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A decada de oitenta e marcada. nos planos politico e economico. pela 
a d e e o  de Portugal a Comunidade Europeia. Todos os sectores da vida nacional 
foram confrontados com a necessidade de darem uma resposta a esse desajb. 
tornado urn verdadeiro motor ex6geno do desenvolvimento do pais. Assumindo 
que o discurso politico pode ser transformado em instrumento de 
dissimula~iio, pelo que se  utilfiam cuidados metodol6gicos particulares, 
procura-se detenninar em que medida o desafio nacional da integra~ao 
europeia atribuiu, no discurso politico dominante, um novo mandato a 
educa@o. 

Partindo da analise de urna multiplicidade de documentos, constata-se a 
emergtincia do discurso politico sobre a prioridade educativa, embora corn urn 
prop6sito dorninante distinto do prevalecente na dkada de setenta: ja n&o se 
aponta a democratiza~ilo da educa@o como a flnalidade primeira das politicas 
educativas mas antes a adequa~ao do sistema educativo A s  necessidadas da 
moderniza@o da economia portuguesa. em fun@o da sua integraMo na CEE e 
da constru@o do mercado unico. Ou seja. a prioridade vai para a reforma do 
sistema de ensino. de fonna a que este contribua decididamente para a 
eleva~ilo da quaMca@o dos recursos hurnanos. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada em 1986 na base de um 
amp10 compromisso social e politico, marcou toda a decada de oitenta. 
Primeiro, pel0 debate que gerou ate estarem reunidas as condi~6es que 
permitiram a sua elabora~ao e aprova~ao. Depois, encerrando o period0 da 
norrnaliza~zr0, abriu uma nova fase na politica educativa nacional centrada no 
proposito de realizar uma reforma global do sistema educativo. Procedendo a 
uma andise dos principais documentos sobre a refonna educatiua, procura-se 
determinar os seus propositos principais, que se inserem no process0 
contraditorio de constru@o e de legitima~fio do Estado e pretendem 
estabelecer uma continuidade corn a grande reforma dos anos setenta de Veiga 
smao.  

A reform educativa. em Portugal como em outros paises. tem signiflcado 
a tentativa de consolidar tutelas diversas sobre os professores. Com o objective 
de conhecer melhor os professores, enquanto grupo profissional em busca de 
uma identidade. aborda-se a questao do poder dos professores nas sociedades 
modernas. atraves de um levantamento da sua participa~Bo nas principais 
instancias democraticas do poder politico (Camaras Municipais, Assembleia da 
Republica e Governo). Constata-se que os professores tCm vindo. 
progressivamente. a assumir um maior protagonismo na vida politica. o que 
pode prenunciar mudan~as no seu traditional posicionamento de agentes de 
ensino, ou de funcion&ios de um poder em que nil0 intervinham. 

Conclui-se pela abordagem dos paradoxos com que se debate. neste inicio 
da decada de noventa, a reforma educativa. e apontam-se direc~6es de trabalho 
centrais para uma perspectiva alternativa que assuma a escola enquanto esfera 
publica democrdtica. entendida (e guardada) como um espaqo da jus t i~a  e do 
interesse geral, e permita ao professor assumir a sua plena condi~Bo de 
intelectual, nas condi~aes especificas do sistema escolar portugues. marcado 
por uma simultaneidade entre a crise e a consolidwao da escola de massas. 



Abstract 

Both politically and economically. Portugal's entry into the European 
Community during the decade of the 1980s had tremendous impact. All areas 
of national life were confronted with the need to respond to this challenge 
which became a veritable motor of exogenous development of the country. 
Taking as a starting point the notion that political discourse can be 
transformed into a instrument of disguise, (which obliges the use of cautious 
methodological procedures), one attempts to determine to what extent the 
national challenge of European integration meant, with respect to the 
dominant political discourse, a new mandate for education. 

Through the analysis of a multiplicity of documents. the emergence, in 
political discourse, of education as a priority becomes apparent. However. its 
main intent shows itself a s  distinct from that prevailing during the decade of 
the 1970s: no longer is the democratization of education the flrst aim of 
education policy, but. rather, the adequacy of the education system to the 
modernization needs of the Portuguese economy. in function of its integration 
into the European Community and the building of the single market. In other 
words. the priority has become the reform of the education system so that it 
may clearly contribute to increasing the quallflcation of human resources. 

The General Law of the Education System. passed in 1986 on the basis of 
a wide platform of social and political compromise, was a high point in the 
1980s. This resulted, Rrstly, from the debate which it generated on the way to 
creating the conditions necessary for its elaboration and approval. Secondly, by 
ending the period known as  "normalization*. it opened a new phase in national 
education policy now centered on the aim to carry out a global reform on the 
education system. On the basis of an  analysis of the main documents of the 
educational reform process, one attempts to determine its main objectives - 
making up part of the contradictory process of state formation and legitimation 
- and also to establish continuity with the vast Veiga Sinuio Reform of the 
1970s. 

In Portugal, as well as  in other countries, educational reform has meant an 
attempt to consolidate different wards on teachers. In order to gain a better 
knowledge of teachers, as  a professional group in search of an identity. the 
question of teachers' power in modern societies is raised through data 
collection with regard to their participation in the main bodies of democratic 
government (Municipal City Halls, Parliament and the Government itself). 
Evidence shows that teachers have come progressively to take on a more active 
role with regard to political affairs. This fact may imply a change in their 
traditional position as simply teachers, or employees. unaccustomed to political 
intervention. 

One concludes with a reflection upon the paradoxes confronting 
educational reform at the beginning of the 1990s. Directions are also indicated 
for work on an alternative perspective. This perspective characterizes the 
school as part of the public democratic sphere. understood (and preserved) as 
a site of justice and of common interest. and which allows the teacher to fully 
assume his/her condition as  an intellectual. The teacher assumes this 
condition. in Portugal, within the specific circumstances of the Portuguese 
school. characterized, in the 1990s. by the simultaneous crisis and 
consolidation of mass schooling. 



Les annees 80 ont ete marques. aux plans politique et economique. par 
l'adhesion du Portugal a la Communautee Europeeme. Tous les secteurs de la 
vie nationale ont ete confrontes avec la neccessite de repondre a ce dCsfi, 
veritable moteur e x o g h  du dkueloppment du pays. Le discours politique peut 
t t re  transforme en instrument de dissimulation, ce qui requicrt dca soinz, 
mtthodologlques partfculi&es. nous cherchons donc zl dtterminer dans quelle 
mesure le deji de l'integration europeenne a confere, dans le discours 
politique, une nouvelle mission a 1'Education. 

Analysant divers documents, nous constatons l'emergence dans le 
discours politique du thtme de la priorite a 1'Mucation. Le theme dominant est 
different de celui qui primlait dans les anntes 70: la d&mocratisation du 
systtme educatif n'apparait plus comme l'objectif premier. Elle cMe la place A 
l'adaptation du systtme Cducatif aux bhoins de modernisation de l'&onomie 
portugaise, en fonction de sa integration dans la CEE et de la construction du 
marche unique. Ce qui signifle priorite a la refonne du s y s t h e  educatif pour 
qu'il contribue efficacement a l'elevation de la qualification des ressources 
hUITliLines. 

La Loi de Bases du Systtme Educatif. adopt& en 1986. s'appuye sur un 
vaste cornpromis social et politique. Elle a marque tous les annees 80, en 
particulier par le debat qu'elle a suscite avant que ne soient rtunies les 
conditions permettant son elaboration et son adoption. Atnsi, cldturant la 
periode de nonnalisation, elle a ouvert une phase nouvelle dam la politique 
Cducative nationale ax& sur la perspective d'une reforme globaie. ProcMant A 
l'analyse des principaux documents consacres a la r&forme &ducatiue, nous 
cherchons a determiner ses principales orientations, qui s'inserent dans le 
processus de construction et de legitimation de 1'Etat et qui visent a etablir 
une continuite avec la grande reforme de Veiga Similo des amees 70. 

L a  r6forme 6ducative au Portugal a, cornme dans d'autres pays, signifie la 
tentative de renforcer diverses tutelles sur les enseignants. Avec l'objectif de 
mieux connaitre les enseignants, en tant que groupe professionel en qutte 
d'identite, nous abordons la question du pouvoir des enseignants dans les 

. societes modernes, au travers de leur participation aux principales instances 
democratiques du pouvoir politique (Mairies, Assemblee de la Republique et 
Gouvernement). Nous constatons que les enseignants deviennent 
progressivement des protagonistes de la vie politique, ce qui peut ttre le signe 
de changements dans leur position traditiomelle d'agents d'education ou de 
fonctionnaires au service d'un pouvoir ou il n'interviendraient pas. 

Nous terminons en abordant les contradictions dans lesquelles s'ouvre le 
debat sur la reforme educative au debut des annees 90 et nous indiquons des 
directions fondamentales de travail pour une perspective alternative qui afflrme 
1'Ccole comme espace public d&mocratique, espace de justice et de defense de 
I'interCt general. qui permette a l'enseignant prendre sa pleine condition 
d'intellectuel, dans le contexte specifique du systeme educatif portugais, 
marque a la fois par la crise et la consolidation de l'ecole de rnasse. 
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"Se alguim disser: onde iremos n6s parar se os opefirios, os mwos de fretes e 

finalmente ate as mulheres se entregarem aos estudos? Respondo: acontecefi que. se esta 

educa@o universal da juventude for devidamente continuada, a ninguem faltad, dai em 

diante. matiria de bons pensamentos. de bons desejos. de boas inspira@es e t a m b h  de 

boas obras". 

Comenio. Didbctica Magna (1 627- 1657)~ 



1. Urn percurso: a intervene0 social wmo 
processo de forma@o 

0s meus primeiros trabalhos orfentaram-se para a compreensiio Nst6rica 
dos factos educativos. Embora tendo uma forma@o de base na area da 
EducaHo Fisica, ou da Motricidade Hurnana como agora se designa a instituiflo 
onde me formei. a minha tese de licenciatura2 pretendeu ser, sun nada de 
substancialmente novo, reconhe~a-se. um contributo para a historia do ensino 
em Portugal, abrangendo o vasto period0 que vai de 1820 a 1926, ou seja, os 
viirios momentos ou tendencias do nosso liberalismo3. 

Tenho consciencia de que ao me centrar na historia da educa~ao, 
procurava, como afirrna Man. "um instrumento indispendvel de amllise das 
situa~6es presentes g raps  ao desejo de relativizar (...) os problemas actuais e B 

preocupaMo de esclarecer os comportamentos dos homens e o funcionamento 
das institui~6es. restituindo-lhes a sua dimensilo temporal". e constituindo, de 
certo modo. uma fase prel(mfnar cia ac@04. 

