e menos peias do que a escola oficial para que
possa ser uma escola-projecto (Marcelino, 1994: 55), a escola privada tem, por natureza, segundo
Cotovio (2004: 415) condições para assumir um projecto de autonomia, propiciador de uma
educação de qualidade e responder às mutações societárias. Neste particular, diversos autores,
dos quais se destaca Afonso (2000); Estêvão e Almerindo (1991) e Sousa (1994), consideram que
o ensino privado responde com muito mais rapidez a essas mudanças do que o ensino Público. A
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este propósito Afonso (2002: 201) refere que a verificação de que estruturas burocráticas do
Estado são muitas vezes ineficazes e dispendiosas tem conduzido a propostas para reduzir a
acção do Estado, e para adoptar práticas e estruturas idênticas às do sector privado, mais
maleáveis e com maior capacidade de adaptação à mudança.
Depois de efectuada a análise dos projectos educativos e respectivos regulamentos de
funcionamento de quatro estabelecimentos de ensino privado (dois colégios, uma cooperativa de
ensino e um instituto educativo), todos eles com contrato de associação com o Ministério de
Educação e respectivo paralelismo pedagógico, regista-se uma preocupação em conciliar a oferta
de uma resposta educativa de qualidade e, simultaneamente, um horário de funcionamento que
responda às necessidades das famílias.
Relativamente ao horário de funcionamento, ele é muito idêntico nas quatro instituições
analisadas: as actividades decorrem entre as 7:00h às 19:00h ou 20:00h, sendo que as
actividades lectivas decorrem, na maior parte dos casos, entre as 8:30h e as 17:30h. No caso do
horário das actividades do 1º Ciclo é muito idêntico ao horário das escolas públicas: 9:00h às
15:00h ou 16:00h.
No que concerne ao PEE desses estabelecimentos, verificou-se que em todos eles estão
contempladas actividades de enriquecimento curricular (em alguns destes casos, também
denominadas por extra-curriculares ou mesmo academias). Este tipo de actividades, tal como as
actividades curriculares, não são gratuitas e é atribuído uma mensalidade para cada uma delas
que varia conforme a sua frequência (entre uma e três vezes por semana) e o tempo atribuído a
cada uma delas (varia entre um mínimo de 50 e 90 minutos, com excepção para a sala de estudo,
a qual tem um horário de funcionamento mais alargado).
Num dos regulamentos analisados pode ler-se: (…) uma vez as crianças inscritas, as
mensalidades (frequência, prolongamentos, actividades extra - curriculares e demais serviços),
serão integralmente pagas, ainda que não frequentem o mês na totalidade. Apenas a alimentação
estará sujeita a acerto, quando por períodos superiores a 5 dias úteis seguidos, em função de
ausência ou doença do aluno que terá de ser imediatamente informada ao colégio; (…) A ausência
por faltas ou a desistência no decorrer do ano lectivo não dá lugar a quaisquer descontos ou
devolução.
Em todos os regulamentos analisados regista-se a preocupação no estabelecimento de
regras e penalizações monetárias muito precisas nos casos em que se verifiquem desistências
das actividades extra-curriculares: (…) A interrupção na frequência das actividades extracurriculares (natação, futsal, dança, informática, inglês, transporte, judo, natação competição e
futsal competição), terá de ser comunicada em impresso próprio na secretaria até: - ao dia 15 de
Setembro se pretender deixar de frequentar o trimestre seguinte (1 de Outubro a 31 de
Dezembro); (…) Caso não manifeste vontade de interromper a referida frequência, não se
dispensa o pagamento desses três meses, mesmo que não frequente as aulas no todo ou em
parte. (...).
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Para além dos valores a título de inscrição e propinas de frequência das actividades
curriculares e extra curriculares, os estabelecimentos privados em análise estabelecem regras
semelhantes no que respeita a outras actividades, nomeadamente: a) Aulas de apoio
individualizado às dificuldades de aprendizagem; b) Aulas excepcionais em função do perfil
curricular do aluno, nomeadamente no caso de haver necessidade de leccionar disciplinas para
além do currículo normal; c) Sala de estudo após o horário escolar diário.
Apesar da frequência das actividades de enriquecimento curricular ou extra-curricular não
ser obrigatória, e dos custos que representam para as famílias registam uma enorme adesão e
satisfação por parte da comunidade educativa. O sucesso atribuído a estas actividades, segundo
os PEE analisados, está relacionado com o facto de a oferta corresponder às preferências dos
alunos, às expectativas e sugestões dos pais e, ainda, por se constituírem, muitas vezes, um dos
factores que pesa na escolha de um estabelecimento em detrimento de outro.
A oferta das actividades de enriquecimento curricular ou extra-curricular para os alunos do
1º Ciclo que frequentam os estabelecimentos privados analisados é muito variada e, quase
sempre, não corresponde integralmente à oferta existente nas escolas públicas, como se pode
constatar pelos exemplos que se seguem: Iniciação ao Inglês, Alemão, Castelhano, Educação
Física, Educação Musical, iniciação à informática, equitação, karate-kempo, escola de futebol,
expressão dramática, natação, dança, ballet, etc. No que respeita aos professores responsáveis
por estas actividades são, na maioria dos casos, professores que leccionam áreas curriculares e
possuem habilitação para tal.
Em síntese pode-se afirmar, tendo em conta a informação recolhida sobre o
funcionamento das actividades de enriquecimento curricular em estabelecimentos privados, que
os colégios, cooperativas e institutos educativos funcionam em regime de tempo inteiro, com um
horário mais alargado que o das escolas públicas e de acordo com as necessidades das famílias;
proporcionam uma resposta social muito abrangente (actividades de enriquecimento ou extraescolares, transportes, refeições, etc) e que procura responder às expectativas e necessidades da
comunidade educativa. A frequência das actividades de enriquecimento curricular é facultativa,
apresentando uma adesão elevada apesar dos custos adicionais que representam para as
famílias. Os professores responsáveis por essas actividades são, na maioria dos casos, os
mesmos que leccionam ás áreas do currículo obrigatório.
Para além do tipo de oferta de actividades de enriquecimento curricular dos
estabelecimentos de ensino privado funcionar como critério para a escolha do estabelecimento de
ensino, a ocupação integral dos alunos tem sido determinante na opção entre a frequência de um
estabelecimento público ou privado, por parte das famílias Esta situação pode tender a
desvanecer-se uma vez que as escolas do 1º Ciclo começam a transformar-se, gradualmente, em
Escolas a Tempo Inteiro.
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Parte II
O Estudo Empírico
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CAPÍTULO 4
A investigação empírica:
Opções metodológicas, sua contextualização e
fundamentação
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1. Metodologia
A metodologia é um vocábulo utilizado com diferentes sentidos, sendo por esse facto,
portador de não pequena ambiguidade. No uso corrente, aparece não apenas associado à ciência
que estuda os métodos científicos, como a técnicas de investigação e, até mesmo, a uma certa
aproximação de epistemologia (Pardal & Correia, 1995: 10).
Almeida e Pinto (1995) referem-se ao processo do conhecimento sendo, por esse facto,
um trabalho de construção de objectos visando apreender uma realidade que lhe é externa, que
existe antes do processo e subsiste independentemente dele. Segundo os autores, o
conhecimento científico procura a clarificação de conceitos e as relações entre conceitos, vistos
como objectos abstracto-formais, de modo a tornar possível a apropriação cognitiva dos objectos
reais-concretos. Por isso, o investigador, partindo de um conjunto de questões, constrói a
problemática teórica que suporta a investigação.
Neste contexto, ganha relevância a construção teórica através da qual a investigação vai
ganhando forma e os conceitos se vão clarificando, levando, assim, à delimitação do objecto
teórico. Este processo releva a preponderância do modelo de análise que, segundo Quivy e
Campenhoudt (2005: 150), é o prolongamento natural da problemática, articulando de forma
operacional, os marcos e as pistas que serão finalmente retidos para orientar o trabalho de
observação e de análise.
Através da construção dos conceitos operatórios, por via do método hipotético-indutivo, e
dos conceitos sistémicos, pela utilização do método hipotético-dedutivo, o investigador constrói
uma proposição abstracta que procura reflectir o real. Será dentro de uma relação dialéctica que
estes dois conceitos se esclarecem e se desafiam mutuamente, para fazer progredir o
conhecimento científico (Quivy e Campenhoudt, 2005: 135).
Este processo de produção do conhecimento desenvolve-se sustentado em instrumentos de
investigação que articulam a teoria e a experiência, através de sucessivos ajustamentos. Se ao
método cabe a tarefa de seleccionar as técnicas consideradas adequadas ao trabalho de campo,
a metodologia, pelo contrário, insere-se no primeiro nível de intervenção no processo de
operacionalizar o conceito, funcionando como prática crítica de investigação (…) articulada com
uma teoria de referência, que comanda o desenrolar dos processos de produção de conhecimento
(Almeida e Pinto, 1995: 58).
Podemos assim dizer, na senda de Lima (1995: 12-13), que a metodologia consistirá na
análise sistemática e crítica dos pressupostos, princípios e procedimentos lógicos que moldam a
investigação de determinados problemas sociológicos. Situam-se aqui as questões relacionadas
com a estratégia de pesquisa a adoptar em referência e adequação a certos objectos de análise e
em ordem à relacionação e integração dos resultados obtidos através do uso das técnicas.
Como sublinha Bourdieu (1984), os obstáculos ao conhecimento científico provêm tanto de um
excesso de proximidade como de um excesso de distância, bem como da dificuldade em instaurar
uma relação de proximidade rompida e restaurada com o objecto de estudo. O que seguramente
implica, de forma sistemática e praticamente como um estado de espírito (Mucchiel, 1996), é o
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recurso às técnicas de validação por triangulação, tanto na recolha e construção dos dados, como
nos percursos metodológicos e na elaboração teórica.
Do ponto de vista metodológico, a presente investigação, tendo em conta o objecto de
estudo enunciado, situa-se próxima do paradigma interpretativo, mas, não afasta de todo, outros
contributos como o da teoria crítica, numa visão próxima a que Sarmento denomina por
interpretatismo crítico (Sarmento, 2000:239). De facto, do ponto de vista epistemológico este
paradigma estando associado à terminologia abordagem compreensiva, visa apreender e
explicitar o sentido da actividade social e colectiva, enquanto realização de uma intenção (Bruyne,
Hermen, Schouthete, 1991:139).
Metodologicamente, a investigação aqui apresentada enquadra-se no que é comum
designar-se por investigação qualitativa, isto é, uma investigação que se realiza sobre
determinados fenómenos sociais ocorridos no seu meio natural, e na qual o investigador se
mostra, se propõe, se posiciona e é entendido como principal instrumento na interpretação dos
mesmos (Costa, 1986; Bogdan e Biklen, 1994; Merriam, 1998).

1.1. Metodologias qualitativas e a sua importância
Uma das tarefas da metodologia prende-se com a classificação dos métodos a utilizar
numa investigação (Almeida e Pinto, 1995: 93-94) e com a sua clarificação face aos objectivos e
ao objecto do estudo.
Justo Arnal et al. (1992: 86), ao abordarem o desenho metodológico mais adequado às
investigações no campo educativo, consideram que a realidade só pode estudar-se recorrendo
aos pontos de vista dos sujeitos implicados nas situações educativas. Por força da subjectividade
das interacções que ocorrem nas escolas, estes autores consideram ser fundamental que o
investigador conheça a realidade que estuda e que possua as mesmas referências das pessoas
que investiga. Nesse sentido Arnal et al. (1992: 82-88) consideram que os diferentes métodos de
investigação se aglutinam em torno de três grandes perspectivas metodológicas: (i) a perspectiva
empírico-analítica, com um carácter marcadamente quantitativo, positivista, procurando uma visão
objectiva e positiva da realidade educativa; (ii) a perspectiva humanístico-interpretativa, cujo
enfoque se situa nos aspectos interpretativos e qualitativos da acção humana, opondo-se ao
positivismo; e (iii) a perspectiva orientada à prática educativa para tomada de decisões e
mudanças, colocada pelos autores numa investigação orientada para a política, visando a sua
aplicação à prática educativa.
As várias perspectivas metodológicas e a diversidade de métodos propostos, releva a
importância de que se reveste a escolha do método a utilizar numa investigação. Perante a
diversidade de propostas, o investigador pondera sobre o método que melhor se adequa à
natureza do problema de investigação.
Decidiu-se, no presente trabalho, optar por uma abordagem qualitativa, na medida em que
a mesma permite descrever e interpretar, de forma aprofundada, a realidade que elegemos como
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objecto de estudo. Neste sentido, também Patton (1987:15) defende que os métodos qualitativos
são particularmente orientados para a exploração, descoberta e lógica indutiva.
Sendo uma das perspectivas teóricas fundamentais que inspira a investigação qualitativa, a
abordagem interpretativa, nessa perspectiva, tem como uma ideia central, o facto é a de que a
actividade humana é fundamentalmente uma experiência social em que cada um vai,
constantemente, elaborando significado (meaning making). Desse modo a investigação procura
reconstruir essa experiência, usando, para isso, métodos que nela se baseiam directamente ou
que dela se aproximam. Num estudo de caso interpretativo pretende-se conhecer a realidade tal
como ela é vista pelos actores que nela intervêm directamente. Nesta óptica, Bogdan e Biklen
(1994) indicam que formas múltiplas de interpretar as experiências estão ao nosso alcance,
através da nossa interacção com os outros. Estes autores insistem, com ênfase, na preocupação
que os investigadores precisam de ter de em compreender o pensamento subjectivo dos
participantes nos seus estudos.
Segundo Mucchielli (1991: 3), os métodos qualitativos são métodos das ciências humanas
que pesquisam, explicitam e analisam fenómenos (visíveis ou ocultos). Esses fenómenos, por
essência, não são passíveis de serem medidos (uma crença, uma representação, um estilo
pessoal de relação com o outro, uma estratégia face a um problema, um procedimento de
decisão...), eles possuem as características específicas dos factos humanos. Bogdan e Biklen
(1994) destacam cinco características da investigação qualitativa: (1) a fonte directa de dados é o
ambiente natural e o investigador é o instrumento principal de recolha de dados; (2) os dados
recolhidos são descritivos; (3) o interesse do investigador centra-se sobretudo nos processos; (4)
a análise dos dados é feita pelo investigador de uma forma indutiva; (5) o investigador interessa-se
por compreender o significado que os participantes atribuem às suas experiências. Contudo, estas
características, apesar de poderem não estar presentes de igual modo num estudo, determinam
em grande medida o tipo de investigação que irá ser feita.
No contexto do presente estudo, marcado pelo carácter interpretativo da pesquisa e pelas
limitações temporais em que a mesma decorreu e levando em conta as considerações arroladas
neste capítulo sobre a metodologia de investigação, a opção metodológica adoptada recaiu na
utilização do método de estudo de caso como suporte da investigação.

2. O método: estudo de caso
O estudo de caso tem vindo a ganhar popularidade crescente na investigação educativa
nos últimos anos, a avaliar pelo aumento crescente do número de projectos de investigação que
utilizam este método de pesquisa (Yin, 1994). De facto, com o desenvolvimento das ciências
sociais, o método de estudo de caso foi ganhando preponderância, porque procura responder à
subjectividade que marca o mundo social, através da interpretação dos significados e das
experiências dos actores sociais.
Mais do que uma metodologia, um estudo de caso é essencialmente um design de
investigação. Na verdade, um estudo de caso pode ser conduzido no quadro de paradigmas
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metodológicos bem distintos como o positivista, o interpretativo ou o crítico (Kilpatrick, 1988); mas
a popularidade do estudo de caso referida por Yin (1994) é fruto, na opinião de Cohen & Manion
(1989) da desvalorização da investigação desenvolvida sob o paradigma positivista por parte
significativa da comunidade de investigadores em educação e que levou a que se desenvolvesse
com o estudo de caso algo parecido a uma indústria em expansão (Cohen & Manion, 1989: 164).
Os estudos de caso podem ter diversos propósitos. Como trabalhos de investigação, podem
ser essencialmente exploratórios, servindo para obter informação preliminar acerca do respectivo
objecto de interesse. Podem ser fundamentalmente descritivos, tendo como propósito essencial
descrever, isto é, dizer simplesmente como é o caso em apreço. E, finalmente, podem ser
analíticos, procurando problematizar o seu objecto, construir ou desenvolver nova teoria ou
confrontá-la com teoria já existente (Yin, 1984). O que explica que o caso tenha em conta as
determinantes internas, a sua história, a sua natureza, as suas propriedades próprias, bem como
as influências externas, próximas e distantes, directas e indirectas que recebe do seu contexto.
Por isso, no estudo de um caso, seja ele qual for, é sempre preciso dar atenção à sua história (o
modo como se desenvolveu) e ao seu contexto (os elementos exteriores, quer da realidade local,
quer de natureza social e sistémica que mais o influenciaram).
Tal como a expressão indica, no estudo de caso, examina-se o caso ou um pequeno
número de casos em detalhe, em profundidade, no seu contexto natural, reconhecendo-se a sua
complexidade e recorrendo-se para isso a todos os métodos que se revelem apropriados (Yin,
1994; Punch, 1998; Gomez, Flores e Jimenez, 1996). Tal como é observado por Merriam
(1998:27) o estudo de caso é uma análise descritiva, intensiva e holística de um único fenómeno
como unidade.
Um aspecto importante do estudo de caso, refere Yin (1993:32), é a utilização de múltiplas
fontes de evidência que convergem no mesmo sentido; por isso, neste método, o investigador
pode utilizar técnicas de recolha de dados diversificadas, tanto quantitativas como qualitativas,
com prevalência do qualitativo se inserirmos este método numa perspectiva humanísticointerpretativa199.
Tal como apontam Merriam (1988) e Denzin (1989), de um modo geral, a investigação de
tipo interpretativo preocupa-se essencialmente com os processos e as dinâmicas; mais do que
qualquer outra, depende de forma decisiva do investigador ou da equipa de investigação; procede
por indução, reformulando os seus objectivos, problemáticas e instrumentos no curso do seu
desenvolvimento; baseia-se em descrição grossa, que vai além dos factos e das aparências,
apresentando, com grande riqueza de pormenor, o contexto, as emoções e as interacções sociais
que ligam os diversos participantes entre si.

Muito

mais

do

que

em

outros

tipos

de

investigação, o relato do estudo de caso assume com frequência a forma de uma narrativa cujo
objectivo é contar uma história que acrescente algo de significativo ao conhecimento existente e
seja tanto quanto possível interessante e iluminativa (Stake, 1988). Isso resulta da natureza
199

A metodologia humanístico-interpretativa, opondo-se ao carácter positivista da metodologia empíricoanalítica, valoriza a interpretação dos fenómenos que ocorrem entre os sujeitos, na perspectiva dos seus
actores, na medida em que a realidade social tem um significado específico e uma estrutura relevante para o
ser humano que vive, actua e pensa nele (Burgess, 1997: 85).
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própria do estudo de caso – chamar a atenção para o que há de interessante, original e
surpreendente na situação estudada, objectivo que pode ser muito bem servido por um relato
narrativo – desde que se salvaguardem a descrição metodológica e a apresentação dos dados,
sem os quais não se pode falar de relatos de trabalhos científicos.
As autoras Goetz e Le Compte (1984) sugerem cinco critérios de qualidade na avaliação de
estudos de caso, nomeadamente de tipo interpretativo: adequação, clareza, carácter completo,
credibilidade e significado. Estes critérios estão intrinsecamente ligados ao problema e objectivos
do estudo, a base teórica, o modelo geral da investigação, a selecção dos participantes, locais e
circunstâncias, a experiência e os papéis do investigador, as estratégias de recolha de dados, as
técnicas de análise de dados, e a apresentação, interpretação e aplicação das conclusões.
Existem várias propostas de tipificação dos estudos de caso. Far-se-á aqui referência a
apenas a dois modelos: o primeiro evidencia a distinção entre Estudo de Caso único e Estudo de
Caso múltiplo ou comparativo ou multicasos (Lessard Hébert, Goyette e Boutin, 1994; Yin, 1994;
Bogdan & Bilken, 1994; Punch, 1998).
O segundo, da autoria de Stake (1995), referência clássica na literatura da especialidade, faz
referência a três tipos:
1. O Estudo de Caso intrínseco, quando o investigador pretende uma melhor compreensão
de um caso particular que contém em si mesmo o interesse da investigação;
2. O instrumental, quando um caso é examinado para fornecer introspecção sobre um
assunto, para refinar uma teoria, para proporcionar conhecimento sobre algo que não é
exclusivamente o caso em si; o estudo do caso funciona como um instrumento para
compreender outro(s) fenómeno(s);
3. O colectivo, quando o caso instrumental se estende a vários casos, para possibilitar, pela
comparação, conhecimento mais profundo sobre o fenómeno, população ou condição.
Mas Yin (1984) chama a atenção para o facto de na preparação e condução do estudo de
caso, ser necessário ter em conta, aspectos como: o know-how e capacidades do investigador, o
seu treino, a preparação para a realização do Estudo de Caso, o desenvolvimento de um protocolo
e a condução de um estudo piloto (Yin, 1994).
A opção aqui assumida pelo estudo de caso prende-se, ainda, com o facto de o mesmo permitir analisar
apenas um aspecto particular das interacções escolares. De acordo com Pardal & Correia (1995; 22) (…)
viabilizando o conhecimento pormenorizado de uma situação, por recurso a métodos qualitativos e
quantitativos, o estudo de caso permite compreender naquela o particular na sua complexidade, ao mesmo
tempo que pode abrir caminho, sob condições muito limitadas, a algumas generalizações empíricas, de
validade transitória.

Nesta linha de pensamento, Bell (1997: 22) aconselha a utilização deste método que,
segundo a autora, é especialmente indicado para investigadores isolados, dado que proporciona
uma oportunidade para estudar, de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado
aspecto de um problema em pouco tempo.
Também Bogdan e Biklen (1994: 89) se referem ao estudo de caso como um método com
graus de dificuldade variável, utilizado tanto por investigadores experientes como por principiantes.
No entanto, por considerarem que os estudos de caso se revestem de um carácter menos
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complexo, recomendam a sua utilização pelos principiantes. Para estes autores, o estudo de caso
consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de
documentos ou de um acontecimento específico (Bogdan e Biklen, 1994: 89).
Segundo Lessard-Hébrt (1996:78) este modo de investigação permite avaliar vários casos,
mas relacionando-os com os outros, a fim de mostrar, através da análise comparativa produzida
pelo investigador, constantes ou características comuns aos diferentes casos.
Em síntese, o estudo de caso corresponde a uma investigação empírica (Yin, 1994) que se
baseia no raciocínio indutivo (Bravo, 1998; Gomez, Flores e Jimenez, 1996), depende fortemente
do trabalho de campo (Punch, 1998), que não é experimental (Ponte, 1994) e baseia-se em fontes
de dados múltiplas e variadas (Yin, 1994).
Segundo Pardal & Correia (1995: 23-24), a generalização de qualquer resultado obtido não
se revestirá de fácil consecução, até porque, para isso, este estudo teria que ser alicerçado numa
investigação mais dilatada no tempo e com recurso a um universo de análise mais numeroso, o
que configura uma das limitações desta investigação. Por se estar na plena consciência destas
limitações e por se tratar de uma problemática pouco estudada, orientou-se a presente
investigação para um estudo de caso de exploração, sem a pretensão de generalização, mas que
pode suscitar a abertura de pistas/reflexões para futuros estudos

3. Constituição da amostra ou selecção do(s) caso(s)
Na senda de Bravo (1998) a selecção da amostra num estudo de caso adquire um sentido
muito particular, podendo ser considerada a sua essência metodológica. De facto, ao escolher o
caso o investigador estabelece o referencial lógico que orientará todo o processo de recolha de
dados (Creswell, 1994).
Apesar de se pretender analisar um aspecto particular da imensa problemática em torno dos
modelos de gestão das AEC implementados por parte dos municípios, tal não impediu que se
tivesse em atenção as relações institucionais que orientam a sua actuação. Apesar de focalizar a
atenção num aspecto particular, o investigador qualitativo não deixará de ter em conta a relação
entre a parte e o todo; na medida em que o particular só tem sentido se for percepcionado no
contexto global em que se insere.
A amostra desta investigação é constituída por três municípios os quais foram
seleccionados de entre o universo envolvido no Estudo Actividades de Enriquecimento Curricular
no 1º Ciclo do Ensino Básico na Região Centro (SPRC/RCI, 2007)) o qual envolveu um total de
oitenta e um municípios (81).
Recordamos que do conjunto dos municípios envolvidos, o Estudo do Sindicato dos
Professores da Região Centro concluiu que a gestão das AEC está a ser realizada de 3 formas
distintas: 1) gestão exclusiva da entidade proponente/agrupamento de escolas; 2) gestão mista
(pública/privada); 3) Gestão privada ou empresarial (RCI, 2007:15).

292

Os critérios utilizados na selecção dos três municípios tiveram em conta, por um lado, esta
categorização (correspondendo cada um deles a cada uma das categorias), e por outro, e a
disponibilidade em participarem nesta investigação.

4. A recolha de informação
Em primeiro lugar, um estudo de caso é uma investigação de natureza empírica e, por
isso, baseia-se fortemente em trabalho de campo ou em análise documental. Estuda uma dada
entidade no seu contexto real, tirando todo o partido possível de fontes múltiplas de evidência
como entrevistas, observações, documentos e artefactos (Yin, 1984). Além disso, trata-se de um
tipo de pesquisa que tem sempre um forte cunho descritivo. Para isso, apoia-se numa thick
description, isto é, factual, literal, sistemática e tanto quanto possível, completa, do seu objecto de
estudo. No entanto, um estudo de caso não tem de ser meramente descritivo – de um modo geral,
quando isso acontece o seu valor é muito reduzido. Na verdade, um estudo de caso pode ter um
profundo alcance analítico, interrogando a situação, confrontando-a com outras situações já
conhecidas e com as teorias existentes. Pode assim ajudar a gerar novas teorias e novas
questões para futura investigação. Deste modo, as técnicas de investigação são conjuntos de
procedimentos bem definidos e transmissíveis, destinados a produzir certos resultados na recolha
e tratamento da informação requerida pela actividade de pesquisa (Almeida e Pinto, 1995: 85).
A validade e fidelidade dos resultados de uma investigação dependem, em larga medida,
da validação do processo de recolha de informações. A validação da informação, segundo Ketele
e Roegiers (1999: 220), assegura ao investigador aquilo que quer recolher como informações, e
que as informações que realmente recolhe e o modo como as recolhe servem adequadamente o
objectivo da investigação (avaliação ou pesquisa). Ora, quando um dispositivo de investigação se
baseia na utilização de um determinado instrumento, para recolha de informação, este deve ser
validado antes da sua utilização; quando o dispositivo de investigação não se baseia num
instrumento preciso, deve-se recorrer à validação a posteriori da recolha de informação. Em
ambos os tipos de validação, deve verificar-se a pertinência da informação, validade do utensílio e
fiabilidade dos procedimentos, embora os procedimentos, para ambas as validações, sejam
distintos.
Na recolha de informação pertinente aos grandes objectivos da presente investigação,
utilizaram-se técnicas documentais e não documentais.