Num momento em que ja me empenhava activamente no piano social e 
politico, niio pretendi, com esse transcurso historico, um regress0 ao reino dos 

rnortos, para uUizar uma expressao de Petitat. 0 passado, segundo este autor, 
"Mo e somente vestigio escrito ou instrumento vetusto: ele habita-nos de dois 
modos: pela continuidade. e as filia~6es evidentes com o presente, e pela 
consciencia das rupturas, do novo, de onde vem o reconhecimento da nossa 
propria e~~eciflcidade"~. 

Desde muito cedo que a esta preocupa~ao com o conhecimento hist6rico 
associei interesses de ordem sociologica, sobretudo centrados na tentativa de 
situar a escola enquanto institui~ao de reprodu~go social. 0 meu estagio 
profissional, realizado em 197 1 - 1972 na Escola Marques de Pombal, em Lisboa, 
centrou-se, em grande medida, numa empirica caracteriza~Bo sociologica dessa 
antiga e conceituada escola industrid. 



A minha forma~ao fez-se, em simultaneo, corn uma intensa interven~ao 

social. primeiro nos Grupos de Estudo do Pessoal ~ocente '  e no movimento 

democr2tico de oposiqlo ao regime ditaturia18, num periodo marcado pela 

tirnida abertura de Caetano e pela reforma do ensino de Veiga Simao. depois na 
constituiqao dos sindicatos dos professores e na democratiza@o das estruturas 

educativas no periodo subsequente ao 25 de ~bril', e. recentemente, no 

process0 de consolida~ilo e desenvolvimento do sindicalismo docente em 

~ o r t u ~ a l ' ~ .  

Deste percurso ficaram diversos trabalhos, em geral textos de interven@o 

historicamente datadosl l. Como assinala Fbgkrio Femandes a proposito de um 

deles. tive sempre a preocupa~ao de tomar 

'Msivel a concep~80 dialecuca da unidade educa~&/escola/ststema suciaL 0s 

problemas educacionais articulam-se com os problemas sociais. econ6micos 

e politicos. A educa@o. e um dos seus teatros privilegiados: a escola. reflecte e 

potencia valores em que se incluem o saber e o saber-fazer que uma sociedade 

pretende proporcionar a s  jovens gera~6es. A educa~Bo e a escola reflectern 

esses valores. Mas tambCm os refractam - e refractam-nos de forma tanto 

mais intensa quanto mais forte e o movimento popular e democriitico e 

quanto mais encarni~ada for a luta de classes nos planos social e 

~ e o l 6 ~ i c o " ~  2. 

De certo modo, a experiCncia tornou-se fonte de conhecimento, fez parte 

da propria d&rnarche da produ@io dos conhe~imentos~~.  permitindo uma 

ampla abertura disciplinar, nomeadamente nos dominios da historia e da 

sociologia, o que, segundo Van Haecht, constitui uma das duas grandes 

orienta@es actuais na investigat$o em sociologia da e d u ~ a @ o ~ ~ .  

A aprova~ao da Lei de Bases do Sistema Educative (Lei nQ 46/86, de 14 de 

Outubro) trowre para prirneiro plano a necessidade de, na politica nacional, dar 

prioridade a reforma do sisterna educativo. As contradic$Jes e impasses na 

aplica~ao da lei, a atitude generalizada de desconflan~a e de cepticismo por 
parte dos professores face a denominada reforma educatiua, conduziram-me a 

uma reflexiio sobre as  condi~oes necessarias a defini~ao e aplica~ao de uma 

reforma educativa. 



"Deve reconhecer-se que o progress0 da educa~ao depende em grande 

parte das qualidades e cornpetencia dos professores em geral, bem como das 

qualidades humanas. pedagogicas e profissionais de cada um em particular", 

escreveu-se no mais importante instrumento internacional ate agora aprovado 

sobre a s i tua~ao dos professores, a Recomenda~ao relativa a Condi~ao do 

Pessoal 130cente15. 

Passados mais de vinte anos sobre a aprova@o d a t a  RecomendaMo. ern 
que a generalidade dos governos que a aprovaram pouco se empenharam na 
concretiza@o das propostas e medidas ai contidas16, os professores voltam a 
estar no centro de novas iniciativas de institui~6es intergovernamentaisl'. 

reflectindo nao apenas a sensibilidade dos peritos dessas institui~6es mas 

sobretudo as  preocupac6es dos governos que as  integram18 

TambCm no dominio das ciencias da educa~ao se assiste a urn increment0 

das investiga~6es sobre os professores, nomeadamente sobre o seu estatuto e 

imugern sociaL bem como sobre o seu pensamento e dclos de v i c f ~ ~ ~ .  Portugal 

tambem acompanha essa tendencia internacional, com a realiza~ao de estudos 

como os de Ant6nio ~ 6 v o a ~ ~ .  de  urea ~ d i l o ~ l  ou de Maria Helena ~ a v a c o ~ .  

0 renovar desse interesse pelos professores, enquanto cidadaos e 

trabalhadores intelectuais, tem raz6es objectivas, que se prendem com o 

progressivo reconhecimento do lugar central que os professores ocupam nos 

processos de mudan~a dos sistemas educativos. profundamente desajustados 

face a emergencia de novos sistemas produtivos. 

Depois de urn insistente questionar sobre o papel da e s ~ o l a ~ ~ .  a reforma 

educativa voltou a constituir tema de debate nas instilncias supranacionais e a 

inscrever-se nas preocupa~6es dominantes de um significative numero de 

paises i n d u ~ ~ d o s ~ ~ .  

Estamos hoje perante uma nova perspectiva de desenvolvimento. que 

alguns autores designam de perspectiva antropoc8ntricu onde o factor humano 

e entendido "como urn factor de competitividade tao importante como o factor 

tecn016~ico"~~. Como diz Kovacs 

"paradoxahnente. quanto mais a tecnologia parece pennitir a substitui~ilo do 

homem e/ou a simplifica~30 do seu trabalho la sua redu~ao a vigilancia das 



maquinas e/ou equipamentos), mais a forma~80. a comunica@o. a 

motiva~iio. a iniciativa constituem condi~6es essenciais para que as 

potencbudades das novas tecnologias sejam realiz.adas1*26. 

Ou seja, a s  sociedades contemporilneas estao confrontadas com 

necessidades crescentes de tecnicos e de trabalhadores altamente qualificados. 
capazes de promoverem e de dorninarem o progresso cientiflco e tecnol6gico. 

0 crescimento constante do elemento intelectual no conjunto das actividades 

sociais esta a impor uma fonna~alo inicial e pennanente de nivel cada vez mais 

elevado para todos. 

A emergencia deste papel central da educa~8o no desenvolvimento 

coincide com o reconhecimento da existencia do que Michel Godet designa de 

crise mundial dos sis ternas educativos. Na leitura dos relatorios internacionais 

sobre a Educac$io. escreve Godet, "espantamo-nos pela similitude das evolu~des 
constatadas e dos problemas postos nos diferentes paises, n8o obstante a 

diversidade dos sistemas educativos consideradosn2'. Precisamente uma das 

convergCncias constatadas nos relatorios internacionais analisados consiste na 
crise de identidade dos professores, que viram o seu estatuto social degradar- 

se, as suas competCncias postas em causa, os seus saberes relativizados por 

outros medias, como assinala criticamente Michel Godet. 

"0s professores sao, num certo sentido, a escola; eles silo o seu sirnbolo 
universal e unico". constata o relatbrio de 1988 do ComitC conjunto OIT- 

UNESCO de peritos sobre a aplica~8o da RecomendaMo relativa Condi@o de 

Pessoal Docente. E acrescenta: 

"0 respeito atribuido aos professores engendra o respeito pela fun@o 

que exercem. Desde que a profis30 docente esta ma1 vista na sociedade, este 

preconceito reflecte-se sobre o conjunto do sistema de ensino formal3. 

Num plano mais proximo do act0 educativo, Gaston Mialaret conflnna que 

a imagem que os pais e os alunos tCm do educador e cia sua profb&o, "imagem 
que resulta de toda uma serie de condi~des sociais", desempenha urn papel de 

"prirneiro plano entre os factores que actuam sobre as  situa~des de e d u ~ a @ o " ~ ~ .  

A consciCncia de que os professores estao no c o r a ~ m  do process0 
educativo aumenta rapidamente nos paises industrializados, a par do 



reconhecimento de que o Wto das reformas educativas depende. em larga 

medida, da capacidade em ultrapassar o cuculo vicioso em que normalmente 

tCm esbarrado: a desconfianca das autoridades face aos professores. o clima de 

confrontacBo e a nega~ao de salMos justos e de condi~6es de vida dignas e 

razoaveis. tCm gerado, da parte dos professores. um pessimismo generalizado 

face as  reformas escolares, nao se envolvendo nem se sentindo motivados, o 

que tem conduzido a resultados desastrosos na aplica@o dessas ref or ma^^^. 

Pelas fun~6es que desempenho, tenho sido um protagonista activo neste 
debate31. Dois trabalhos, de caracteristicas d i f e r e n t e ~ ~ ~ ,  reforcaram-me a 

convic~ao do interesse em aprofundar o conhecimento sobre os professores 

portugueses. inserindo-o na procura dos factores de constru~i30 de uma nova 

identidade profissional para a proflssao docente. 

A minha primeira intenego foi a de centrar este meu trabalho numa 

caracteriza~ao sociologica dos professores portugueses. Raz6es de ordem 

metodologica condudram-me, posteriormente, a descentrar a problematica na 

caracteriza~ao sociologica e a circunscreve-la a participa~ao dos professores na 
vida politica. Foi uma opcao que conteve evidentes riscos, por ser um mundo 

social em que estou directamente envolvido, o que obriga a ultrapassar, como 

recomenda Bourdi eu. 

"sob uma forma que se pode considerar drarnatizada. urn certo niunero de 

problemas epistemologicos fundamentais, todos ligados a questao da 

diferen~a entre o conhecimento prhtico e o conhecimento erudlto, e 

nomeadamente a dificuldade particular da ruptura com a experitncia 

indigena e da restituigio do conhecimento obtido ao preCo dessa ruptura. 

Sabe-se o obstaculo ao conhecimento cientifico que representam tanto o 

excesso de proximidade como o excesso de distancia e a dificuldade de 
33 instaurar essa rela~ilo de promdade rompida e restaurada" . 

Sendo legitima a posicao de Bourdieu. importa igualmente reconhecer 

que, se a experiencia se torna fonte de conhecimento. "o edto do cientista 

depende, em grande parte, de urn tipo de conhecimento particular, os 

conhecimentos tircitos, que se adquirem pel0 exercicio pratico. n8o pela 

explicitacao t e o r i ~ a " ~ ~ .  E que. no presente caso. como aflrma Karl Popper. sern 
35 p a i a i o n a d a ~ .  