4.1. Pesquisa documental
Além da pesquisa bibliográfica, na qual se alicerça a parte teórica deste trabalho, focou-se
a atenção na análise do Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos de
escolaridade e de Outras Actividades de Enriquecimento para o 1º Ciclo do Ensino Básico, da
responsabilidade do Ministério da Educação; nos projectos de candidatura apresentados pelos
municípios que constituem a amostra da investigação; em algumas actas e ainda nos protocolos
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celebrados entre aqueles municípios e os agrupamentos de escola. A Carta Educativa de cada um
dos três municípios forneceu um conjunto de informações relativas às características da rede
escolar predominantes nos diferentes concelhos e, ainda, importantes dados demográficos.
A recolha de alguns destes documentos foi facultada pelos entrevistados uma vez que
alguns não são do domínio público, outros, como por exemplo, as cartas educativas, foram
documentos de fácil acesso, em virtude de se tratarem de documentos do domínio público.
Numa primeira fase, procedeu-se a uma leitura dos diferentes documentos no sentido de
neles identificar, referências que revelassem informação considerada relevante sobre a(s)
modalidade(s) de gestão das AEC praticada (s) por cada um dos municípios.

4.2. Entrevista
Para De Ketele e Roegiers (1993: 22) a entrevista é um método de recolha de
informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, com várias pessoas
seleccionadas cuidadosamente, a fim de obter informações sobre factos ou representações, cujo
grau de pertinência, validade ou fiabilidade é analisado na perspectiva dos objectivos da recolha
de informação.
A opção pela entrevista para esta investigação prende-se com o facto de esta técnica
permitir recolher informação muito difícil de obter de outra forma, visto que permite ao investigador
ser co-participante (à semelhança do entrevistado) e, tal como nos diz Bell (1997: 118), dá a um
entrevistador habilidoso a oportunidade de explorar determinadas ideias, testar respostas,
investigar motivos e sentimentos (...) A forma como uma resposta é dada (o tom de voz, a
expressão facial, a hesitação, etc.) pode fornecer informações que uma resposta escrita nunca
revelaria. A mesma autora acrescenta que uma resposta numa entrevista pode ser desenvolvida e
clarificada (Bell, 1997: 118). Daí a importância da sua utilização em estudos desta natureza, pois
para além de se ter a possibilidade de, durante a entrevista, se potencializar, derivar e
redireccionar, a partir das respostas obtidas, nossas perguntas/preocupações, reformulando e/ou
ampliando o teor/alcance das perguntas.
As vantagens da entrevista apontadas por Sousa (2005: 248) como instrumento de
investigação são inúmeras, das quais se destacam:
•

Estabelece um envolvimento pessoal do entrevistado;

•

Possui flexibilidade para se poder adoptar às necessidades de cada situação, de
cada sujeito e de cada questão;

•

Há a possibilidade do entrevistador repetir ou esclarecer as suas perguntas,
formulando-as diferentemente, de modo a que sejam perfeitamente compreendidas
pelo entrevistado;

•

O sujeito pode ser questionado directamente, para melhor explicar as suas
respostas;
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•

Proporciona uma maior oportunidade para avaliar atitudes, opiniões, condutas,
podendo o entrevistador observar o modo, a ênfase e as atitudes com que o
entrevistado acompanha as suas respostas;

•

Oferece a possibilidade de se recolherem dados com consistência qualitativa, às
vezes bastante relevantes e significativas, que não estariam acessíveis de outro
modo.

Há actores no terreno que desempenham cargos que por força da sua natureza se
revelam fundamentais para o esclarecimento de determinados factos, sendo vistas como
testemunhas privilegiadas (Quivy e Campenhoudt, 2005: 71).
Sendo a entrevista um importante dispositivo de recolha de informação, optou-se, para a
presente investigação, pela entrevista de tipo semi-estruturada. Este tipo de entrevista é o mais
comum em ciências sociais. A entrevista semi-estruturada requer a existência de um guião
previamente preparado que serve para orientar o desenrolar da entrevista. Apresenta como
principais vantagens: o facto de procurar garantir que vários participantes respondam às mesmas
questões; não exige uma ordem rígida nas questões; o desenrolar da entrevista vai adaptando-se
ao entrevistado; existe um elevado grau de flexibilidade na exploração das questões; permite
seleccionar vários temas para aprofundamento bem como possibilita a introdução de novas
questões.
Um dos pontos fracos apontados à entrevista semi-estruturada é o de requerer uma
cuidadosa preparação por parte do entrevistador, por isso, é fundamental que o investigador seja
profundamente conhecedor desta abordagem, no que respeita, fundamentalmente, aos contextos
e situações em que é/pode ser utilizado e aos procedimentos técnicos e metodológicos a ter em
conta na sua preparação e implementação.
Seguindo o pensamento de Quivy e Campenhoudt (2005: 74-75), procurou-se fazer o menor
número possível de perguntas para que os entrevistados pudessem explanar os seus pontos de
vista e a sua sensibilidade sobre a temática em análise. As questões foram colocadas de modo a
evitar a dispersão do assunto, procurando reorientar ou clarificar aspectos que conduzissem a
uma melhor compreensão do objecto de estudo, porque um mínimo de intervenções é, contudo,
necessário para reconduzir a entrevista aos seus objectivos, para recuperar a sua dinâmica ou
para incitar o entrevistado a aprofundar certos aspectos particularmente importantes do tema
abordado (Quivy e Campenhoudt, 2005: 74-75).
No primeiro contacto formal realizado junto dos municípios Serra, Mar e Mondego, foram
expostos as intenções e os objectivos do trabalho. Foi demonstrado o interesse em entrevistar o
vereador detentor do pelouro da educação ou outro responsável a ele ligado, de forma a poder-se
obter respostas conhecedoras sobre o objecto de investigação. A este pedido, nos três casos, foi
obtida resposta positiva; não obstante alguma morosidade imprevista no que respeita à marcação
das datas de realização das entrevistas devido a compromissos de agenda de última hora.
Pretendia-se que as entrevistas constituíssem um dos dispositivos de recolha de dados
capazes de fornecerem respostas aos objectivos da investigação. Através das entrevistas semiestruturadas, ambicionava-se deixar os entrevistados expressar os seus pontos de vista sob
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aspectos que passavam, fundamentalmente, pelos recursos financeiros e humanos dispendidos
pelos municípios na área da educação; as grandes prioridades educativas definidas para cada
concelho; e no caso das AEC, as questões colocadas procuram ainda caracterizar o papel do
Conselho Municipal da Educação e dos Agrupamentos de Escolas na adesão e desenvolvimento
deste programa nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico (consultar o Guião de entrevista ao
responsável no Município, pelas Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo, no ANEXO
1).
Em cada uma das três entrevistas semi-estruturadas e face à problemática do presente
estudo, procuram-se investigar, essencialmente, as razões que levaram à tomada de decisão por
parte dos municípios, de optar por uma das modalidades tipificadas.

5. Tratamento da informação: a Análise de Conteúdo
Analisar o conteúdo é procurar ultrapassar a superfície penetrando no
interior para descobrir o conteúdo profundo, o significado verdadeiro.
(Sousa, 2005: 265)

A análise de conteúdo é sustentada essencialmente numa análise estrutural, em que se
procura, em documentos de natureza variada, através de disjunção e conjunção, entender a sua
organização estrutural para, a partir daí, efectuar inferências que levem ao real conteúdo
manifesto e não ao aparente (Sousa, 2005:265). Tal como afirma Guerra (2006:62) a análise de
conteúdo tem uma dimensão descritiva que visa dar conta do que nos foi narrado e uma dimensão
interpretativa que decorre das interrogações do analista face a um objecto de estudo, com recurso
a um sistema de conceitos teórico-analíticos, cuja articulação permite formular as regras de
inferência. Nesse sentido, prossegue a autora, a análise de conteúdo de todo o material recolhido
numa pesquisa qualitativa não é um procedimento neutro, decorrendo o seu accionamento e a sua
forma de tratamento do material do enquadramento paradigmático de referência (Guerra,
2006:62).
A análise de conteúdo trata-se de uma técnica de investigação que permite fazer uma
descrição objectiva, sistemática e tem por objectivo a sua interpretação (Carmo e Ferreira, 1998:
251). Objectiva porque a análise deve ser efectuada de acordo com determinadas regras,
obedecer a instruções suficientemente claras e precisas para que investigadores diferentes,
trabalhando sobre o mesmo conteúdo, possam obter os mesmos resultados. Isto pressupõe que
eles cheguem a acordo sobre os aspectos a analisar, as categorias a estabelecer e a utilizar e a
definição operacional de cada uma dessas categorias; sistemática porque a totalidade do
conteúdo deve ser ordenado e integrado em categorias previamente escolhidas em função dos
objectivos que o investigador quer atingir.
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Em termos metodológicos, na presente investigação, optou-se pela utilização da análise
de conteúdo, tendo em consideração a sua adequação e tradição na análise descritiva e também
inferencial de conteúdos.
Após a gravação das entrevistas, procedeu-se à sua transcrição. Na passagem do suporte
magnético para o suporte escrito, houve a preocupação de preservar a oralidade dos sujeitos,
aspecto que determinou que se mantivesse a estrutura discursiva dos respectivos actores.
A transcrição das entrevistas, processo que se revelou demorado, contribuiu para que se
conseguisse alguma familiaridade com a retórica discursiva dos entrevistados, o que permitiu
aquilatar a sensibilidade dos sujeitos face à temática em análise. Uma vez transcritas e impressas,
procedeu-se a uma leitura cuidadosa de cada uma delas, tal como recomenda Guerra (2006:70).
Após a conclusão do corpus da nossa investigação, seguiu-se a fase correspondente à
tarefa da análise de conteúdo. As técnicas de análise de comunicações (Bardin, 1997: 38)
revelam-se fundamentais para uma rigorosa e objectiva representação dos conteúdos das
mensagens (Amado, 2000b: 54) e para as inferências interpretativas que daí resultam em estreita
conjugação com o quadro teórico de referência.

5.1. A Categorização
Sendo a categorização, segundo Bardin (2006: 11) uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamentos
segundo género (analogia), com os critérios previamente definidos; procurou-se através dela que
a técnica de análise de conteúdo se constituísse num importante meio de trabalho para, conforme
referem Almeida e Pinto (1995: 64), extrair a significação conotativa dos discursos dos sujeitos.
Estes autores, baseando-se no pensamento de Ackermann e Zygouris, afirmam que (…) embora a
análise de conteúdo não permita destacar a “totalidade de significações possíveis da mensagem”,
poderemos grosseiramente considerá-la como uma técnica que permite, desde que enformada por
um código-grelha adequado a um certo tipo de leitura, restituir o sentido de um texto (Almeida e
Pinto, 1995: 63).
Tendo-se consciência que o nosso trabalho de análise não esgota as significações
possíveis das mensagens, procurou-se torná-las compreensivas face ao quadro teórico de
referência, por isso, optou-se por efectuar a análise de conteúdo tendo por base a análise
temática, por permitir revelar as representações sociais ou os juízos dos locutores a partir de um
exame de certos elementos constitutivos do discurso (Quivy e Campenhoudt, 2005: 228).
Começou-se por proceder a uma leitura flutuante dos dados recolhidos, no sentido de
reviver as impressões e orientações (Bardin, 1997: 96) que os textos proporcionam, tendo em
atenção as temáticas abordadas.
À medida que os dados foram sendo relidos, procurou-se atentar nas palavras, frases,
padrões de comportamento, formas dos sujeitos pensarem e acontecimentos (Bogdan e Biklen,
1994: 221) que se destacavam, de modo a inventariar os temas relevantes que eram referidos,
com o objectivo de construir categorias de codificação (Bogdan e Biklen, 1994: 221; Bardin, 1997:
103-104; Quivy e Campenhoudt, 2005: 228).

297

A categorização resultou da utilização dos dois processos propostos por Bardin (1997: 119),
que na presente construção foram complementares: o procedimento por caixas e o procedimento
por milha. Seguindo ainda as propostas desta autora, esteve presente a preocupação com a
qualidade de pertinência das categorias construídas, pelo que não foi descurado o quadro teórico
definido na investigação.
De acordo com Bardin, (1997: 120) uma categoria é considerada pertinente quando está
adaptada ao material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido. No
processo de codificação dos dados, prestou-se atenção às características consideradas relevantes
face aos objectivos do nosso estudo e ao quadro teórico de referência, mas procurou-se também
não descurar as peculiaridades do material a analisar. Um importante passo nesta codificação foi
o de determinar as unidades de registo e as unidades de contexto.
As unidades de registo foram sustentadas nos recortes a nível semântico que o texto nos
proporcionava, pertinentes para a compreensão do pensamento dos sujeitos e para os objectivos
da presente investigação. Estes recortes de nível semântico – os temas – possuem dimensões
variáveis, imprecisas, porque se procurou nelas o sentido e não a forma. A unidade de contexto
revelou-se importante como unidade de compreensão para codificar a unidade de registo (Bardin,
1997: 105).
Após um apurado trabalho de classificação definiram-se as seguintes áreas temáticas:
•

As prioridades educativas do município;

•

Recursos disponíveis no município para a educação;

•

Preparação da candidatura ao Programa das AEC;

•

Implementação das AEC;

•

Modalidade de gestão;

•

Operacionalização das AEC;

•

Recrutamento de professores das AEC;

•

Constrangimentos;

•

Orçamento atribuído pelo ME para as AEC;

•

Balanço preliminar das Actividades de Enriquecimento Curricular no concelho.

Estas áreas temáticas vão ser o ponto de partida para a análise dos dados que se tratará
no capítulo seguinte, com base na categorização que elaboramos.
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CAPÌTULO 5
O Caso de três municípios
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1. Breve caracterização dos três municípios envolvidos na investigação: Serra,
Mondego e Mar
Antes de apresentar a analisar os dados empíricos à luz dos pressupostos político
normativos, enunciados na parte I, opta-se por uma breve caracterização dos municípios, na
perspectiva de enriquecer o conhecimento do leitor sobre o contexto em que ocorreu a recolha dos
dados.
O município do Mar é identificado na análise dos dados recolhidos nas entrevistas
realizadas por (EM1); o da Serra por (EM2) e o do Mondego por (EM3).
1.2. Município da Serra
O município da Serra (denominação utilizada para esta investigação) está localizado na
região centro, e sub-região do Pinhal Interior Norte, cuja economia assenta fundamentalmente na
indústria de fabrico de papel, artes gráficas, edições e publicações, seguido de perto pela indústria
de madeira, têxteis e alimentação.
Com 140 km² de área, o município da Serra possuía cerca 16 000 habitantes em 2001
para, em 2007 o número estimado de habitantes ascender a 20 000.Neste caso, o aumento de
habitantes já verificado entre os censos de 1991 e 2001, que ocorreu ao nível da população activa,
é uma tendência que se mantém em 2007 (INE, Censos 2001). Segundo os dados estatísticos
disponibilizados pelo município da Serra para esta investigação, o aumento da população activa
deve-se à população em idade fértil, o que permite concluir que o aumento da população, nas
camadas mais jovens, vai prolongar-se nos próximos anos. Este aumento populacional revela que
o município da Serra é, de facto, um caso muito especial, quer em termos regionais, quer
nacionais, quanto às dinâmicas demográficas.
No que se refere aos dados da rede educativa deste concelho destaque-se o facto de
existirem dois agrupamentos de escolas que, no seu conjunto, englobam um total de 22
estabelecimentos de ensino, dos quais 11 são do 1º Ciclo do Ensino Básico. A rede escolar do
concelho tem sido alvo de significativos investimentos nos equipamentos escolares, o que se
traduz na oferta de qualidade de um serviço de refeições para todas as crianças que dele queiram
usufruir, oferta de actividades de enriquecimento curricular200, actividades de tempos livres e ainda
possui uma rede de bibliotecas escolares implantadas na maioria das escolas.
No que se refere à população escolar do município da Serra ela tem vindo a aumentar. A
carta educativa (2007:14) do município da Serra (recentemente homologada pelo Ministério da
Educação), testemunha um aumento significativo de 1991 para 2001, que decorre, precisamente,
do aumento de crianças do grupo etário dos 0 aos 4 anos, verificando-se um pequeno aumento no
grupo seguinte e uma diminuição no grupo dos 10 aos 14 anos. Este facto é extremamente
significativo pois assegura que o crescimento, confirmado nos potenciais alunos do Ensino Básico

200

O município da Serra, no ano lectivo 2005/06, foi uma das entidades promotoras do Programa de
generalização do Inglês aos alunos do 1º Ciclo. No início do presente ano lectivo (2006/07), o município
promoveu, em colaboração com os Agrupamentos de Escolas do concelho e com a Direcção Regional de
Educação Centro um Encontro de Reflexão sobre a implementação deste programa nas escolas do 1º Ciclo
do Ensino Básico.
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que se distribuem nesta faixa etária, tem uma clara tendência de aceleração. Esta aceleração é já
hoje sensível no 1º Ciclo, como se pode constatar no Gráfico 5 vai sê-lo, por consequência,
igualmente, nos próximos 5 anos, nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.

Gráfico 6 Tendência de evolução do número de alunos do 1º ciclo no município da Serra

Fonte: Carta Educativa do Município da Serra (2007:31).
O Gráfico 6 revela que se assiste, no município da Serra, a uma tendência de crescimento
moderado da sua população escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico, faltando prever o que
acontecerá depois de 2009. Será importante verificar, face aos dados que vierem a observar-se
nos próximos anos, se a tendência de subida que a curva agora evidencia se confirma, ou volta a
estabilizar. Em qualquer caso, na projecção constante na carta educativa não se prevê
necessidades adicionais de equipamentos nas freguesias rurais; no que diz respeito à freguesia
da sede do município, está prevista a necessidade de aumentar a oferta, pois os equipamentos
existentes estão no limite máximo da sua capacidade.
No ano lectivo 2005/2006 o município da Serra foi entidade promotora do ensino do Inglês,
em parceria com os dois agrupamentos de escolas existentes no concelho, cuja experiência
abrangeu todos os anos do 1º ciclo e não apenas os dos 3º e 4º anos de escolaridade previstos no
PGEI.
Este ano lectivo, 2006/2007, o município continua a ser a entidade promotora das AEC,
tendo apenas como entidades parceiras os dois agrupamentos de escolas e uma escola de
música. O número de alunos envolvidos nas AEC perfaz um total 772 alunos; são 52 os
professores responsáveis por desenvolver as actividades das AEC; cabe apenas aos professores
titulares de turma a responsabilidade no que se refere à actividade de apoio ao estudo.
À semelhança do ano anterior, é o município que gere toda a verba referente ao programa
das AEC, no se concelho: pagamento de vencimentos aos professores das AEC, aquisição e
apetrechamento de todo o material didáctico (desgaste e duradouro) necessário para o
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desenvolvimento dessas mesmas actividades, etc. A gestão pedagógica das AEC é da
responsabilidade do agrupamento, coordenada pelos diferentes departamentos (música, inglês,
...).
Os professores das AEC neste concelho têm um contrato de trabalho que estabeleceram
com o município, recebem 12 euros por hora de trabalho, e o seu horário semanal inclui as horas
de preparação e de reuniões necessárias para o desenvolvimento de cada uma das actividades.
Registe-se, ainda, no que respeita à selecção dos professores das AEC, o júri foi
constituído por elementos do município e por representantes dos dois agrupamentos.

1.2. Município Mondego
O município Mondego (designação atribuída no âmbito desta investigação) situa-se na faixa
litoral do país, na Região Centro, possuindo uma área de cerca de 320 km2.
Neste concelho predomina a actividade industrial e comercial, embora o sector primário
também tenha ainda um papel de destaque na economia local. De facto, todo o concelho é, do
ponto de vista agrícola, fértil e muito produtivo, predominando a pequena cultura do milho, vinha e
horta.
No que se refere à população deste município, cresceu entre 1991 e 2001 (em contraste
com a década imediatamente anterior) para cerca 149 000 habitantes, correspondendo a uma taxa
de crescimento demográfico registada nesse período de 6,8%, superior, mesmo, à média do país
(5,0%) e muito mais elevada do que o valor médio verificado na sub-região do Baixo Mondego
(3,5%) (INE, Censos2001). Actualmente o município possui uma densidade próxima dos 470
habitantes por quilómetro quadrado.
Ao contrário do que se verificou no município Serra, as razões apontadas na carta educativa
do município Mondego (carta educativa, 2007:7-8) para o aumento de população devem-se
principalmente a fenómenos de mobilidade residencial e imigração (inter-municipal e proveniente
do estrangeiro) uma vez que a taxa de crescimento natural registada no mesmo período foi
reduzida (1,7%). Para o crescimento demográfico deste município entre 1991 e 2001 contribuiu
sobretudo o aumento da população dos escalões etários acima dos 45 anos, em detrimento da
população de idade inferior a 20 anos.
No que se refere à oferta educativa existente no município do Mondego, ela é assegurada
por uma rede de 116 escolas e jardins-de-infância pública e por um conjunto de 67 escolas e
jardins-de-infância da rede privada. No que se refere apenas à rede de estabelecimentos de
ensino público da responsabilidade do município, ela é constituída por 31 jardins-de-infância e 79
escolas do 1º Ciclo (actualmente são frequentadas, actualmente, por cerca de 4.800 alunos)
distribuídos por nove agrupamentos de escolas.
A oferta educativa do município Mondego envolve, para além da rede de escolas e do
serviço de ensino propriamente dito, acções desenvolvidas ou apoiadas pela Câmara Municipal
nas seguintes vertentes: transportes escolares (em comboio ou autocarro, público ou dos Serviços
Municipalizados de Transportes Urbanos); serviço de almoços e de prolongamento de horário (das
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15:00 às 18:30) para alunos da educação pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico no âmbito
das actividades de enriquecimento curricular e/ou através das promoção de actividades de tempos
livres.
No que respeita apenas à rede de escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do município do
Mondego é caracterizada por algumas escolas EB1 se encontrarem a funcionar em regime de
desdobramento em virtude de não poderem acomodar em regime normal a procura de que são
objecto, apesar de neste município de registar, entre 1998 e 2004, uma quebra significativa no
número de alunos do 1º Ciclo (484 alunos), como se pode constatar pelos dados constantes no
Gráfico 7.
Gráfico 7 – Evolução do número de alunos do 1º Ciclo, no município Mondego

Fonte: Município do Mondego, 2007
Outras escolas EB1 possuem apenas uma sala e não apresentam condições mínimas
para assegurar o ensino com a qualidade que hoje é exigida, pelo que encontra-se previsto na
carta educativa a possibilidade do encerramento das mesmas (prevê-se que no presente ano
lectivo sejam alvo de encerramento, um total de 20 EB1).
Em 2006, no Pré-Diagnóstico Social produzido pelo Conselho Local de Acção Social do
município do Mondego, é reconhecido que, pese embora o facto de o discurso político, há vários
anos, assumir a prioridade que deve ser dada ao 1.o Ciclo do Ensino Básico, a verdade é que as
condições de funcionamento e de trabalho na maioria das escolas deste ciclo da escolaridade
obrigatória estão longe de responder às necessidades de desenvolvimento do concelho (...) A
maioria das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico não dispõe dos equipamentos nem dos recursos
pedagógico-didácticos e financeiros indispensáveis à consecução dos objectivos que o país
espera que as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico cumpram (Conselho Local de Acção Social,
2006:97).
Em relação à situação futura da rede escolar do concelho, a projecção constante até 2015
constante na carta educativa prevê que a rede actual do 1º Ciclo seja constituída por escolas EB1,
e por escolas EB1, 2 resultantes da reconversão das actuais escolas EB23, para reforçar a oferta
ao nível do 1º ciclo. A adopção desta tipologia permite repartir o excesso de capacidade da rede
educativa actualmente existente de forma menos desequilibrada pelos diferentes tipos de escola.
Este município sendo a entidade promotora das AEC no concelho, estabeleceu a parceria
com diversas entidades: instituto de línguas, duas IPSS, uma associação de pais (adequiriu
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recentemente o estatuto de IPSS), conservatório de música e duas instituições de ensino superior.
O município do Mondego optou por transferir a tutela pedagógica e financeira de quase a
totalidade das actividades de enriquecimento curricular (à excepção da Educação Física e
Desportiva) para as duas instituições de ensino superior, as quais desenvolvem essas mesmas
actividades em 93% das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho. Neste caso, são estas
instituições que recrutam, estabelecem contratos com os docentes das AEC (alguns em fase de
estágio nessa mesmas instituições), pagam-lhes a remuneração estabelecida, supervisionam as
actividades e responsabilizam-se por toda a orgânica que envolve a preparação e avaliação
mensal das AEC. Os agrupamentos de escolas é-lhes atribuído um papel, aparentemente, mais de
colaboração do que de supervisão das actividades. Em relação às outras instituições parceiras
(IPSS, conservatório de música, etc) a tutela pedagógica é igualmente da responsabilidade das
instituições atrás referidas; o mesmo já não se passa com o financiamento que é autonomamente
geridos pelas IPSS e outras entidades.
Neste município, os professores envolvidos nas AEC ultrapassa largamente uma centena,
possuem horários de trabalho reduzidos, diversas tipologias de contratos e auferem valores por
hora diferentes consoante a entidade contratante. A entidade que paga o valor mais elevado é o
próprio município: 15 euros à hora.