0 conceit0 de problemirtica pode ser deflnido. segundo Ardoino e Berger, 

como 

"a tentativa de articula~ao dos referentes tebricos. das proposicdes e das 

hipoteses, a partir do qua1 uma situa~80. uma instituiCao. uma pdtica. uma 

politics, etc., podem ser interrogados. de maneira a se apresentar sob a forma 

de problema, quer dizer. de questionamento aberto, inacabado, mas 

prestando-se a um exarne s i s t e~ t ico ,  segundo vtirios angulos e perspecthras. 

e pennitindo a produ@io de conhedment~s".~~ 

No principio era a pergunta, lembram Ferreira de Almeida e Madureira 

Pinto, que acrescentam: 

"A forma e os protocolos da pergunta hao-se condicionar as respostas 

que se obtem, ou seja. as evidi!ncias empirlcas a que a investigaHo conduz d o  

por ela antecipadas ou. pel0 menos, susceptiveis de acolhfmento no ambit0 do 

questionamento formulado". 37 

A elabora~ao das perguntas conduz a formula~5lo das hip6teses. "Nao ha 

observa~bes, titcnicas. modelos de a m s e ,  sem referencia implicita ou explicita 
a uma (ou vilrias) hipotese(s). que por sua vez se inscreve(m) no quadro da 
teoria". defendem Jean-Rerre Durand e Robert w e d 8 .  Ou seja. na esteira de 
Bachelard. 

"a teoria conferido o papel de comando do conjunto do trabalho cientifico 

que se traduz em articular-lhe os diversos momentos: cla define o objecto de 

aniilise, confere a investiga~80, por referencia a esse objecto. orienta~ao e 

significado, constrbi-lhe as potencialidades explicativas e define-lhes os 

limitesw3'. 

A ciencia b a busca cia verdade. insiste sempre Karl ~ o ~ ~ e r ~ ~ .  Uma teoria. 

sendo urn patrimonio acumulado de interpreta~6es provisoriamente validadas, 



constitui um ponto de partida insubstituivel. Mas tal, obviamente. nao signiflca 

a manipula~ao dos dados recolhidos de forma a que a sua interpreta~ao se 

circunscrwa aos lirnites tra~ados previamente. Procurei nao o fazer, ate porque 

partilho da opiniao de Georges Lerbet que, para agir cientiflcamente, nao 

convem. sobretudo. "proteger o estado do corpo teorico mas. pel0 contribio, 
procurar seguir o rasto dos erros que ele contem, para os elimix-~ar''~'. 

Uma problemAtica, esclarecem Ardoino e Berger, pode. e ate deved, 

"compreender um trabalho sobre as implica~6es do investigador que 

condicionam em parte tanto os seus referentes. como as  suas h.ip6teses". Por 

isso, iniciei este trabalho por descrever o context0 e a s  raz6es que a ele me 

conduziram. 

Uma teoria cientifica nao e o reflex0 do real mas, pel0 contrario, uma 

constru~%o de ideias, defende Edgar Morin, que acrescenta: "o observador t um 

ser capaz de cogitar e de conhecer", ou seja, um obseruador-conceptoS3. 

Na defini~go da probledtica procurei respeitar as tres etapas defendidas 

por Crozier e Friedberg para o encaminhamento do investigador numa 

d&marche de investiga~ao. Numa primeira etapa, o investigador M o  se pode 

expor, adoptando uma posi~ao de recuo e de disthcia, pennitindo-lhe romper 

com a realidade sensivel. com as categorias do senso comwn, sejam as  dos 

autores de referencia ou as  suas proprias. Numa segunda etapa, o investigador 

deve deixar a sua posi~ao de observador desligado e exterior ao campo de 

estudo para realizar urna viagem pela interioridade do actor. Porque, aflrmam 
Crozier e Friedberg, "nAo e senao reconstruindo do interior a logica propria das 

situaC6es tal como ela e percebida e vivida pelos proprios actores que [o 

investigador] podera descobrir os dados implicitos em rela@o aos quais s6 as  

suas condutas, aparentemente aberrantes, tomam sentido e signifIca@o." Numa 

terceira etapa, depois desse mergulho na interioridade. o investigador poded e 

devera reconquistar a sua exterioridade, de forma a poder discemir na massa 

dos dados a sua disposi~ilo os que lhe permitirao articular e descobrir essa 

realidade subjacente - "a das relaC6es de poder entre actores e a das regras 
implicitas que governam as suas interacC6es"". 

0 meu trabalho assenta enao numa dupla problematica de fundo: 



(i) a integraqao europeia de Portugal. ao tornar-se urn motor exdgeno do 

desenvolvimento, atribuiu. no discurso politico dominante na dCcada de 

oitenta, urn novo mandate a educac;ao; 

(ii) os professores assumem, cada vez mais, uma participaMo activa na vida 

politica portuguesa. 

Esta dupla problematica adrnite multiplas direc~oes de trabalho. Uma 

primeira. que segui, foi a de proceder a urna abordagem sumaria das 
implica~des teoricas e praticas das relacties entre a educa~ao  e o 

desenvolvimento. 

Aceitando que a escola n8o e unica e fatalmente urna institui~ao de 

reprodu~ao social, contribuindo igualmente para a produ~ao social.45 
desenvolvo, num primeiro capitulo, o conceit0 de competitividade, considerado 

por Alain dfIribarne, o ponto de encontro de dois universos: o do aparelho 
produtfvo e o da fonna@o dos h ~ r n e n s ~ ~ .  

0 conhecimento e a informa~ao constituem hoje urna forqa produtiva 

directa. As ciCncias modernas geram. pela primeira vez de urna forma 

generalizada, um saber tecnicamente u W v e l .  transformando o conhecimento 

cientiflco e tecnico na primeira fo r~a  produtiva e uma variavel determinante no 

desenvolvimento economico4'. Esta constata~go de Habermas tem 
consequCncias profundas na fonnula~ao das estrategias de desenvolvimento, 

atribuindo aos sistemas que produzem conhecimento (educa~ao e ciencia) um 

novo lugar, que procuro explicitar. 

Esta C urna problematica universal que, todavia, procurei centrar na 

realidade portuguesa. Num segundo capitulo, pretendi demonstrar as  razoes 

que justificam a emergencia da prioridade educativa no discurso politico 

dominante na decada de oitenta, apontando para a integra~ao de Portugal na 
Comunidade Economica Europeia como o factor determinante para a 

consensualiza~~o entre os principais actores sociais e politicos da necessidade 

de proceder a urna reforma global do sistema educativo. 

Em Portugal, como em outros paises, a aplica~ao das reformas educativas 

come o serio risco de entrar no circulo vicioso, "que a s  economias e as  

sociedades modernas n8o podem mais tolerar", considera a OCDE. e que C 



motivado. na opiniao dessa instituic;ilo intergovemamental, pela existencia de 

um clima de desconfianca, de confronta~ao e de suspei@lo mutua entre as 

autoridades e os professores48. 

A necessidade de substituir esse circulo vicioso por urn circulo virtuoso, 
assente no reconhecimento pelas autoridades e pela opiniao publica do 

cariicter dificil e exigente da missao dos professores49, conduziu-me. num 

capitulo terceiro, a procurar conhecer melhor os professores, enquanto grupo 

proflssional em busca de uma identidade. 

Ao atribuir aos professores urn razoavel protagonismo politico. procuro 

trazer para primeiro plano a questao do poder dos professores. Galbraith, 

referindo-se em particular aos docentes e investigadores universitArios. mas 

generawvel a todos os professores, considera: 

"A classe dos educadores e dos cientistas. tal como antigamente sucedia 

com a comunidade dos financeiros. deve o seu prestigio ao factor produtivo 

que fornece. E. pel0 menos potencialrnente, este t tambem uma fonte de 

podeP'. 

0s professores constituem, em Portugal. o mais numeroso grupo 

proflssional de trabalhadores intelectuais e urn dos maiores grupos proflssionais 

do pais, representando quase 4% do total dos trabalhadores por conta de 

outrCm. 0 crescimento do numero de professores processou-se de uma forma 

muito rapida nas ultimas tres decadas. situando-se presentemente em torno 

dos 150 mil nos diferentes niveis de escolaridade, o que representa urn 

crescimento. entre 1960 e a actualidade. superior a 3.5 vezessl 

As modifica~6es no corpo de professores nao tCm sido unicamente 

quantitativas. Procuro mostrar que os professores tCm vindo, progressivarnente. 

a assumir um maior protagonismo na vida politica, o que pode prenunciar 

m u d a n ~ a s  no seu tradicional posicionamento de agentes de ensino. ou de 

funcion&rios de um poder em que niio intervinham e de que eram meros 

representantes e reprodutores. 

A transferencia da condicao de agente para a de actoP2 veriflca-se num 

momento em que se constata um profundo mal-estar na profissilo docente e 

urna evidente crise de identidade profissional nos professores53. Talvez porque. 



afirma Edgar Morin, a crise e um momento indeciso e ao mesmo tempo 

decisivo, ou seja, "a crise p6e em movimento forqas de transforma@io e que 

pode. eventualmente. constituir um momento decisivo na transf~rma~ao"" 

Partilho da opiniiio de Antonio Novoa quando aflrma que os desaflos que se 

apresentam hoje aos professores d o  poderao ser ganhos sem uma nova atitude 

face a profissao docente. o que pressupoe que se abandone "o comportamento 

defensivo, mais prbprio de funcionClrios do que de verdadeiros pro-flssionalsn. E 
corn esse objectivo que Novoa prop6e. em contraponto a tendtncia dos anos 

setenta de diversifica@o dos papeis num context0 escolar, uma diversiftc~Cio 
dos contextos e das prdticas de intervencio. com base numa identidade 
proBsiona1 e peciagbgim dos professores55. 

Na conclusiio, f a ~ o  uma primeira abordagern ao decisivo desafio corn que 

se confrontam os sistemas educativos nos dias de hoje, justificando que a 

prioridade a valorizaqilo do estatuto social e profissional dos professores se 

torna condiqao para se ultrapassar. com Wto. o que aponto como urn dos 

paradoxes de urna estrategia de mudanm educativa nos anos noventa. 