1.3. Município Mar
O município Mar (denominação atribuída no âmbito desta investigação) localiza-se na Costa
Atlântica de Portugal, na Região Centro, possuindo uma área total aproximada de 380 km2; em 17
freguesias, 5 da quais em zona urbana.
Com uma densidade populacional de 164 habitantes/km2, este concelho possui uma
população que ronda os 70.000 habitantes, apresentando a seguinte distribuição relativa por
grupos etários: de 0-14 anos (14,2%); de 15-24 anos (14,01%); de 25-64 anos (64,04%); com mais
de 65 anos (17,03%). A população, apesar de ter crescido ligeiramente entre 1991 e 2001, como
confirmam os Censos de 2001, apresenta características semelhantes ao todo nacional, ou seja,
revela um acentuado envelhecimento, com reflexos a nível da população escolar.
O sol e a praia constituem os seus principais recursos turísticos e a população activa deste
concelho reparte-se entre os vários sectores económicos com destaque para a pesca, a indústria
vidreira, as actividades ligadas ao turismo, a construção naval, a produção de celulose, a indústria
de sal e a agricultura.
A rede educativa do município Mar é constituída por 73 estabelecimentos públicos, dos
quais 47 são escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico frequentadas por cerca de 2300 alunos. A rede
escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico caracteriza-se por nela se integrar um elevado número de
escolas de pequena dimensão, frequentadas, cada uma delas, por um número inferior a vinte
alunos e, por isso, correm sérios riscos de encerrar a curto prazo, na sequência da aplicação dos
critérios definidos pelo Ministério da Educação. No entanto, o município Mar, na área da
educação, tem apostado em obras de beneficiação e reconstrução de edifícios escolares, bem
como em diversos melhoramentos e apetrechamento em todo o parque escolar. Recentemente, o
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município viu aprovada uma candidatura ao Programa de Apetrechamento Informático das
Escolas do 1º Ciclo, o qual tem por objectivo dotar todas as salas com um computador, uma
impressora e software educativo.
Em relação à caracterização das AEC no concelho, os dados apurados junto do município
referem que elas abrangem um total de 1621 alunos e 47 EB1. As actividades de enriquecimento
curricular seleccionadas para o concelho reportam-se à Actividade Física e Desportiva, Música,
Expressão Plástica, Inglês e Apoio ao Estudo.
O município estabeleceu um caderno de encargos, realizou um concurso público e
estabeleceu contratos com diversas entidades. Essas mesmas entidades são de diversa natureza:
um colégio, empresas criadas para o efeito, institutos de línguas e associações desportivas. Em
relação aos agrupamentos de escolas o município estabeleceu protocolos nos quais que a tutela
pedagógica é partilhada com as restantes instituições envolvidas.
O número de professores envolvidos no conjunto das AEC’s está próximo de uma
centena, distribuídos da seguinte forma: Inglês (22); Música (26); Expressão plástica 21; Educação
Física e Desportiva (28).
O orçamento previsto atinge cerca de 510.000,00€, sabendo que apenas iremos receber
do Ministério da Educação cerca de 405.000,00€ (EM1).

2. Apresentação dos resultados
Recorda-se, em primeiro lugar, que os resultados que se passa a apresentar, neste
capítulo, são os que derivam da análise categorial das entrevistas realizadas em três municípios,
da consulta de actas (Assembleia Municipal, Conselho Local de Educação) e de alguns dos
protocolos estabelecidos entre os municípios e os agrupamentos de escolas, respeitantes às AEC.
Em segundo lugar, regista-se, novamente, as áreas temáticas: as prioridades educativas do
município; recursos disponíveis no município para a educação; preparação da candidatura ao
Programa das AEC; implementação das AEC; modalidade de gestão; operacionalização das AEC;
recrutamento de professores das AEC; constrangimentos; orçamento atribuído pelo ME para as
AEC; balanço preliminar das Actividades de Enriquecimento Curricular no concelho. As áreas
temáticas mencionadas foram, posteriormente, objecto de criteriosa categorização, da qual
reverteu os resultados que se apresentam de seguida.

2.1. Prioridades educativas do município
Verificamos que das prioridades educativas nos três municípios analisados o grande
destaque é atribuído à problemática da rede escolar do 1º Ciclo, a qual engloba o respectivo
reordenamento e a operacionalização das soluções aprovadas na carta educativa.

O reordenamento da rede do 1º Ciclo é também uma prioridade e uma preocupação [...]
estamos condicionados às directrizes do Ministério da Educação que nos obrigam a assumir
decisões por vezes que não são as melhores para as nossas populações [...] o encerramento de
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escolas não está a ser nada pacífico [...] mas são políticas que nem sempre atendem à realidade
das nossas populações (EM2).

Já tínhamos a carta educativa elaborada antes deste governo, mas fomos obrigados a
reformulá-la por causa das novas regras do reordenamento da rede. Neste momento, já sabemos
que foi homologada e agora queremos fazer obra [...] os centros educativos são uma prioridade
mas para isso temos que ter o financiamento no âmbito do QREN (EM1).
O município do Mondego é o único dos três que viu rejeitada a homologação da carta
educativa por parte do Ministério da educação e, por isso, analisa com grande preocupação e
expectativa o reordenamento da rede escolar do 1º Ciclo do concelho, no futuro.

[...] não foi homologada por apresentarmos soluções diferentes daquelas que o governo
impõe. As nossas propostas de reordenamento da rede perspectivam uma reorganização dos
ciclos e não temos tabu em colocar as nossas crianças em escolas que englobam outros sectores
de ensino, como é o caso das escolas EB2,3. Aliás, a nossa proposta teve em conta as soluções
de alteração efectuadas à actual Lei de Bases do Sistema Educativo [...] (EM3).
Mas, para além da rede escolar, os municípios destacam com grande preocupação a
adequação dos espaços e respectivo apetrechamento de material pedagógico para a dinamização
das actividades de enriquecimento curricular. Esta preocupação é mais notória no município do
Mondego, o qual possui um número significativo de escolas a funcionar em regime duplo e com
capacidade esgotada para acolher mais crianças. Em simultâneo, existe uma proposta, do ME, de
encerramento de 20 escolas do 1º Ciclo, no concelho, situação que pode vir a agravar, ainda mais,
a situação de sobrelotação das escolas a funcionar em regime duplo.

A maioria das nossas escolas situadas na cidade estão na sua capacidade máxima e, por
isso, não nos foi possível pô-las a funcionar em regime normal e temos outras na periferia que
correm o risco de encerrar por terem poucos alunos. Este desequilíbrio não é nada fácil de
ultrapassar [...] tivemos que colocar contentores e alugar espaços próximos dos espaços onde os
edifícios escolares estão implantados para podermos responder ao programa das actividades de
enriquecimento curricular [...] (EM3).
Preocupação idêntica é manifestada pelo município Mar, mas os constrangimentos são de
menor dimensão.
[...] com a boa vontade dos agrupamentos de escolas foi possível rentabilizar e improvisar
espaços para as actividades de enriquecimento curricular [...] mas nas escolas de regime duplo
isso nem sempre foi possível (EM1).
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A questão da falta de espaços para o desenvolvimento das actividades de enriquecimento
curricular e o respectivo apetrechamento de material pedagógico não é um problema para o
município da Serra; pelo contrário, é um ponto forte da política educativa praticada neste concelho,
uma vez que possui uma rede escolar qualificada e bem apetrechada, embora existam situações
pontuais que serão resolvidas a curto prazo, no âmbito da carta educativa, já homologada pelo
Ministério da educação.

Nós temos investido muito nos últimos anos nas escolas do 1º ciclo e estamos na
vanguarda do reordenamento escolar em curso. As nossas escolas possuem biblioteca escolar
(fazem parte da rede de bibliotecas escolares), temos refeitórios bem apetrechados, e material
didáctico que as escolas necessitam. A aposta na qualidade é uma marca desta vereação e deste
executivo. Os professores que trabalham e têm trabalhado neste concelho sabem disso [...] (EM2).
Uma das grandes prioridades apontadas pelo município da Serra prende-se com a
adequação dos transportes escolares às novas regras aprovadas recentemente, dado ser um
concelho onde existe um número elevado de alunos que necessitam de ser transportados.

Não temos capacidade financeira para fazer a adaptação dos autocarros como manda a
lei actual e muito menos as empresas que nos prestam esse serviço. [...] até agora, o ministério
não nos enviou a compensação financeira prometida para as despesas com o transporte dos
alunos das escolas que tivemos que encerrar. Este problema não é só nosso [...] as autarquias
não podem fazer omeletas sem ovos (na expressão popular) mas é a nós que os pais criticam
quando as coisas não correm bem [...] (EM2).
Outra das prioridades referidas por dois dos municípios é a aposta na articulação
institucional entre os diferentes agentes educativos, sejam eles públicos ou privados, com especial
destaque para o papel desempenhado por muitas IPSS.

Articulação permanente com todos os agentes educativos da comunidade sejam eles
públicos ou privados [...] sem articulação desperdiçam-se energias e dinheiro [...] quem perde são
sempre as crianças e suas famílias. Veja-se o caso das instituições que têm prestado um
excelente serviço ao nível da ocupação dos tempos livres e que agora se debatem com graves
problemas porque estão a ficar vazios [...] (EM3).

[...] mesmo a solução de transformar os actuais serviços prestados ao nível dos tempos
livres em ATL’s de extensão [leia-se antes das 9:00h e depois das 17:30h] resolve o problema dos
pais e das escolas, mas estes serviços só sobrevivem se puderem continuar a praticar os preços
muito idêntico aos que praticavam antes das AEC, porque têm que pagar na mesma aos seus
funcionários [...] e se um dia o financiamento para este programa das AEC acaba? [...] ficamos
sem SAEC’s e sem tempos livres [...] (EM1).
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A situação de crise, que parecem viver as instituições que têm valência de ocupação de
tempos livres, tem sido objecto de preocupação e de discussão, quer em reuniões de Assembleia
Municipal, quer no próprio Conselho Municipal de Educação.

2.2. Recursos financeiros e humanos afectos à educação
A comparticipação no valor do custo de refeições, livros e material didáctico de desgaste
(para alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública); suporte da totalidade do custo do
transporte dos alunos do ensino básico e 50% dos alunos do ensino secundário; requalificação do
Parque Escolar (1.º ciclo do Ensino Básico) e renovação do mobiliário e do material didáctico são
as principais áreas para onde é canalizada a maior parte do financiamento para a educação, em
cada um dos municípios.
Os dados fornecidos pelos entrevistados, no que se refere ao orçamento da educação
face ao cômputo global do orçamento, varia entre 7% e 9%; valor que tem vindo a subir para fazer
face às despesas correntes e às novas exigências colocadas pelo reordenamento da rede e suas
consequências.
O peso da educação é significativo. É na ordem dos 9% do orçamento da Câmara. [...]
inclui obviamente cerca de metade deste valor é para infra-estruturas, outra metade é para
despesa corrente, a despesa corrente que é cada vez maior ao nível das Câmaras, para que os
equipamentos funcionem. Já não é só pôr os equipamentos, é pô-los a funcionar. [...] E este ano,
em 2007, com a questão do enriquecimento curricular, teve um aumento substancial em relação a
anos anteriores. Substancial, isto é, passou da casa dos 6% anteriormente para os 9% que eu
referi há bocado (EM3).
Poderá vir a ultrapassar os 8% estimados. Geralmente o valor definido é ultrapassado
porque estão sempre a surgir investimentos ou despesas não previstas, como é o caso do
aumento de alunos utilizadores de transportes escolares [...] (EM1).
Os recursos humanos disponibilizados, por cada um dos municípios, para a educação,
são insuficientes face às exigências crescente que esta área requer, mas a possível, dada a
despesa corrente que representam. Uma forma de colmatar a despesa com este tipo de recursos,
nomeadamente os que são professores, é a utilização do destacamento ou da contratação a termo
certo.
A educação tem duas vertentes a nível da Câmara, uma de gestão executiva e outra de
infra-estruturas, ou seja, obras. [...] Essa equipa é relativamente grande. É uma divisão de
equipamentos e estruturas, portanto, de equipamentos e edifícios, que tem cerca de 60 pessoas.
[...] Da parte da gestão educativa, há os recursos humanos directos, a trabalhar somos 7. A
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acrescentar a estes, existem 82 pessoas a trabalhar na educação, mas trabalham nos jardins-deinfância [...]. Em termos de corpo técnico em gestão educativa, somos 7 (EM3).
[…] Para as exigências do concelho, somos poucos no Pelouro da Educação […] o facto
de não ter nenhum professor a trabalhar directamente nesta área também não ajuda […] para
trabalharmos com eficácia e qualidade precisávamos de duplicar os recursos (EM1).
A insuficiência de recursos humanos, face às competências crescentes que os municípios
possuem na área da educação, tem sido objecto, também, de referência nas reuniões de
Assembleia Municipal, para justificar o deficiente acompanhamento das escolas, projectos
iniciativas e, simultaneamente, para recusar a transferência de quaisquer outras competências do
poder central para o poder local, sem a devida compensação financeira. Esta situação, vivida ao
nível dos recursos humanos, contribuiu ou foi determinante para os municípios optarem por
recorrer a parcerias, para poderem ser promotoras das AEC’s (será objecto de análise num dos
pontos seguintes).

2.3. Municípios como entidade promotora das AEC
As razões apontadas pelos três municípios, para se candidatarem como entidade promotora
do programa das AEC, não diferem significativamente. De um modo geral, apontam, como razão
forte, a igualdade de oportunidades que o programa permite a todos os alunos, situação que até
então não se verificava.

Permitir que todos os alunos do 1º CEB do Município tenham acesso a um Programa
comum com as mesmas actividades e com a supervisão pedagógica de todos os Agrupamentos
de Escolas (EM1).
Mas os municípios relevam como muito importante o facto de a existência de
compensações financeiras específicas, atribuídas para o desenvolvimento destas actividades,
terem sido determinantes para a tomada de decisão final.

A Lei das competências municipais, que é a Lei 159/99, já refere como competência
municipal todas as actividades extra-curriculares a nível do ensino básico, mas numa formulação
absolutamente genérica, ou seja, há formulações que são específicas nessa Lei, que, no fundo, é
determinante para o funcionamento das Câmaras, quer para se estruturarem organicamente, quer
para o investimento que é definido para este efeito, que é definido internamente à Câmara. [...] a
Câmara não o fez anteriormente é porque evidentemente isso representa uma competência, uma
responsabilidade, se quiser chamar-lhe assim, que requer um bolo financeiro muito grande. Penso
que posso generalizar, dizendo que as Câmaras fazem, desse caso, uma contrapartida financeira
aceitável para o efeito (EM3).
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[...] o estabelecimento de regras de financiamento, através de um contrato-programa o qual
expressa claramente o que cada uma das partes fica obrigado; [...] a certeza da atribuição desse
financiamento foi muito importante para decidirmos avançar para a candidatura [...] (EM1).
Mas a experiência de dois dos municípios na dinamização do Programa de Generalização
do Ensino de Inglês aos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade, no ano lectivo 2005/2006, foi
também referida como um aspecto que pesou na tomada de decisão.

A experiência que tivemos com o programa de inglês no ano passado permitiu-nos agilizar a
articulação com os agrupamentos de escolas e com as escolas individualmente e isso obrigou,
também, a alterações no departamento de educação da Câmara Municipal; e isso, com todo o
trabalho desenvolvido nesse âmbito e o sucesso alcançado levou-nos a abraçar mais este desafio
[...] (EM2).
No entanto, apesar da importância dos argumentos educacionais aduzidos para essa
tomada de decisão, constata-se, de forma menos explícita, que outros argumentos, de natureza
política, condicionaram os municípios no sentido de promoverem as AEC:
[...] é verdade que os pais das nossas crianças não nos perdoariam [...], já com a
experiência do inglês foi complicado que algumas populações compreendessem não ter tido essa
oferta no ano lectivo anterior. Não foi culpa nossa! [...] como é que lhes podíamos explicar que
outros municípios o fizeram e nós, não? Era uma situação complicada politicamente e com os
seus custos [...] (EM1).

As escolas mostraram-se bastante receptivas ao programa das AEC’s e o município não
podia fugir a mais esse desafio educativo [...] ninguém e muito menos os agentes educativos que
já estão habituados a ver ter uma política educativa pró-activa no concelho [...] e desta vez não
podíamos argumentar com a falta de financiamento [...] (EM2).

2.4. Caracterização do processo de preparação da candidatura ao Programa das
AEC’s
O processo de preparação da candidatura ao Programa das AEC decorreu de forma
bastante distinta nos três municípios: no município do Mondego, houve uma intensa ronda de
reuniões com os parceiros envolvidos (nomeadamente com as duas instituições de ensino
superior e com os agrupamentos de escolas); situação idêntica vivida no município da Serra,
acrescendo o facto de neste caso, o CME ter tido a oportunidade de se pronunciar sobre os
moldes da candidatura; no caso do município Mar o processo de candidatura foi da sua inteira
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responsabilidade, tendo como principal interventora, toda a equipa afecta ao Pelouro da
Educação, apesar de ter sido dado conhecimento ao CME.
Outro dos aspectos que ressaltam das entrevistas é o facto de os três municípios
reconhecerem que o Programa foi aprovado tardiamente, face às exigências necessárias à
elaboração da candidatura e à preparação do novo ano lectivo:
O calendário do despacho é tardio, todos os prazos que daí decorrem criam um problema
imenso. Todas as Câmaras, todas as entidades promotoras tiveram a trabalhar na corda-bamba
sem um instrumento formal e tentando adiantar os compromissos que viriam a ser assumidos
depois de aprovada a candidatura, mas trabalhando no limiar se alguma coisa corre mal, nada
disto avança porque não há um financiamento. Quer, tantos compromissos não podiam ser feitos
em devido tempo. É um processo, que é aceitável num primeiro ano, do ponto de vista moral é
aceitável, mas é uma situação que não se deve repetir (EM2).
Em reunião de Conselho Municipal de Educação de 19 de Julho de 2006, foi dado
conhecimento aos restantes elementos que a Câmara Municipal […] iria apresentar candidatura ao
Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e de Outras Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º CEB, em parceria com os Agrupamentos de Escolas. Nessa
mesma reunião foi dado conhecimento, que face às novas orientações do Ministério da Educação,
a Câmara Municipal iria dar por finalizado o seu Programa de Educação Física no 1º CEB, em
funcionamento há já 8 anos. Esta foi uma decisão bastante lamentada, quer pela Autarquia quer
pelos docentes, uma vez que os alunos iriam deixar de ter Natação (EM1).
O Conselho Municipal de Educação foi ouvido na reunião de 27 de Julho de 2006, num
momento em que, face aos calendários dos despachos da candidatura, algumas, muito trabalho já
estava feito. Com uma discussão bastante alargada com todos os intervenientes do Conselho e
penso que aquilo que mais surgiu dessa discussão foi o enriquecimento curricular representar
apenas duas horas, […] por dia, essas duas horas não são uma resposta completa às
necessidades dessas famílias ou dos alunos […] (EM3).
Os protocolos foram discutidos com os Conselhos Executivos. No fundo acabou por ser…
Já não era a primeira vez que era feito, no ano anterior, no Inglês, a Câmara também tinha tido
participação e tinha celebrado protocolos de candidatura com os agrupamentos. No fundo, tratouse de melhorar essa metodologia (EM3).
Nas reuniões com as entidades parceiras foi sugerido, por parte do Presidente da
Câmara, que este programa para articular devidamente as necessidades quer educativas, quer
sociais, devia ter a articulação do Ministério da Educação e da Segurança Social previamente, de
modo a que não se ficasse – a expressão é minha – uma manta de retalhos em relação a isto. […]
a Câmara, quando apresentou a candidatura ao Ministério da Educação apresentou com duas
fatias: uma para a área de enriquecimento curricular e uma para apoio à família. Esta preocupação
existiu desde o início e foi amplamente discutida nas reuniões com as entidades parceira e
posteriormente com algumas IPSS […] Há um segundo momento relativamente intenso de
contacto entre Câmara, agrupamento, Conselho Executivo sobretudo e todas as instituições que
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fazem actividades de tempos livres, incluindo as Associações de Pais, IPSS’s, basicamente estes
dois tipos de entidades […] (EM2).

O processo foi todo conduzido por nós, uma vez que o prazo de candidatura, imposto pelo
governo, foi curto e apanhou-nos de surpresa. Não houve tempo para ouvir o CME nem tão pouco
para ir à Assembleia Municipal […] (EM1)
2.5. Implementação e operacionalização das AEC
A implementação das AEC obrigou os municípios enquanto entidades promotoras a
encetar um conjunto de diligências complexas e demoradas: celebração de protocolos com os
vários agrupamentos envolvidos e com as entidades parceiras, recrutamento e selecção de
professores; realização de inúmeras reuniões de preparação do lançamento das AEC, em especial
com as Associações de pais. Este processo obrigou os municípios a um esforço complementar no
início do ano lectivo, no qual se tornou mais evidente a falta de recursos humanos disponíveis.
As AEC iniciaram-se mais tarde do que inicialmente previsto pelos municípios devido a
dificuldades várias: aprovação tardia da candidatura por parte do ME; necessidade de alugar ou
reconverter espaços para as AEC; processo de contratação dos professores mais lento e difícil do
que inicialmente estava previsto; a conciliação da organização dos horários das AEC com as
actividades curriculares foi problemática, etc.

2.6. Modalidade de gestão
As opções tomadas, quanto às modalidades de gestão, também diferem entre os três
municípios para os quais foram aduzidos vários argumentos. Em relação às diferentes
modalidades praticadas elas reflectem, por uma lado, as dificuldades com que se debatem os
municípios face a um programa desta natureza, e por outro, a concepção de como pode ser feita a
gestão de algumas das suas competências.
No caso do município do Mar, a opção quanto à modalidade de gestão passou por
entregar a entidades privadas a sua execução:
A gestão das AEC’s foi entregue a entidades privadas. A Autarquia procedeu à abertura
de Concursos Públicos para a leccionação de aulas de inglês, música e expressão plástica. A
Autarquia apenas fez contratação directa dos Professores para a Actividade Física e Desportiva.
[…] não podíamos fazer de outra maneira, uma vez que não temos capacidade ao nível dos
recursos humanos para fazer face às exigências de um programa desta natureza e complexidade.
O que importa ao governo é que se faça e não como se faz (EM1) […].
Já o município do Mondego privilegiou as parcerias com entidades do ensino superior, as
quais têm a responsabilidade pedagógica em parceria com os agrupamentos de escolas,
recrutamento e gestão dos professores.
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essa entidade executora foi baseada no princípio de no ano anterior terem sido entidades,
elas próprias, promotoras do Inglês e terem estatuto IPSS que permitiria minimizar a questão do
apoio à família. Esse foi o critério. Como sabe, no ano anterior, o Inglês estava acessível a escolas
particulares de línguas e isso desapareceu neste novo programa. Portanto, optámos por ter essas
entidades executoras. Depois também quereria no protocolo, mas em termos de tempo, não era
possível tê-la a tempo da candidatura, ter duas entidades executoras estruturantes, que são a
Faculdades de Letras [...] e a Escola Superior de Educação [...]. A faculdade de Letras para Inglês
e a Escola Superior de Educação para a música e para a Expressão Artística, que foi a actividade
genérica que substitui o Inglês no 1º e 2º ano (EM2).
No caso do município da Serra, o município é responsável por toda a gestão das AEC’s
em estreita parceria com os agrupamentos de escolas. Neste caso, os agrupamentos de escolas
participam directamente na selecção dos professores e têm a tutela pedagógica dos professores
das AEC e de todo o processo de programação e avaliação das actividades.
Temos uma larga experiência de trabalho com os agrupamentos de escolas e com os
professores e os resultados são muito positivos. O caso do inglês é exemplo disso, mas não só.
[...] (EM3)
Entende-se ter ficado implícito das razões aduzidas para justificar as diferentes
modalidades de gestão das AEC praticadas pelos municípios o facto de perceberem a
complexidade da sua operacionalização, o facto de não estarem preparados para as questões
pedagógicas que envolvem e rentabilizarem a experiência que outras entidades parceiras
possuem.
Destaca-se ainda o facto de os municípios do Mar e Mondego entenderem que as
parcerias com empresas (Colégios, Institutos de línguas, etc) não é sinónimo de privatização em
virtude de a entidade promotora ser a autarquia, no entanto vêm com preocupação a possibilidade
de essas mesmas entidades se constituírem como entidades promotoras (apresentando
separadamente ou em conjunto uma proposta de candidatura).
Parece ser prematuro retirar outras conclusões em relação às modalidades de gestão, no
entanto, parece-nos importante referir o facto de os municípios envolvidos neste estudo se terem
mostrado expectantes face à possibilidade de, ao nível da transferência da competência das AEC,
ela ser passada em definitivo para os municípios, tal como foi recentemente reivindicado no último
congresso da ANMP.

2.7.Balanço preliminar das Actividades de Enriquecimento Curricular no concelho
De um modo geral os municípios foram unânimes na identificação dos pontos fortes e
fracos detectados no programa das AEC, embora todos tenham ressalvado que ainda não é uma
avaliação final.

Pontos fortes
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1. Colaboração dos Agrupamentos de Escolas e Pessoal Docente na motivação de pais e
encarregados de educação para a frequência das AEC;
2.

Embora os horários do professor titular de turma e dos professores das AEC estejam totalmente
desencontrados assistiu-se a uma boa articulação reflectida num acompanhamento próximo da
execução das actividades, inerentes à supervisão pedagógica da responsabilidade de cada
Agrupamento.