Numa obra classica da fllosofia das citncias. Paul Feyerabend insurge-se 

contra a ideia de que a ciCncia pode, e deve, ser organizada segundo regras 

fixas e universais, considerando-a simultaneamente ut6ptca perniciosa e 
prejudicial. Utdpica. porque implica uma concep~iio muito simples das atitudes 

do homem e das circunst2ncias que encorajam, ou causam. o seu 

desenvolvimento: perniciosa. porque a tentativa de impor tais regras para 

aumentar a s  nossas qualifica~des profissionais i: feita a custa da nossa 

humanidade; prejudicial, porque negligencia a s  condi~des fisicas e hist6ricas 

complexas que influenciam na realidade a m u d a n ~ a  cientifica. Segundo 
Feyerabend, o rn&odo toma a nossa ciCncia menos facilmente adaptAve1 e rnais 

dogmAticaSB. 

Ni3o assumindo esta teoria anarquista do c o n h e d m e n t ~ ~ ~ .  que Boaventura 

Sousa Santos considera uma epistemologia de crise inserida na vertente de 

desdogmatiza~iio da c i & ~ c i a ~ ~ .  afastei-me. todavia. de concew&es que reduzem 

a metodologia a receitas t & c n i c a ~ ~ ~ .  

Assumindo que o saber e um construido humano, interface entre a 

informa~iio comunicavel e quantificavel e o conhecimento inefavel, intimo e 

qualitativo, na expressiio de L,erbetB0, procurei que o m2todo regressasse ao seu 

si@cado primeiro, o de encaminhamentoal. 

Edgar Morin, citando o proverbio de Antonio Machado, caminhante n& hlZ 
carninho, o caminho faz-se a andar, defende que o metodo Mo pode formar-se 

seniio durante a investiga@o; "niio pode libertar-se e formular-se seniio depois, 

no momento onde o final se torna um novo ponto de partida. esta vez dotada de 

metodo", acrescenta. 0 metodo cientiflco, segundo Morin. opde-se a concep@o 
dita metodolbgica, que liga a ciCncia a simplifica~iio logica. Trata-se. pel0 

contrario, de encontrar no trabalho cientifico um novo paradigma de 

cornplexidade, ligando o que estava disjuntoB2. 



0 conhecimento nil0 parte de percep~6es. de observa@3es nem da recolha 

de dados ou factos, defende Karl Popper. Parte sirn. de problemas: 

"Sem problemas nil0 hfi saber, como mlo hfi problemas sem saber. Quer 

isto dizer, que o conhecimento comeqa com a tensilo entre o saber e o -0- 

saber. NBo ha problema sem saber-nil0 ha problema sem -0-saber. Isto 

porque todo o problema rcsulta da descoberta de que algo do nosso pretenso 

saber -0 esta em ordem; ou. considerado numa perspectiva 16gica. da 

descoberta de uma contradi~ilo intrinseca no nosso suposto saber, ou de uma 
contradiMo entre o nosso pretenso saber e os factos; ou, de uma forma ainda 
mais rigorosa. da descoberta de uma aparente contradi~ilo entre o nosso 

suposto saber e a suposta ~-ealidade"~~. 

Ao abordar a probI.em&tica apontei as duas quest6es de fundo para as  quais 
procuro uma resposta. transitoria, no quadro do presente trabalho. A 

metodologia estabelecida pretendeu responder a este desafio. 

Segundo Boudon e Lazarsfeld, a rnetodologia C a "arte de aprender a 

descobrir e analisar os pressupostos e processos 16gicos implicitos da 

investiga@o, de forma a p6-10s em evidencia e a sistematlz8-loswB4. Nest, 

perspectiva. torna-se impossivel pensar a metodologia como urn conjunto de 

receitas uniuersalmente geradoras de cientiyicidade, pois.. como apontam 
Feneira de Alrneida e Madureira Pfnto. "tais receitas n8o poderiarn levar seMo 

a aplica~6es automatizadas, rituais e abstractas. cujo rigor nil0 deixaria de ser 

ilusi,riowa. 

Todavia, n%o se  entenda esta af i rma~ao como consequCncia da 

impossibilidade de estabelecer a metodologia de um trabalho no dominio das 

ciCncias sociais. A metodologia alimenta-se dos metodos, ou seja, dos percursos 

ja feitos por urna dada forma~ilo cientiflca "atraves das multiplas investiga~8es 
que foram desembocando em conhecimentos estruturadores da sua matriz 

teorica", o que significa, segundo Ferreira de Almeida e Madureira Pinto. que 

cada novo percurso n%o pode ser nem meramente repetitivo nem inteiramente 

novo, tem de retirar dos anteriores a nouidade produtiuagB. 

Uma das principais tarefas da metodologia consiste em proceder a 
classifica~ilo dos metodos a utilizar no process0 de investiga~ilo, clarificando o 

campo de incidencia, detectando os principais problemas e codificando as 



solu~6es provisorias encontradas. Ni3o me foi uma tarefa facil, sobretudo por 

pretender evitar receitas aprioristicas e desenraizadag7, que empobrecem 

muitos trabalhos que se produzem em meios universitarios no dominio das 

CiCncias da Educa~ao e que, em meu entender, resultam de urna preocupa~Bo 

excessiva em buscar uma cientflcidade que tem nas chamadas citncias exactas 

e naturais o seu modelo. 

Segundo a classiflca@o de ~renwood'~. o metodo fundamental. ou o 
procedimento 16gico da investiga~ao empirica, que adoptei foi o do estudo de 

cam, que 

"consiste no exame intensive. tanto em amplitude como em profundidade, e 

utilizando todas as ttcnicas disponiveis. (. . .I de um fen6meno social. 

ordenando os dados resultantes por fonna a preservar o cadcter unltario da 

amostra, tudo isto corn a finalidade ultima de obter uma ampla compreensao 
69 do fen6meno na sua totalidade" . 

Na explicita~Bo feita por Ferreira de Almeida e Madureira Pinto. 

Grenwood atribui ao metodo do estudo de caso trCs aspectos que o 

caracterizarn: 

- a intensidade, que tem que ver corn a multiplicidade de facetas a 

explorar na &Use da unidade de investigaHo e com a profundidade do estudo 

que implica as  dimens6es historicas dessa unidade; 

- aflxibilidade, que se traduz numa selec@o e utiliza~ao normalmente 

mais livres e amplas das tknicas disponiveis; 
- a grande quantidade de material informative recolhido. material que 

ainda por cima e heterogheo por resultar de diversos niveis de analise e da 

utiliza~ao de diferentes tecni~as'~. 

Destes t r C s  aspectos, que caracterizam um estudo de caso, resultou que 

n i~o pude utilizar os procedirnentos classicos e normalizados de tratamento de 

informa~ao (classi8ca@o e ordena~ao) e que a a n m e  e relacionaGo dos dados 

se tornaram particularmente dificeis e exigentes, para niio se transformarem 

nurn impressionismo com larga margem de arbi t r~o ' l .  

Entendendo por tecnicas de inuestigwlio os conjuntos de procedimentos 
bem definidos e transmissiveis, destinados a produzir certos resultados na 



recolha e tratarnento da informa~ao requerida pela actividade de pesquisa. 

utilizei fundamentalmente tecnicas docurnentais, sobretudo as  chamadas 

tecnicas cl&ssicas - que propiciam uma analise qualitativa em profundidade 

(intensiva) -, e, muito pouco, as  tkcnicas rnodemas - de base quantitativa e. em 

geral, extensivas. ou seja. cobrindo um amplo campo de estudo". 

As tecnicas documentais constituem o fundamental das tecnicas de 

investigacilo utilizadas, embora. obviamente, tendo o trabalho a educa~ao e os 

professores como problematicas centrais, logo estando inserido 
empenhadamente no sector e no grupo proflssional considerados, uma outra 

tCcnica esteve sempre presente, ou subjacente, no percurso do trabalho de 

investiga~ao: a observa@o participante. revestindo-se, neste caso, da variante 

p ~ c i p a C & - o b s e ~ ~ 7 3 .  

A introspec~ao C a forma privilegiada desta forma de observacao 

participante. que. todavia, comporta enormes riscos, nomeadamente o de 

poder permitir que o senso comum ou a ideologia se facam passar por 

conhecimento cientifico da realidade. Como assinalam Ferreira de Almeida e 

Madureira Pinto, "0s resultados da introspec~ao devem assim ser tomadas 

como testemunhos, que. por muito interesse informative que contenham, n&o 

&io geralmente susceptiveis de constituir mais do que materias-prirnas para o 
estudo da realidade social a que se refer ern^'^^. A minha propria histdria de utda 

tal como Pineau a ~ o n c e b e ~ ~ ,  foi enmo um recurso a que, moderadamente. 

recorri. 

Concretizando. a metodologia que adoptei assentou no seguinte percurso 

de investiga~go: 

(a) Proceder a fundamenta@o teorica de um conjunto de conceitos-chave 

subjacentes a uma das duas problemWcas centrais do trabalho. a emergencia 

do discurso sobre a prioridade educativa: educacao e desenvolvimento, 

produ@o e reprodu~ao social. o paradigma do capital humano. conhecimento e 

evolucgo tecnologica, modenrizaflo e competitividade. 

(b) Proceder a um aprofundamento teorico sobre os riscos da analise de 

documentos de politica educativa, procurando ultrapassar os tradicionais 

metodos empiricistas que identincam como expressilo real de inten~ao politica 

os objectivos contidos nos documentos oflciais. 



(c) Situar historicamente as  politicas educativas dos anos oitenta, seja nos 

antecedentes especiflcos das politicas educativas da decada anterior, seja na 

op@o europeia de Portugal. que teve na adesiio a Comunidade Economica 

Europeia o seu acontecimento determinante. 

(d) Proceder a analise de Programas de Governo, de debates na 

Assembleia aquando de interpela~6es ao Governo sobre politica educativa e de 

discursos de Primeiros Ministros e Ministros da Educa~go centrados nas 

orienta~6es a adoptar no plano educative. 

(e) Proceder a uma recolha de documentos produzidos no Ambito do 
debate publico sobre a Lei de Bases e a reforma educatiua, e da principal 

1egislaHo publicada entre 1979 e 199 1. 

(f) Recolher informa~ao estatistica relevante, de forma a permitir 

confrontar alguns dos objectivos e medidas estabelecidos com o seu grau de 

execuqilo. 

(g) Situar historicamente o process0 de profissionaliza~ao da activldade 

docente e proceder a uma sintCtica caracteriza~ao dos professores enquanto 

grupo proflssional. 

(h) Determinar aspectos do grau de interven~ilo dos professores na vida 

politica do pais, nomeadamente atraves da evolu~ilo de professores nas C$imaras 

Municipais, na Assernbleia da Republica e no Governo. desde a promulgaMo da 

ConstituiHo da Republica em 1976. 

(i) Roceder. por ultimo, a uma ref1-o sobre as  estrattgias de mudan~a 

ria escola e, em particular, sobre o que designei de paradoxos das reformas 

educativas dos anos noventa. 