Pontos fracos
1. Dificuldade no recrutamento dos professores das AEC’s:
2. Insuficiência de docentes com habilitação profissional, própria ou diplomados com as
habilitações exigidas (em especial na Actividade Física e Desportiva, mas também no
Ensino da Música) e dificuldade em estabilização do corpo docente para assegurar as
horas lectivas que se reduzem, na maioria das situações, a um horário de apenas 2
tempos lectivos/dia (15h30m –17h 30m);
3. Falta de espaços adequados nas escolas para a execução de muitas das actividades
previstas;
4. Financiamento manifestamente deficiente.
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CONCLUSÕES

A ideia matriz desta investigação, ao partir para a interrogação e compreensão das
modalidades de gestão das actividades de enriquecimento curricular executadas pelos municípios,
está ancorada na noção de que na sua análise não pode estar dissociada da percepção das
mudanças operadas pelo apogeu e declínio do Estado-Providência e suas consequências nos
domínios da Administração Pública e da educação. Conclui-se que estão conectadas à
territorialização das políticas educativas, a qual está, por sua vez, intrinsecamente ligada à
tentacularidade

e

centralidade

emergentes

dos

municípios

e

à

dicotomia

descentralização/recentralização das actuais políticas educativas. Por outro lado, confirma-se a
ligação da recente política de valorização do 1º Ciclo do Ensino Básico à emblemática medida de
edificação da Escola a Tempo Inteiro, ambas encetadas pelo XVII Governo, concluindo-se da
análise dessa ligação não poder dissociá-la da assumpção de novas competências educativas por
parte dos municípios e das suas debilidades; do actual questionamento sobre o papel do Estado
(menos Estado, melhor Estado); e ainda, do quase-mercado que está lentamente a constituir-se à
volta da promoção/prestação das AEC, permitindo que essa fatia da escola possa ser realizada
através de processos de gestão baseados no outsourcing.
Na senda de Cockburn (1997) e de Ferreira (2005) que advogam que é ao nível local que
se interfere de forma marcante no processo de produção da multiplicidade ou pluralidade de
políticas que, diferentemente, se vão concretizando tanto ao nível da sociedade como do Estado
Local, procurou-se interrogar o funcionamento estatal a partir da multiplicidade de lugares onde se
exerce, numa tentativa de reconstituição das reconfigurações por que tem passado o Estado
Central e Local (municípios), com especial incidência sobre os efeitos que essas mesmas
reconfigurações tem tido no campo educativo.
Assim, no arquétipo este trabalho de investigação, considerou-se que era inevitável o
regresso dos actores ao cerne das relações entre Poder Local e Poder Central constituindo-se
como um eixo analítico de extrema importância para a compreensão (...) das diferentes formas de
se exercer a política. É que o tipo de personalidade política pode marcar de forma indelével os
processos políticos e o tipo de liderança (...), pode afinal também constituir uma hipótese central e
crucial na explanação das diferentes formas de exercício do Poder Local (Ruivo, 1993: 96),
conduzindo a autora para a edificação de um corpo teórico marcadamente político e normativo
(Parte I).
Na articulação teórica sobre as mudanças no papel do Estado Central – Capítulo 1 – e a
reforma da Administração Pública, em Portugal, a autora deixou-se conduzir por diversos
investigadores (Santos, 1990, 1993; Mischa, 1995; Mozzicafreddo, 1994 e 1997; Afonso, 1997;
Cabral, 1985; Stoer, 2001, entre outros), os quais reconhecem, que o Estado-Providência, o
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Estado protector, o Welfare State, ou o Estado do Bem-Estar marcaram, indelevelmente, a
segunda metade do século XX, apesar de utilizarem lentes diversificadas de análise.
Apesar da história do Estado-Providência do pós-guerra dividir-se em três períodos
distintos (Mischa, 1995: 91) – o primeiro período, sensivelmente de 1950 a 1975, o EstadoProvidência keynesiano firmou-se como paradigma dominante e estável do desenvolvimento
social no Ocidente; o segundo, que se estende de 1975 a 1980, foi uma fase de crise, em que o
capitalismo assistencial entrou em desequilíbrio; o terceiro período iniciou-se por volta de 1980,
com a eleição dos governos de Thacher, no Reino Unido, e de Reagan, nos Estados Unidos da
América, sob um programa que entrou em ruptura ideológica com o Estado Providência
keynesiano (EPK), em favor de uma abordagem neoconservadora – é neste último momento que
marca o início de um período pós-crise, durante o qual o Estado-Providência keynesiano (EPK) foi
relativizado como paradigma da sociedade capitalista avançada (Mischa, 1995: 91), que se situa o
nosso mapa de investigação.
A investigação teórica produzida neste trabalho confirma que, em Portugal, o
dimensionamento elevado do Estado, na primeira década do século XXI, face aos países
europeus, é considerado por vários autores, como o reflexo tardio da constituição e evolução do
Estado-Providência, ao longo do século XX – entre os meados dos anos 80 a meados dos anos 90
(período estudado por Afonso, 1998: 175) a natureza do Estado continua em grande parte por
definir havendo tensões importantes em jogo em resultado da evolução económica, social e
política pós-Revolução; no entanto, é neste período que se assiste à diminuição da presença do
Estado e ao reforço da sociedade civil para o qual se avoca três exemplos: a quebra do monopólio
estatal do ensino superior português através de uma desordenada concessão de alvarás a
universidades privadas (Grácio, 1988: 18); o lançamento das escolas profissionais à qual está
subjacente uma outra concepção do papel das organizações da sociedade civil, mas igualmente
uma outra concepção do Estado (Azevedo, 1991: 30-31), ou seja, um Estado menos interventor e
mais catalizador e regulador; e por último, a aprovação de novos modelos de direcção e gestão
das escolas básicas e secundárias (primeiro o Decreto-Lei nº 172/91 de 10 de Maio e,
posteriormente pelo Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio) que se inscrevem no conjunto de
medidas com dimensões neoliberais, reconhecendo novos interlocutores e participantes (pais,
empresários, associações, etc.) – como atribui um papel primordial aos consumidores da
educação escolar (Afonso, 1998: 228). Neste último exemplo Costa (1995: 245) defende estarmos
em presença de um Estado que cede parte da sua presença nos espaços escolares e é a
sociedade civil (...) que começa a penetrar no interior da organização escolar.
Neste novo contexto, alguns teóricos de que se socorreu a autora (Barroso, 2001, 2003,
2005; Neto-Mendes, 2004; Teodoro, 2001; Ball 1998, Costa, 1998, entre outros) defendem que os
modos de governo, de governação e de regulação dos sistemas educativos são, em grande parte,
induzidos pela emergência de uma nova agenda económica global, onde se dá corpo à
revalorização económica e empresarial, à promoção da eficiência e eficácia na fiscalização das
despesas, às preocupações de revisão dos processos e mecanismos de controlo dos custos e
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racionalização dos recursos humanos, ao enfoque nos resultados e na avaliação como meio de
promover a melhoria da qualidade do ensino.
Contrariamente à importância do papel desempenhado pelos municípios na generalização
da Escola a Tempo Inteiro (ETI) no continente, a investigação teórica produzida pela autora sobre
outros modelos existentes em escolas públicas, em Portugal – Capítulo 3 – leva-a a concluir que,
nestes modelos – o da RAM, próximo da generalização, e o da RAA ainda numa fase experimental
– os municípios são remetidos para um papel de ausentes; é acometida a responsabilidade da sua
gestão à direcção de cada ETI; a colocação dos recursos humanos é da responsabilidade de cada
um dos Governos Regionais e os professores das AEC possuem os mesmos direitos profissionais
que os restantes; não existe a alocação de empresas ou outras parcerias para a execução de
qualquer das actividades de enriquecimento curricular; no entanto, a definição das actividades e
respectivos conteúdos, perfil dos docentes das actividades e horário de funcionamento são
definidos centralmente, tal como acontece no modelo do continente. Distinto destes, o modelo em
vigor nos estabelecimentos do ensino privado caracteriza-se por estar em funcionamento há mais
tempo que os existentes na rede pública, as actividades de enriquecimento curricular variarem
mediante as necessidades da respectiva comunidade educativa e, em muitos casos, funcionarem
como um factor preponderante na escolha do estabelecimento, por parte dos pais, apesar de
estas actividades representarem um custo acrescido às despesas dispendidas na educação dos
filhos.
No plano nacional, a mercantilização da educação exprime-se, segundo Canário (2006:
30) quer pela adopção, por parte dos sistemas públicos, de modalidades de gestão próximas dos
critérios empresariais – “new public management” –, quer pela instituição de mecanismos de
quasi-mercado, traduzidos na concorrência entre estabelecimentos de ensino, acompanhada por
modalidades de segregação escolar, por via de escolhas parentais e de mecanismos de selecção
dos alunos, ou pela atribuição a entidades privadas da prestação de serviços educativos até agora
internos aos serviços públicos.
Da análise dos dados empíricos recolhidos (Parte II), no âmbito desta dissertação, concluise que existem fortes indícios de que o uso destas tecnologias de mudança no campo educativo,
compagináveis com a transição de um Estado-produtor-prestador do serviço público de educação
para um Estado-regulador-fiscalizador da qualidade do serviço público de educação, se estejam a
estender, progressivamente, à esfera educativa dos municípios. Os indícios emergem da
confirmação do recurso a entidades externas aos municípios (empresas, associações, institutos,
etc.) em regime de prestação de serviços, nos domínios dos transportes escolares e serviço de
refeições e limpeza, e, mais recentemente, no domínio das actividades de enriquecimento
curricular – exemplos de um Estado Local híbrido, regulador e fiscalizador. Esta espécie de
modalidade de outsorcing educativo municipal, utilizada para a operacionalização das AEC, que
vai muito para além das tradicionais parcerias de índole comunitária, conclui-se não se
circunscrever apenas aos municípios do estudo, uma vez que os dados disponibilizados pelo ME
(CAP) e o Estudo do SPRC, focados nesta investigação, confirmam o recurso a essa modalidade
por parte de muitos municípios. Esta situação parece indiciar uma transição na forma de

319

governação dos municípios relativamente ao cumprimento de algumas das suas competências no
plano educativo, indissociável, na opinião da autora, do actual questionamento sobre o papel do
Estado e da reforma na Administração em curso, e sobretudo, das debilidades normativas e
financeiras herdadas da construção tardia do Estado-Providência.
De facto, só com a aprovação da Constituição de 1976 foi consagrado o importante
princípio da gestão autárquica autónoma. Até Abril de 1974, os Municípios e Freguesias não se
constituíam como um verdadeiro Poder Local, funcionando os serviços com meros corpos
administrativos desconcentrados da administração central (as obras e os equipamentos estavam
sempre dependentes de subsídios e comparticipações do Governo).
Na incursão efectuada pelos normativos legais confirma-se que é na sequência da
aprovação da Constituição de 1976 que se processa o enquadramento legislativo e a
institucionalização do Poder Local, tendo sido aprovadas a Lei Eleitoral (Lei nº 701-B/76), a Lei de
Atribuições das Autarquias e Competências dos respectivos Órgãos (Lei nº 79/77) e a primeira Lei
de Finanças Locais (Lei nº 1/79). O Poder Local saído destas novas leis, do final da década de 70,
ficou talhado para uma significativa descentralização, com a consagração dos princípios de uma
estimulante autonomia para as autarquias locais.
No plano educativo da esfera do Estado Local – capítulo 2 –, assiste-se, durante a década
de 80, a um impulso descentralizador para os municípios, traduzido quer pela transferência da
responsabilidade em matéria de organização e funcionamento dos transportes escolares, quer
pela assumpção da acção social escolar para as crianças do 1º ciclo do ensino básico, quer ainda
pela publicação do Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março, diploma que pretendeu estabelecer uma
delimitação de responsabilidades entre as Administrações Central e Local. Não obstante aquele
diploma, na maior parte do seu articulado, nunca ter sido regulamentado, nem transferidos os
correspondentes meios, conduziu, no que diz respeito à educação, a uma degradação geral dos
imóveis afectos ao 1º ciclo e a um assumir de responsabilidades de forma avulsa e casuística, de
acordo com as necessidades da população escolar.
Com excepção da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar e da sua operacionalização para
os Municípios através do Protocolo subscrito, em 1998, pela Associação Nacional dos Municípios
Portugueses e pelo Ministério da Educação, só em 1999, com a Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro, se voltou a equacionar de forma conjugada as transferências de responsabilidades
para a Administração Local. Esta Lei, em si mesma, não transferiu, para os Municípios, nenhuma
competência concreta, veio apenas definir que todas as transferências a efectuar teriam que ser
objecto de diplomas regulamentares próprios. No que respeita à educação tal veio a ocorrer,
parcialmente, com o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, diploma que consagra a
necessidade de elaboração da Carta Educativa (passando as intervenções no parque escolar a
ser feitas nos estritos termos das soluções assumidas na carta educativa), considerada como um
instrumento basilar e trave mestra do ordenamento da rede e, simultaneamente, um documento
crucial no que respeita à identificação, a nível municipal, de todos os edifícios e equipamentos
educativos, a respectiva localização geográfica, bem como das ofertas educativas da educação
em todos os seus níveis.
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Apesar deste quadro normativo estar mapeado por políticas educativas territorializadoras
(de cariz descentralizador e reticular), ele é aparentemente contraditório com as medidas de cariz
recentralizador, implementadas pelo actual governo, cujos expoentes mais recentes no domínio
das competências dos municípios (decretadas ou praticadas) se inscrevem o actual
reordenamento escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e o programa de generalização das AEC,
comandados a partir do centro – ME – para as periferias – municípios. No entanto, os municípios
implicados directamente nesta investigação elegem como grande prioridade educativa a alteração
do actual estado da rede escolar do 1º ciclo (dispersa e pouco qualificada, associada ao atraso na
operacionalização das soluções apontadas pelas cartas educativas que prevêem a construção de
novos centros escolares e/ou a requalificação de muitas das existentes, beneficiando das verbas
negociadas no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional, 2007/2013) situação que é
identificada como estando na raiz de um dos principais constrangimentos estruturais para a
generalização e consequente operacionalização das AEC.
Outra das conclusões a retirar desta investigação é a constatação (a partir dos
testemunhos realizados através das entrevistas e outros documentos oficiais consultados) de que
os municípios possuem manifesta falta de recursos humanos e técnicos para fazer face à
complexidade que exige a organização destas actividades (recrutamento de professores,
identificação e adequação dos espaços físicos e materiais, elaboração de horários, e toda a
logística adstrita ao seu acompanhamento em colaboração com os Agrupamentos de escolas e as
entidades parceiras), ao grau de generalização pretendido pelo ME e as implicações introduzidas
no funcionamento das escolas. Apesar da experiência anteriormente adquirida pelos municípios
Mar e Mondego na oferta da actividade física e desportiva (inserida em contexto de coadjuvação
curricular, em anos lectivos anteriores), a falta de recursos humanos aliada à complexidade do
modelo e às exigências inerentes à sua generalização são algumas das justificações aduzidas
pelos entrevistados para justificar os modelos de gestão adoptados nas AEC.
Outros argumentos aduzidos para justificar a opção pelo estabelecimento de parcerias
com institutos, empresas, instituições de formação, etc., são o da experiência acumulada por
essas entidades na oferta dessas actividades (institutos de línguas, associações desportivas) e o
uso de critérios muito idênticos aos empresariais, ou mesmo empresariais, dos quais se espera
que, no cumprimento do financiamento atribuído pelo ME, garantam eficiência, eficácia, e
qualidade pedagógica.
Na linha interpretativa, sugerida pelas entrevistas, e sobretudo pelas conversas informais
com diversos autarcas, no decurso desta investigação, entende-se ser importante, ainda, dar-se
destaque a um outro argumento referido pelos municípios, este de carácter mais normativo: o
facto de ao nível da atribuição de competência no que respeita às AEC, estar-se em presença de
um campo vazio; ou seja, a responsabilidade e o sucesso dessas actividades é de todos e não é
de ninguém em particular, dado que o actual governo optou pela criação de um programa,
consagrado pelo Despacho nº 12590/2006, de 16 de Junho, onde várias entidades podem ser,
promotoras (Autarquias Locais; as Associações de Pais e Encarregados de Educação; as IPSS; e
os Agrupamentos de Escolas) – em detrimento da transferência dessa competência para os
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municípios. Esta situação, na opinião dos municípios, legitima o recurso a parcerias públicas ou
privadas, em regime de prestação de serviço, até agora com pouca expressão na escola do 1º
Ciclo pública.
Outro dos constrangimentos estruturais identificado por esta investigação relaciona-se
com a obrigatoriedade de as AEC decorrerem após as actividades curriculares (nem sempre
cumprida), a qual, na opinião dos municípios, impõe horários reduzidos aos professores das AEC
(um máximo de 10 horas semanais) e reduz a rentabilização dos poucos espaços físicos
disponíveis nas escolas para essas actividades (sala polivalente, campo de jogos, etc); nos casos
onde foi possível flexibilizar os horários permitiu aos municípios atribuir um número de horas mais
elevado aos professores das AEC e, simultaneamente, a rentabilização de espaços e dos
transportes escolares. Perante a análise destes dados foi possível concluir que a flexibilização do
horário é uma das soluções apontadas pelos municípios para ultrapassar este tipo de
constrangimentos (solução igualmente defendida no XVII Congresso da ANMP).
Apesar

destes constrangimentos identificados pelos municípios, registam-se como

factores determinantes para a adesão dos municípios na operacionalização do modelo, o
reconhecimento da pertinência da medida no que respeita à igualdade de oportunidades de
acesso a novas aprendizagens, a premência da adequação do funcionamento das escolas às
necessidades das famílias e por último, a consagração legal das regras de financiamento a atribuir
a cada entidade promotora, através da celebração de um contrato-programa.
Em relação ao papel dos agrupamentos de escolas, concluiu-se nesta investigação ser
significativamente diferente entre os três municípios, no que se refere à vertente pedagógica do
programa: no município do Mar, os agrupamentos de escolas partilham a tutela pedagógica das
AEC com as instituições parceiras (colégio, empresas, institutos de línguas, etc.) através da
promoção conjunta de reuniões com os professores das AEC onde são programadas e avaliadas
essas actividades; no município do Mondego a tutela pedagógica é exclusiva das entidades
parceiras remetendo os agrupamentos de escolas para um papel secundário; excepção feita, em
ambos os casos, no que respeita à actividade física e desportiva que é da responsabilidade de
cada um dos municípios (à semelhança do que acontecia antes da generalização das AEC). No
município da Serra são os agrupamentos de escolas que detêm a tutela exclusiva no domínio
pedagógico (elaboração de horários, programação de actividades, elaboração de instrumentos de
avaliação) situação que já se verificava com o PGEI. No que respeita ao recrutamento e selecção
dos professores das AEC, conclui-se que, à excepção dos agrupamentos do município da Serra
que participaram na definição de critérios, na selecção dos docentes e na elaboração dos
respectivos horários, nos outros dois municípios referidos os agrupamentos não tiveram nenhuma
participação.
Relativamente ao balanço, ainda que preliminar, do funcionamento das AEC durante o ano
lectivo 2006/2007, pode-se concluir que os municípios identificam como principais pontos fortes do
programa a satisfação das famílias e a igualdade de oportunidades proporcionadas a todos os
alunos do 1º Ciclo no acesso à aquisição de novas competências, garantida pela generalização da
oferta das AEC e pela gratuitidade de frequência; como principais pontos fracos eles incidem
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sobre factores estruturais: rede escolar dispersa e mal equipada, associada em alguns casos, à
necessidade de aluguer de espaços e/ou obras em edifícios alternativos face à inexistência de
salas no próprio estabelecimento de ensino para o funcionamento das actividades de
enriquecimento curricular; dificuldade no recrutamento de professores, em especial na área do
Ensino da Música; instabilidade deste corpo de profissionais face às debilidades contratuais e
salariais praticadas e a insuficiência dos recursos humanos e técnicos disponibilizados pelos
municípios para fazer face à complexidade que um programa desta natureza exige.
Os pontos fortes e fracos expostos pelos municípios envolvidos nesta investigação são, na
maioria dos casos, coincidentes com os referidos por diversas instituições que avaliaram o
programa (ME, CONFAP, ESEC, SPRC), o que a leva a concluir que se está em presença de um
diagnóstico já bastante completo, instrumento que deve ser rentabilizado por todos os actores
envolvidos nas AEC, de modo a introduzir as alterações legais, estruturais e funcionais sugeridas.

Terminada a dissertação, fica a certeza de não se ter conseguido atingir, na totalidade, os
objectivos traçados no rascunho desta investigação. Os condicionalismos temporais inerentes ao
processo de investigação desta natureza, a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o
objecto de estudo, inserido num contexto emergente, extremamente politizado e movediço,
cruzado por uma grande diversidade de actores, a inexistência de produção teórica consistente
sobre os modelos de Escola a Tempo Inteiro presentes em Portugal e o período em que decorreu
a investigação se caracterizar por grandes convulsões no domínio do sistema educativo,
contribuíram para esta sensação dérmica e intelectual de algo inacabado, incompleto... Apesar
destes riscos terem sido devidamente ponderados e acautelados antes de se ter dado início a este
trabalho, a investigadora foi surpreendida, durante o percurso – sinuoso e peculiar, inerente ao
trabalho de qualquer investigador – pela dimensão que tomaram alguns destes constrangimentos
e que a induziu necessariamente a novas interrogações, a novos interesses, e a procurar
incessantemente uma linha de investigação coerente e sustentada, ancorada na busca ininterrupta
da produção teórica mais pertinente e adequada.
A autora desta dissertação, na senda de Bogdan e Biklen (1994: 257) em que afirmam não
existir nenhum tema que não precise de ser mais investigado, entende que tal se aplica,
pertinentemente, à temática subjacente a esta investigação, dado ter abrangido um número
restrito de municípios, de fontes e de actores, considerados, numa pesquisa científica desta
natureza, como factores condicionadores da generalizações dos resultados e do aprofundamento
desejado.
Apesar das debilidades constatadas neste exercício algo doloroso de auto-crítica, é a
partir dele, também, que se espera que este trabalho de investigação permita aos seus leitores,
quando investidos no papel de investigadores, encontrar motivação e argumentos para o
prosseguimento de outras pesquisas.
Sem o intuito de condicionar quaisquer outras linhas de investigação que a abordagem
efectuada ao longo deste trabalho possa vir a sugerir a cada um dos seus leitores, entende-se ser
pertinente registar algumas delas. A primeira delas prende-se com a necessidade de investigar de
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forma sistemática e abrangente as implicações das AEC, quer no interior da organização escola
(nas dimensões curricular e organizacional), quer junto dos municípios; a segunda linha de
investigação que se entende relevante prosseguir, de forma mais aprofundada, está directamente
relacionada com o estudo das tendências das modalidades de gestão das AEC, a médio prazo;
em terceiro lugar sugere-se como extremamente oportuno um estudo de caracterização dos
profissionais das AEC e respectivo estatuto face aos restantes docentes. Por último, e em face de
se estar em presença de um processo de negociação intenso, entre o Governo e a ANMP, para a
transferência de competências de âmbito educacional, já a partir de 2008 – acção social escolar
do Segundo e Terceiro Ciclos, pessoal não docente e transportes escolares decorrentes do
alargamento da escolaridade obrigatória, e a partir de 2009, parque escolar referente ao Segundo
e Terceiro Ciclos do Ensino Básico e às actividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo do
Ensino Básico – entende-se como importante o estudo do impacto destas medidas junto dos
municípios e as suas implicações no modelo de gestão das escolas.
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Decreto-Lei n.º 357/88, de 13 de Outubro – Cria o Conselho de Direcção do Fundo de
Manutenção e Conservação do Património Escolar.
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Lei n.º 24/99, de 22 de Abril – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de
Maio.
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro – Estabelece o quadro de transferência das atribuições
das autarquias locais, atribuindo-lhes responsabilidades no domínio da construção
e manutenção dos estabelecimentos de educação e de ensino.
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro – Quadro de competências, e regime jurídico de
funcionamento, dos órgãos dos municípios e freguesias.
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro – Estabelece o regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial.
2000
Decreto Regulamentar nº 12/2000, de 29 de Agosto de 2000 – Fixa os requisitos
necessários para a constituição de agrupamentos de estabelecimentos públicos
de educação pré-escolar e do ensino básico, bem como os procedimentos
relativos à sua criação e funcionamento.
Lei n.º 30-C/2000, de 29 de Dezembro – Aprova o Orçamento do Estado para 2001.
2001
Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de Agosto – Perfil específico de desempenho profissional
do educador de infância e do professor do 1.º ciclo.
Lei nº 109-B/2001, de 27 de Dezembro – Aprova o Orçamento do Estado para 2002.
2002
Portaria n.º 110/2002, de 20 de Agosto – Cria a possibilidade de as Escolas do 1.º Ciclo
do Ensino Básico e as Unidades de Educação Pré-escolar nelas inseridas,
previstas no Plano de Ordenamento da Rede Regional Escolar, como Escolas a
Tempo Inteiro (ETI’s), que reúnam as condições físicas e os recursos humanos
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mínimos necessários, apresentam à Direcção Regional de Educação um projecto
para implementação deste regime de funcionamento, na RAM.
2003

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro – Regulamenta os Conselhos Municipais de
Educação e aprova o processo de elaboração da carta educativa, transferindo
competência para as autarquias locais.

Despacho n.º 13313/2003, de 8 de Julho de 2003 – Reordenamento da Rede Educativa
em 2003-2004.
Lei nº 41/2003, de 22 de Agosto – substitui o Concelho Local de Educação (CLE) pelo
Conselho Municipal de Educação (CME).
Resolução do Conselho de Ministros Nº 95/2003, de 30 de Junho- Aprova as linhas gerais
de orientação da reforma da Administração Pública.
2004
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2004, de 21 de Abril –
operacionalização da Reforma da Administração Pública.

Define a

2005
Resolução de Conselho de Ministros (RCM) nº 124/2005 – estabelece o Programa de
Reestruturação da Administração Central do Estado, tendo como objectivo a
promoção da cidadania, do desenvolvimento económico e da qualidade dos
serviços públicos, com ganhos de eficiência pela simplificação, racionalização e
automatização, que permitam a diminuição do número de serviços e dos recursos
a eles afectos.
Despacho nº 14753/2005, de 5 de Julho – Regulamento de acesso ao financiamento do
programa de generalização do ensino de inglês nos 3º e 4º anos do 1º ciclo do
ensino básico público.
Despacho 16795/2005, de 3 de Agosto – Define as normas a observar no período de
funcionamento dos estabelecimentos de ensino público onde funciona o 1º CEB e
pré-escolar.
Despacho 17387/2005, de 12 de Agosto – Regras e princípios orientadores a observar na
organização do horário semanal do pessoal docente da educação pré-escolar e
dos ensinos básico e secundário.
Lei Orgânica nº3/2005, de 29 de Agosto – 3ª Alteração à Lei Orgânica nº1/2001 de 14 de
Agosto que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais.
Lei nº 46/2005 de 29 de Agosto – Limite à renovação sucessiva de mandatos dos
presidentes dos órgãos executivos das autarquias.
Lei nº 47/29005 de 29 de Agosto – Regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias
locais e seus titulares.
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Despacho nº 25994/2005 de 16 de Dezembro – Constitui o grupo de trabalho com o
objectivo de acompanhar as práticas das escolas no que respeita à organização e
distribuição do serviço docente.
2006
Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril – Regime jurídico do transporte colectivo de crianças e
jovens.
Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho – Normas a observar no período de
funcionamento dos estabelecimentos, bem como na oferta das actividades de
animação e de apoio à família e de enriquecimento curricular. (Programa de
Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico.)
Despacho n.º 23599/2006, de 28 de Junho – Regras e princípios orientadores a observar,
em cada ano lectivo.
Despacho n.º 15458/2006, de 18 de Julho – Calendário Escolar
Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril – Regime jurídico do transporte colectivo de crianças e
jovens.
Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - aprovou o Orçamento do Estado para o ano de
2006.
Lei n.º 36/2006, de 2 de Agosto. Prevê a isenção do imposto automóvel para veículos
adquiridos pelos municípios e freguesias que se destinem ao transporte escolar.
2007
Decreto – Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro: Regulamenta os Conselhos Municipais de
Educação e aprova o processo de elaboração da Carta Educativa, transferindo
competências para as autarquias locais.
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