Para realizar este percurso tive, obviamente, que recorrer a multiplas e 

variadas fontes de informat$io. asshaladas de fonna s is tedt ica nas notas de 

referencia ao longo do texto e na bibliografla apresentada no final. A 

multiplicidade e diversidade das fontes enriqueceu seguramente o trabalho, 

embora me tenha obrigado a uma aturada vigilancia sobre o estatuto do 

organism0 produtor da informa~z3o e da sua validade. 



Edgar Morin considera que ha duas sociologias na sociologia: uma 
sociologia que se pode dizer cientiflca e uma sociologia que se pode dizer 
ensaistica7'. Na classifica~Bo de Morin, que m o  e nada abonatbrio para a 
primeira77, assumo que o meu trabalho se insere na que designa de sociologia 
ensaistica, nao apenas porque o autor do ensaio esta bem presente. mas 
igualmente porque tambem concebo "a sociedade como um c a m p  onde se 
encontram actores e onde a pr6pria intervenclo socioldgica pode ajudar a 
tomada de consciencia por parte dos actores so~iais"'~. 

Husen corrobora, de certo modo. a classiflca@o de Morin. ao considerar 
que existem dois paradigmas na investiga~Bo em educa@o: urn, modelado nas 
ciCncias naturais, parte de observa~Oes empiricas quantificadas e procura 
estabelecer rela~6es causais, para explicar; outro, derivado das humanidades, 
enfatiza uma informa~ao qualitativa e holistica e procura interpretar os 
fen6menos ou aconteciment~s~~.  Reconhe~o que o contexto social e cultural da 
minha forrna@o e percurso profissional me aproxirnam do segundo paradigma. 
embora partilhe. decididamente, a afirma~Bo de Husen de que os dois 
principais paradigmas nil0 d o  exclusives, mas compkmentares urn do outrom. 

Em sintese, segundo os criterios apresentados por Antoine Lkon8' e 
Gilbert de  ands she ere^^, a pesquisa que apresento orienta-se para conclusdes. 
embora provls6rias9 - e nil0 para uma deciao ou concretiza~ilo de medidas -, 
situa-se a um macronivel e tem como suporte a investiga~ao documental. 
Procura ser, no sentido que h e  da Popkewitz, uma pesquisa que assente numa 
perspectiva aItica da realidade educacional portuguesam. 
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A educaqiio e o desenvolvimento. 
Pontos de referencia te6ricos 
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1. Nota introdut6ria: sobre os conceitos de educa@o e de 
desenvolvimento 

A educa~8o existiu sempre. em todos os tempos e em todas as sociedades, 
estando intirnamente ligada as rela~6es que os seres humanos estabelecem 
entre si. Todavia, como assinalam Debesse e Mialaret, a palavra educa~cio e 
relativamente recente. Proveniente do la tim, tem uma dupla origem: educare. 

que significa alirnentar, e educere. tirar para fora de, conduzir para. Na raiz 

etimologica de educa~SLo estao as  duas tendCncias seculares, muitas vezes em 
codlito, de uma educa~ilo preocupada em alimentar a crianca (ou o adulto) de 
conhecimentos, ou entilo centrada no desenvolvimento de todas as  suas 

potencialidades2. 

De Platao aos nossos dias, tCm-se sucedido as  defini~oes de educaMo. 
Gaston Pineau, referindo-se a educa~8o permanente mas generallzavel ao 
conceit0 de educa~%o. considera que se deve remontar ao celebre mito cia 
cawma de p1at$io3 para se compreender o modelo prototipo de educa~ao. que 

impregna. inconscientemente, o imaginirio socio-educativo ocidenta14. 

0 mito da caverna constitui, conjuntamente com o do Fedro, a doutrina 
central da filosofia platonica e demonstra. segundo Maria Helena da Rocha 
Pereira, "a diferen~a da natureza humana. conforme e ou n8o esclarecida pela 

educa@o'". 

As defini~oes de educa~ao apresentadas desde Platao est8o estreitamente 

ligadas as condi~6es da vida social e politica. Das numerosas defini~6es 
conhecidas, umas acentuam o caracter individualista dos fins da educa@o: 

outras, reforcam o ponto de vista social. 

Para Hwdey, a educaqgo consiste em educar jovens seres humanos. tendo 

em vista a liberdade, a just i~a e a paz, o que s6 pode ser alcan~ado no homem 
sem grilhetas. Herbart atribui a educaqao o fim de formar o individuo por ele 

proprio, despertando nele a multiplicidade de interesses, enquanto 



Kerschensteiner vai ainda mais longe na postura individualists: a educa~ao 

consiste em distribuir a cultura, a fim de que o homem organize os seus valores 

na sua consciCncia e a seu modo, conforrnemente a sua individualidade6. 

Kant e menos optimista quanto a excelCncia da natureza. atribuindo a 
educa~ao a finalidade de desenvolver no individuo toda a perfeieh de que ele e 
susceptivel. Stuart Mffl advoga posi~ao semelhante a de Kant, ao defender que a 

educa@o visa aprordmar-nos da perfeigM da nossa natureza7. 

Em Durkheim silo ja as  finalidades de ordem social que &io acentuadas. 

Segundo a sua deBni@o, a educa@o e a ac@o das geraCOes adultas sobre as  que 

Mo estao maduras para a vida social, comportando duas aberturas distintas: 

integra~ao na sociedade politica no seu conjunto e integra~ao nos meios 
especiais de destino da cr ian~a ou do jovem. Como diz Petitat. em Durkheim "a 

educa~ao unifica e divide ao mesmo tempo, obedecendo as  exigtncias de uma 

totalidade social simultaneamente integrada e altamente divididaw8. 

Naturalmente. tambem os autores que se reclamam do marxismo 

acentuam o caracter social da educaHo. embora procurando fazer a sintese 

entre os interesses colectivos e o desenvolvimento individual. E o caso de 

Bogdan Suchodolski. que engloba as tarefas da educa@o em trts grandes 
grupos indicados por estas designa~6es: sociedade-trabalho-cultura. E precisa: 

"A prepara~ao para uma participa~ao na vida social, para uma execu~ao 

criativa de um trabalho especializado e. flnalmente, para uma inseqgo actfva 

nas actividades culturais representam as trts finalidades fundamentais da 

educa~ao socialista, em que, como virnos. se manifests a tendencia basica da 

sociedade socialista para realizar uma convergencia substancial entre os 

interesses sociais e as exigtncias evolutlvas dos diferentes indi~iduos"~. 

A educaqao pode apresentar-se sob as  formas e a s  modalidades mais 

diversas, segundo os grupos humanos considerados e os seus graus de 

desenvolvimento. Mas e sempre, no dizer de Abbagnano e Visalberghi, 
fundamentalmente o mesmo: "transrnissao de cultura de uma gera~ao a outra. 

transmissAo merct da qua1 as gera~des mais jovens adquirem a capacidade de 

utilizar as  tecnicas que condicionam a sobrevivtncia do grupo". Insistindo na 
importancia desta defini~ilo de educa~ilo, "nao so para a vida e sobrevivencia de 

qualquer grupo humano. mas tambem para a forma@o e o desenvolvimento da 



pessoa humana individualmente considerada", os autores de Hlstdria da 
Pedagogia distinguem educa~ao cultural. quando se trata de transmiss30 da 

cultura de grupo, de educaqdo institucional. quando tem por flm conduzir as  

novas gera~6es ao nivel das institui~aes, isto e, dos modos de vida ou das 
tknicas proprias do grupolo. 

Hameline partilha esta concep~iio, mas introduz um elemento diniimico. 

produtor de mudan-: 

"Educar t5 instituir a integwilo dos educandos como agentes no seu 

lugar designado num conjunto social onde nem eles, nem os seus educadores, 

fazem lei. E assegurar ao mesmo tempo a promwilo desses mesmos educandos 

e, por consequtncia. dos seus educadores, em actores da sua pr6pria hist6ria 

individual e da Histeria colectiva em curso"l l. 

Mialaret procede tambem a detalhada tentativa de defini~ao do conceit0 

de educa~iio, tarefa que, alias, nao considera facil. Procurando partir de uma 
concep~ao nao aprioristica de educa~ao, Mialaret chega primeiro a definiqilo 
de facto cie e d u c ~ ~ o  - "e uma ac@io exercida sobre um sujeito ou grupo de 
sujeitos. a c ~ a o  aceite e mesmo procurada pel0 sujeito ou o grupo de sujeitos 
tendo em vista atingir uma modiflca~ao profimda, tal como novas forws vivas 
nascem nos sujeitos e estes se tornam eles mesmos elementos activos desta 
a c ~ a o  exercida sobre eles" -. para depois tentar uma defini~%o formal de uma 
boa educa@io, caracterizada por um conjunto coerente dos objectivos 

escolhidos. pela escolha adequada dos processos e por um sistema de 

retroac~ao. que. segundo as op~6es  filosoficas escolhidas. pode ter este ou 
aquele conteudo. 0s factos de educa~ao inscrevem-se num context0 a que 
Mialaret chama s i t ~ i i o  de educqiio; "o conhecimento das suas caracteristicas 
principais e indispensavel a interpreta~iio e a compreensao dos factos 

12 educativos", acrescenta .. 

Inerente 2 propria matriz te6rica13 adoptada, os autores que partilham de 
uma perspectiva sistemica e da auto-organiza~ao dos sistemas vivos 

complexificam a defini~ao de educa~iio. Para estes autores. sintetiza Teresa 
Ambrosio, "considera-se o act0 aducativo como resultante da interface de dois 
Sistemas Vivos [o Sistema/Sociedade e o Sistema/Pessoa], o que em diversas e 
multiplas situa~oes educativas geram a interferencia de meios - o Social e o 

Individual" 14. 



Reportando-se ao individual, Teresa Ambrosio explicita que. "como 

resultante de dois sistemas geradores de energia, o act0 educativo imprime 

urna dinmica ao process0 auto-organlzativo da personalidade na dialictica 

permanente e continua do Eu-Mundo. A pessoa, considerada como um sistema 

sujeito a vectores de t enao  (...), tende a crescer e a organizar-se de maneira 

cada vez rnais autonoma, complexiflcando-se na sua organizaMo lnterna e nas 

respostas ao meio ambiente"15. Acrescento, reportando-me agora ao soclaL que 

o act0 educativo imprime igualrnente urna din-ca de desenvolvimento A s  
sodedades16. 

A educa@o e, deste modo, um fenomeno antropologico por excelencia e o 

analisador privilegiado de urna dada sociedade. como defendem Ardoino e 

Berger no seu Mxico, para acrescentarem: "antes mesmo dos projectos 

programaticos, que dweriam ser somente a tradu~iio estrategica. o enunciado 

realmente politico da educa~iio sup6e um deterrninado projecto educativo 

explicito, ele proprio articulado a um projecto de sociedade". que Edgar Morin 

chama de grande designiol7. 

Reportando-nos agora ao conceito de desenvolvimento, este constitui. 

desde meados dos anos cinquenta. um conceito capital abundantemente 
utilizado no ambito do sistema das Na~6es Unidas e, segundo Morin, urna 

palavra-chave que se encontra em todas as  vulgatas ideol6gico-politicas dos 

decenios cinquenta e sessenta 18. 

0 conceito de desenvolvimento surge da noqao biolbgica de que C a 
extrapola~iio e de que, ingenuarnente. se julga o correspondente nos dominios 

sociol6gico e econ6mic0'~. Lerbet. referindo-se ao ser vivo. u t i h  o conceito de 

desenvolvimento numa das suas acep~6es mais classicas: todo o conjunto de 

processos que tende a complexiicar urn sistema aberto. E explicita: 

"Para o fisico, tratar-se-a das zonas de turbultncias que, longe do ponto 

de equilibrio. apresentam urna diminui~iio da entropia. Para o biologista. 

trata-se do que concorre para a auto-organiza~ao e para a auto-finaliza~iio do 

organismo. Enflm, situando-se no plano das ciencias sociais, considera-se 

que siio os processos gracas aos quais urna pessoa (um sistema aberto 

biologico-psicologico). da qua1 urna das caracteristicas consiste em gerar 

energias entendidas em sentido amplo (fisico-quimico. informa~&s ...). pode 

tornar-se mais e mais organizada e variada"20. 



Lerbet identifica desenvolvimento com os processos de complexifica~do 
em conflito com os da deterioraCdo21. A simpliflca@o - no ser vivo. na 

sociedade ou nas teorias - conduz a deteriora~iio e a morte, defende ~ 0 r i x - i ~ ~ .  

A s  sociedades silo sistemas vivos. logo portadores da sua propriedade 

central: a capacidade de se auto-prodwir de forma permanente, que autores 

como Maturana. Varela ou Uribe designam de a~to -po le s l s~~ .  

Considerar as sociedades como sistemas vivos, logo sistemas abertos e 
hipercomplexos. significa entendC-las como estruturas que produzem energia. 

A sua permantncia, enquanto sistemas vivos, implica uma regenera~ao e 

reorganizacao permanentes da energia. ou seja uma organiza~ilo neguentrbpica. 
Como diz Morin. " a vida n8o e senilo uma forma particular da organiza~ao 

neguentr6pica"24. 

Partindo de uma analogia. a sociologia e a economia adoptam, todavia, um 

conceito de desenvolvimento assente no que Morin designa de grande 
paradigm do humanismo ocidentak 

"0 desenvolvimento socio-economico, alimentado pel0 

desenvolvimento cientifico-ttcnico. garante so por si o desabrochar e o 

progress0 das virtualidades humanas. das liberdades e dos poderes do 
25 homem" . 

0 objectivo e construir um futuro inedito. Acreditou-se nos anos sessenta 

que o crescimento industrial era o motor do desenvolvimento economico. o 

qua1 se tornava o motor do desenvolvirnento social, e este, por sua vez. o motor 

do desenvolvimento/bem estar humano. E o que Morin designa de mito da  
sociedade industrial, gerador de "uma pratica redutora, tecnocratica, 

econornicista e pobre, uma vez que os peritos do crescimento eram os guias e 

os  contabilistas do desenvo~vimento"~~. 0 crescimento industrial tornou-se um 

flm em si proprio. 

Morin considera este conceito de desenvolvimento simplificador, 
mutilante, mecanico, linear, racionalizador, eufbrico. Prop6e. em alternativa. 

que se va a raiz da n o ~ % o  de desenvolvimento, a ideia de homem e a ideia de 

sociedade: 



"Dizer desenvolvimento e dizer auto-desenvolvimento. Auto = Homem 

(sociedade. individuo). Por conseguinte. o desenvolvimento deve ser concebido 

como: 

Auto desenvolvimento 

t 1 
numa recornencia sem fhn em que o desenvolvimento se torna ao mesmo 

tempo, meio e flm do sistema auto-organlzador (sociedade. Individu~)"~'. 

0 pensamento economico contemporiineo encontra-se ainda muito 

marcado por um conceito redutor e mutilador do desenvolvimento. Para a sua 

dffusao muito contribuem instituiqdes internacionais, como a OCDE. o Banco 

Mundial ou o FMI. As politicas de a j ~ s t a m e n t o ~ ~  e de establl lzaqa~~~ defendidas 

por essas duas ultimas instituiqdes flnanceiras do sistema das Naqdes Unidas. 

constituem exemplos paradigmaticos da aplica@o pratica de um conceito de 

desenvolvimento onde as implicaqOes sociais e humanas dessas politicas nao 

silo geralrnente tidas em consideraqao. 

Todavia, ao mesmo tempo que se veriflca um peso crescente das referidas 
instituiqdes financeiras no concerto internacional. mesmo em areas n8o 

directamente relacionadas com os seus fins imediatos. como e o caso da 
e d u ~ a q Z i o ~ ~ .  constata-se, em outras institui~des, esfor~os no sentido de 

construir novos quadros conceptuais, que coloquem o homem no centro das 

politicas de desenvolvimento. 

No seu campo de intervenqiio. a UNICEF procurou dar uma face humana -, 

ou uma preocupaqao social. Ps politicas de ajustamento3'. 0 PNUD acaba de 
desenvolver e explicitar um novo conceito de desenvolvimento, o de 

desenvolvirnento hurnano. 

Tendo como objectivo explicit0 encontrar um indicador composito do 

desenvolvimento humano, que substitua anteriores indicadores de 

desenvolvimento utilizados no seio das Na~des Unidas, o Relat6rio Mundial 
1990 define o desenvolvimento humano do seguinte modo: 

"0 desenvolvirnento humano e um process0 que conduz ao alargamento 

da gama das possibilidades que se abrem a cada urn. Em principio. silo 



ilimitadas e podem woluir com o tempo. Mas qualquer que seja o estadio de 

desenvolvimento, lmplicam que sejam realizadas trts  condi~des essenciais: 

viver longo tempo e em boa saude. adquirir um saber e disfmtar de um nivel de 

vida razoavel. Se estas condi~des nao silo satisfeitas. numerosas 

possibilidades ficarn inacessiveis. 

"Mas o conceit0 de desenvolvimento humano n8o se limita a isso. 

Engloba igualmente n ~ & s  tilo capitais como a liberdade politics. econ6mica 

ou social. e tilo importantes como a criatividade, a produtividade. o respeito 

por si e a garantia dos direitos humanos fundamentah. 

"0 desenvolvimento humano apresenta dois aspectos: de urna parte. a 

cria@0 de capacidades pessoais (pelos progressos obtidos em mattria de 

safide, de saber e de aptiddes). e de outra parte, o emprego que os individuos 

fazem dessas capacidades nos seus lazeres. com flns produtivos ou culturais. 

sociais e politicos. Se o desenvolvimento humano n8o equllibra estes dois 

aspectos. pode resultar urna imensa fmstra~ao. 

"Segundo esta no@o de desenvolvimento humano, a melhoria do 

rendimento, por importante que seja, ni3o e mais do que uma aspira~ao entre 

outras. Mas toda a sua vida n8o se pode resumir a isso. 0 desenvolvimento 

deve pois, ser bem mais que uma acumula@o de rendimentos e de riquezas. 

Deve estar centrado nas pessoas"32. 

No Relat6rio. o desenvolvimento deixa de ser um firn para se tornar um 

processo. 0s individuos deixam de ser um meio para se alcanqar deterrninados 

estadios de desenvolvimento para se tornarem actores e destinatttrios do 

desenvolvimento. 

A consol ida~~o desta perspectiva implica que se abandone, de vez, 

concepq6es de progress0 e de evolu~ilo social, tiio caras ao pensamento 

ocidental, assentes numa mudan~a  unifonne. programada e finalizada, e se 

tenha em consideraq80 a diversidade das culturas, a extrerna complexidade da 

histbria e a imprevisibilidade das ac~6es 

A sociologia do desenvolvimento passou. aflrmam Goussault e Guichaoua. 

por um enriquecimento progressivo da dharche  cientiflca, ou seja, processou- 

-se uma verdadeira recentragem teorica, sendo possiveis distinguir tres etapas 
nesse processo: uma primeira, de sujei~Bo ao economicismo dominante: uma 
segunda. de revaloriza~80 dos movimentos sociais. de regress0 dos actores: e, 



uma terceira, em que o acento e colocado nas representa~des. no imaginario 
social e nas diversas formas do sirnb6lic0~~. 

A complexidade das sociedades actuais talvez recomende uma analise 
c o m p r e e n s i v a  dos trCs estagios por que passou a sociologia do 
desenvolvimento, centrados nas estruturas . nos movimentos e nas 
representa@es. Para que a sociologia do desenvolvimento se tome urna meta- 
-ci&nciu do desenvolvimento integral C necessirio que a dtmarche cientiflca 
apreenda esses tres niveis na sua i n t e r a ~ @ o ~ ~ .  



2. Escola: reprodu@o e produ@o da sociedade 

A escola 6 uma cria~tio de individuos vivendo em sociedade. 
correspondendo o seu aparecimento a necessidades historicas resultantes da 

complexifica~Zio das sociedades. Apoiando-se na historia, uma das melhores 

fontes criticas da sociologia. Petitat associa o aparecimento e o 

desenvolvimento da escola a escrita, sem, todavia, estabelecer l a ~ o s  

implicativos absolutos entre uma e outram. 

Como Petitat abundantemente demonstra, a difusao da escrita e das 

escolas encontra-se ligada a emergencia de um Estado central. a urbanizacao 
das sociedades e a diferencia~ao destas em classes. Referindo-se ao Ocidente 
medieval e modem, Petitat distingue quatro grandes periodos: 

1) escolas cristas e sociedade feudal rural: 2) escolas urbanas e 

corporativas e renascirnento urbano: 3) primbrdios d e  generallzaqao d a  

escrita e nitida d$erencia@o das  culturas escolares segundo as classes 

sociais: 4)  revolu~do industrial, elirninapio d a  predomindncia rural, 

urbaniza~cio e centraliza@o politics: generalizagio da escrita e nascimento 

dos sistemas escolares de  sta ado^'. 

Petitat, ao analisar estes quatro grandes periodos da evolu~Zio da 

institui~ao escolar nas sociedades ocidentais procura mostrar. recorrendo a 
longa duraco que a hist6ria permite38. que a escola nao e unicamente um 

instrumento de reprodu~ao social. mas igualrnente uma instituiMo social que 

permite a produ~ao e a mudan~a das sociedades em que se insere. 

E inequivoco que a sociologia da educa~Zio tem sido dominada, desde os 

anos sessenta, pel0 paradigma da reprodu~ao. Uma reac~ao logica, inserida na 

emergencia da sociologia critica da e d u ~ a ~ Z i o ~ ~ .  que funcionou como resposta A s  
teorias e concep~6es idealistas que atribuiam a educa~ilo o papel primeiro no 
desenvolvimento e na mudan~a  social. no sentido da emancipa~ao e da 

Iiberta~Zio dos homens. 



Em Portugal. o pensamento pedagogico republicano e a sua mitifica~ao 

durante a resistencia a ditadura, acentuaram a convlc~ao de que a escola era a 

institui~ao por excelCncia capaz de produzir uma nova sociedade, ou. por outras 

palavras, que se situava na transforma~~o das mentalidades, realizadas atraves 

da difusilo da mensagem escolar, a condi~ao primeira para o desenvolvimento 

econdmico e social do pais e a propria condiqlo para o acesso A cidadania 

plena40. 

Antonio Sergio e, sem dlivida. em Portugal, o mais alto expoente de um 

idealisrno critico4 que, embora reconhecendo que "redondamente se  ilude 

quem considere abstractamente o problema pedagogico fora das concretas 

relaC6es com a vida economics e politica"42. atribui a escola um sentido de 

regeneracao national. Sergio defende urna escola activa, urna escola de trabalho 
associado e liure. que sirva o foment0 econornico e a democracia social, 
alicerces necessarios da moralidade colectiva. A escola "cumpre educar homens 

[. . .I capazes de prosperarem pela produ~ao - e, para isso. de soltar o garrote do 
parasitism0 em que agoniza a sociedade". Como sintetiza Rui Gracio. "em tal 

escola e por ela pretende Sergio que se dC a cada espirito a capacidade de um 

continuo desenvolvimento; e que por ela se aperfei~oe a sociedade em que 

vivemos, antecipando ai uma sociedade melhor"". 

A obra de Antonio Sergio, associada a um vasto conjunto de trabalhos 

produzidos por uma pleiade de pensadores e pedagogos, onde avultam. em 

diferentes momentos. Faria de Vasconcelos. Adolfo Lima, Adolfo Coelho, Bento 
de Jesus Cara~a ,  Maria Borges Medeiros. Irene Lisboa e, mais recentemente, 

Rui Gracio, representou um referencial decisivo na luta contra as concepq6es 

educativas do regime saido do golpe de Estado do 28 de Maio de 1926. 

0s anos cinquenta e sessenta flcaram marcados por um grande optimismo 

quanto ao contribute da educacilo para o desenvolvimento econ6rnico. com uma 

presenca activa dos economistas na area da educa~iio e a rapida difusao de 
teorias como as do capital h m 0 4 4  ou da reserua de t a l e n t ~ s ~ ~ .  E um period0 
de euforia, onde os Estados investem mais e mais na educa~ao. passando a 

parte do PNB reservado ao ensino de 2-3% nos anos cinquenta a 6-8Oh no 

decurso da dCcada ~ e ~ u i n t e ~ ~ .  E a epoca da explosllo escolar. do aumento da 
escolaridade obrigatoria, da generaliza~ao do ensino secundario e do rapid0 

crescimento e diversifica~ao do ensino superior47. 



0s reformadores dos anos cinquenta e sessenta4* acreditaram ser possivel 

transformar a sociedade a partir da escola. Acreditaram. nomeadamente. que a 

escola seria um factor de rApida mobilidade social. premiando o &rito dos que 

a frequentam, independentemente da sua origem social. 

As  esperaqas das ideologias igualitirias que marcaram as  orienta~6es 

educativas do pb-segunda guerra mundial mostraram-se flusorias. A sociologia 

critica da educaao emergiu ao constatar o c&cter ilusorio dessas esperanws 

e ao introduzir um marcado pessimism0 sobre o papel da escola na 

transfonna~Zio e democratiza@io das sociedades. 

Em Fraqa .  os trabalhos de Bourdieu (e ~asseron)~' ,  de ~oudon" e de 
Baudelot e   stab let' l ,  utilizando embora orienta~6es metodologicas bem 

diferentes, marcaram decisivamente a sociologia (da educaqao) de lingua 

francesa, tornando o principio da reproducao o paradigma d ~ m i n a n t e ~ ~ .  Na 

sociologia de lingua inglesa, embora Mo se possa considerar que o principio da 

reprodu~Zio atingiu a condi~Zio de paradigma dominante, diferentemente da 

sociologia de lingua francesa. os trabalhos de Bowles e ~ i n t i s ~ ~ .  nos EUA. e de 
  ern stein", na Ge-Bretanha. entre outros. contribuiram igualrnente de forma 

decisiva para a difusao das teorias da escola como um instrumento 

predominante de reproducao social55. 

E inquestionavel o enorme contributo dado pelas teorias da reprodu~ao a 
analise dos resultados das politicas educativas, alimentando inumeras 

investiga~6es sobre os processos de orienta~ao e de selec~ao escolar e 

conduzindo mesmo governos e institui~6es intergovernamentais. como a OCDE. 

a procurarem respostas politicas para a compatibiliza~i30 entre o acesso aos 

estudos, o sucesso escolar e a origem social. racial ou regional dos estudantes". 

Esse e o grande contributo que as teorias sociologicas da educacao que 

assentam no principio da reproducao nos legaram. Mas. como assinala Petitat. 

"este principio privilegia certos aspectos do process0 educativo. re lan~a  na 

sombra uma quantidade de fenomenos importantes, orienta a s  analises e as 

interroga~6es empiricas em educac~o"~". 

Snyders, em andise militante sobre as  principais teses de Bourdieu- 

-Passeron, Baudelot-Establet e tambem Illich, insurge-se contra a ideia de uma 
escola como puro e simples instrumento de reprodu~lio social. Reconhecendo 



embora nestes autores, sobretudo a Bourdieu e Passeron, o merito essential de 

denunciar a fmqio reprodutora d a  escola e a desmontagem da ideologia dos 

dons. Snyders defende: 

"NNgo e a escola que desempenha o papel detenninante na reprodu~Ngo das 

desigualdades, na reprodu~iio social e nem mesmo. apesar das apar&xtas, na 

reprodu@o da ideologia burguesa; esta encontra sempre o seu ahento  nas 

divlsdes sociais existentes: semo volta-se a cair no idealismo segundo o qua1 

as ideologias st30 apoiadas e mantidas unicamente pelas ideologtas e nil0 pela 

materialidade dos factos da existtncia cole~tiva"~'. 

Petitat responsabiliza a absurda divisilo academica das tarefas entre 

sociologos e historiadores pela permanencia de "teorias mais ou menos 
estaticas da escola como agencia de reprodu~ao A posi~ao 
metodologica de Petitat e suportada pelas actuais orienta~8es de investiga~ao 

no dominio das ciCncias da educa~ao. onde se verifica uma queda de barreiras 
disciplinares, nomeadamente entre a sociologia e a historiaeo. 

A dhmarche metodologica adoptada por Petitat tinha ja permitido a Eon,  
utilizando uma aproxima~%o historica que lhe permitisse encarar os efeitos a 
longo tenno da educa@o, afirmar que "ao lado da f u n ~ a o  de reprodu~do das 
estruturas existentes, [a escola possuil uma fun~%o provAvel de produ~do das 
condi~8es de mudanCav6 l .  

E tambem com uma dkmarche semelhante que Elias ultrapassa a oposi~ilo 

classica entre individuo e sociedade. Elias, ao mesmo tempo que faz uma critica 

muito dura aos sociologos unicamente do presente, propoe uma leitura das 

realidades do presente alimentada numa perspectiva da longa dura~ilo historica. 

Postulando uma teoria sociolc5gica d a  interdependencia Elias considera o 
mundo social como uma rede de rela~6es. sendo a propria humanidade 
marcada pela presenca em cada individuo das estruturas e da historia do mundo 

social ao qua1 ele pertence.62 

Interessante constatar que foi atraves do recurso a fontes historicas que 

dois dos autores mais marcantes das teorias da reprodu~ilo. Baudelot e Establet, 
refutam o que designam de "uma velha ideia respeitante a pretendida 

decadencia das nossas esc~las*~.  ou seja. que o nivel de  ensino b a d 3 .  



Recorrendo a abundante documenta~ao de arquivos. Baudelot e Establet 

mostram que, afinal, na escola francesa, o niwl sobe. 

Reconhe~a-se, em abono da honestidade intelectual dos seus percursores. 

que as teorias da reprodu~ao. nomeadamente em Bourdieu (e Passeron). 

conttm ja o principio da sua supera~ao, ao reconhecerem a autonomia relativa 

do sistema de ensino, definida pela independtncia profissional aparente dos 

s e w  agenteP. 

"A escola e uma inven~iio social que, nas suas imensas consequtncias. 
pode-se comparar com a escrita, com quem est.5 quase sempre intimamente 

associada". considera Andre Petitat. que conclui: 

"Reprodutora a urn certo nivel. a escola contribui para a rnudan~a social 

a urn outro. A sua ac~ao,  explitica no capitulo de certos valores ou normas 

culturais definidos, tornar-se-a implicita, ou seja. inconsciente a outros 

niveis. Aparentemente voltada exclusivamente para a venera~ao da ordem 

estabelecida, participa, apesar dela e de rnodo n8o directo, na sua 

u ~ t r a ~ a s a ~ e r n ' * ~ ~ .  

A escola produz e reproduz a sociedade. Um conceit0 com enormes 

potencialidades operat6rias. que procurarei utilizar sempre como suporte 

metodologico. 



3. Educaqlo e desenvolvimento: o paradigma do capital 
humano 

A seguir ao emprego e ao crescimento. o ensino tornou-se urn dos temas 
principais do pensamento economico. aflnnava Le Than Khoi em pleno period0 
de euforia sobre os efeitos economicos da educa~t lo  num livro 

significativamente titulado A Indhtria do Ensino, acrescentando: 

"Pesquisas cada vez mais numerosas sobre o investimento intelectual e 

o capital humano tendem a analtsar o seu conteudo e modalidades. bern como 

a medir-lhes o contribute trazido ao desenvohdmento material das naq3es"sB. 

A aten~ilo posta no papel econdmico do ensino foi urn fenomeno 

relativamente recente. que apenas nos anos cinquenta e sessenta se  tornou 
dominante, substituindo em larga medida a tradicional abordagem do papel 
social da educa@o.concebida fundamentalmente como um instrumento de 

transmissao dos valores do grupo, no sentido da sua conserua~&o. Khoi, ao 
referir que, pel0 contrikio, a nossa epoca insiste na contribui~tlo da educa~go 
para o desenvolvimento atribui a esta mudan~a de palavra o sentido da 

"passagem de sociedades estaticas para outras dimmicas e da economia 
agricola para a ind~striallza~ilo"~'. 

Na base de toda a discussilo sobre os aspectos economicos da educa~ilo 

encontra-se, segundo Jacques Hallack, wna s&ie de questiks simples ligadas 
as preocupa~6es de cada um: 

"- Porque prosseguir estudos para alCm da escolaridade obrigatbria? 

"- Como justificar os sacrificios financeiros das familias para a 

educa~ao dos seus filhos? 

"- Pode-se compreender a vontade das empresas de desenvolver a 

reciclagem. a especializa~ao e a promqao dos seus assalariados? 

"- Como explicar que muitos estudantes pecam emprestado para 

financiar os seus estudos; outros vao para as fo r~as  armadas, para adquirir 



uma especializaciio; outros aceitam empregos a tempo compieto para 

financiar os seus estudos em cursos nocturnos? 

"- Quais &o as raz6es da emeq$ncia de urna procura cada vez mais forte 

em favor da educaciio permanenter'68 

A tentativa de resposta dos economistas aos problemas levantados por este 

incompleto conjunto de questtks simples. constitui a teoria do capW humane, 

considerada por Hallack um dos paradoxos mais cuiosos da economia da 

educa~ilo, pois, sendo uma teoria que quase monopolizou a literatura da 

economia da educa@o, especialmente no mundo anglo-saxao. t, todavia, 

"impossivel encontrar uma so [obra] que exponha em detalhe em que consiste 

esta teoria""'. 

A teoria do capital humano tem paternidades uener&~eis'~. 0s primeiros 

economistas a referirem a no@o de capital humano foram os mercantilistas. 

embora com uma concep~Bo puramente quantitativa - o que lhes interessa 

apenas e o numero de homens e Mo a sua qualidade - que ainda se manterd em 

William Petty (1623-1687). considerado por Marx o pai da economia politica 

inglesa e, em muitos aspectos. o percursor da teoria moderna dos recursos 
humanos71. E. todavia, a Adam Smith. no seculo XVIII, e a Alfred Marshall. no 

seculo XIX, que a teoria do capital humano vai buscar os seus titulos de 

nobreza?. 

Adam Smith (1723- 1790). no Livro I de A Riqueza das Na~tks (1776). 
s u b m a  o valor economico do ensino: 

"Quando construimos uma maquina cara. esperamos que a 

extraordinaria quantidade de trabalho que ira efectuar antes de ficar fora de 

uso substitua o capital empregado na sua aquisicao, pelo menos corn os lucros 

vulgares. Urn homem que tenha gasto muito tempo e trabalho para ficar apt0 

a exercer uma profissao que exija uma capacidade e experiencia 

extraordinarias pode comparar-se a uma destas maquinas dispendiosas. 

Temos de contar que a fun~iio para que se prepara Ihe renda algo que o 

indemnize de todas as  despesas corn a sua educa~iio. para altm dos salwos 

devidos ao trabalho nil0 qualificado. pel0 menos com os lucros vulgares pagos 

a um capital de igual valor. I...) A diferenca entre os sal&-ios do trabalho que 

exige uma grande habilita~80 em relaciio com os de trabalho vulgar basela-se 
73 

neste principio" . 



Alfred Marshall. um seculo mais tarde. escrevia: 

"0s saliu-ios e os rendimentos do trabalho assemelham-se ao juro do 

capital, porque ha uma correspondencia geral entre os factores que 

deterrninam os precos de oferta do capital humano; o que leva urn homem a 

acumular capital humano na educaqlo do seu fllho 6 equivalente ao que o leva 

a acurnular capital fisico para o seu filho"". 

Embora a paternidade moderna da teoria do capital humano seja. 

inequivocamente, atribuida ao econornista e prtrnio Nobel norte-americano 

Theodore W. Schultz, os primeiros estudos referenciados corn o objectivo de 

medir a rentabilidade directa do ensino &o atribuidos por Khoi ao economista 
sovietico StrumiUne, que, em 1924, iniciou pesquisas integradas no exame dum 

project0 de desenvolvimento decenal do sistema escolar, no Ambito do 

Ministerio do Plano, o Gosplan. da URSS. tendo em vista tomar o ensino 

gratuito e obrigatorid5. 

Comparando os salarios e a produtividade de diferentes categorias de 

trabalhadores em rela~%o com o nivel de instru@o, tendo em conta, entre 
outros factores, a idade, a experiCncia profissional e a qualifica~80 tecnica. 

Strumtihe constatou que ate o ensino mais elementar traz mais vantagens aos 

trabalhadores do que uma longa aprendizagem numa fabrica, calculando que a 

melhoria da qualiflca~zlo profissional resultante de um ano de escolaridade era 

2.6 vezes superior a que derivava de um ano de aprendizagem. Strumiline 

calculou ainda a rentabilidade media dos investimentos no ensino na URSS 

entre 1940 e 1960, concluindo que passou de 52% em 1940 para 14496 em 

1960~~.  

Schultz (1961). bem como Denison (1962). calcularam o contributo da 

educa~Bo para o crescimento da economia norte-americana na primeira metade 

do seculo. 0s primeiros ensaios de medida foram baseados tanto numa 
aproxirna~ilo contabilistica, utilizada por Denison e outros, como na taxa de 

rendimento do capital humano. metodo utilizado por Schultz e outros. A 

contabilidade do crescimento foi baseada no conceit0 de produ~ao agregada. 

que liga o output (Y) ao input de capital fisico (K) e ao trabalho (L). calculada 

atraves de func0es de produqao homogenea linear: Y=F(K.L)". 



Segundo estes autores. se o crescimento economico era devido 

inteiramente aos acrescimos em capital fisico e em trabalho, entao deveria ser 

possivel desagregar a taxa de crescimento do output entre a s  suas componentes 

capital e trabalho. Ao analisar o crescimento economico dos EUA entre 1910 e 

1960. Denison constatou a exfstCncia de um residuo que nao era possivel 

explicar desse modo. ligando-o entilo ao efeito da educa~ao sobre a qualidade 

da form de trabalho e procurando determinar at6 que ponto estava igualmente 
ligado a outros factores tais como as melhorias da qualidade do capital fisico e 

as economias de escala. Desse modo, Denison calculou que. entre 1930 e 1960, 

quase urn quarto (23%) da taxa de crescimento do output nos EUA era devido 

ao acrbcirno da educa~ao da f o r ~ a  do trabalho7'. 

0s trabalhos de Schultz e Denison, e de outros utilizando metodos 

semelhantes e aplicando-os a numerosos paises, com estadios e percursos de 

desenvolvimento diferente, conduziram. na opiniao dos peritos do Banco 

Mundial, Psacharopoulos e Woodhal, a seguinte conclusb de conjunto: 

"A argurnenta~iio do nivel de forma~ao da for~a do trabalho parecia 

explicar uma pate importante do crescimento da produ~ilo tanto nos paises 

desenvolvidos como em desenvolvimento, desde os primdrdios dos anos 

1 9 5 ~ ~ ~ .  

Esse foi o contributo que a teoria do capital humano trouxe ao nivel da 

anklise macro-economica: a importancia dos recursos humanos como factor de 

produtpo de parte inteira, tornou-se indiscutive~~~. A nivel micro-econ6mico. 

ou seja visto sob o angulo do individuo. a teoria do capital humano funda-se no 

reconhecimento da educa~ao como um investimento privado, o que quer dizer 

que o individuo renuncia a um consumo imediato para obter. graCas ao diploma, 

recursos suplementares num periodo posterior, supondo-se evidentemente que 

os conhecimentos adquiridos no tempo t sera0 valorizados, no mercado de 

trabalho. no tempo t+lsl. 

As  criticas a teoria do capital humano sao numerosas. Umas, provenientes 

dos proprios economistas, foram feitas sobretudo no periodo de crise 
economics dos anos setenta quando se p6s em causa a crenca nurna correlaqao 

entre o investimento na educa@o e o crescimento economico. Normalmente 

essas criticas incidiram sobre as hipoteses teoricas, numerosas e variadas, em 

que assentaram as estirnativas de entre outros. Schultz. Denison e Becker. 



Outras, origirxirias da  sociologia. p6em em causa os proprios fundamentos 

teoricos do conceit0 d e  capital humano. Por exemplo, Petitat considera: 

"Do ponto de vista do assalariado, a apresenta~80 de conhecimentos e 

saber-fazer como capitals surge mais como um armcio de linguagem que uma 

hipotese teoricamente valida. Com efeito. o trabalhador assalariado n8o 

possui, nos seus conhecimentos. urn capital que possa fazer fruuflcar para e 
por ele prdprio. 0 seu saber profissional n8o se torna capital seniio para o 

empregador. para quem o assalariado t urn factor de produ~ao entre outros 

(capital variavel ou capital circulante, segundo a s  teorias). Assim. a 

linguagem utilizada pelos defensores do capital humano dB a ilus8o que o 

assalariado C um capitalists que investe nele proprio. Ora. a sua posi@o C 

antes a de um consumidor podendo fazer um certo cAlculo economico: na sua 

decisao de prosseguir ou de abandonar os seus estudos, o aluno pode fazer 

intervir. entre outros elementos. uma estimativa das vantagens em salh-ios 

para um ou vArios anos de estudos suplementares. 0 aluno n8o investe: 

adquire mercadorias (saber-fazer e conhecimentos) que conta poder revender 

mais tarde a alguem que delas necessite como capital; faz uma apoata sobre o 

mercado de trabalho futurowe2. 

Outras  criticas ainda, embora n%o pondo em causa  o contributo da  

e d u c a ~ a o  para o desenvolvimento. pretendem unicamente ultrapassar a 
linearidade da  af l r rna~ao d e  que  existe uma correla~%o entre investimento na  

e d u c a ~ a o  e crescimento economico. Page aflnna: 

"A educa~Zio n8o C automaticamente factor de mudan~a e de progresso. 

(.. .) De toda a maneira. a educaq.80 nil0 pode semo criar um potencial humano 

susceptive1 pela sua f o m ~ i 3 o  de jogar um papel positivo no desenvolvirnento. 

Esse papel mlo pode tornar-se efectivo senilo quando a economk t capaz de 

absolver utilmente os individuos formados e na medida em que as estruturas 

da economia favorepn a propaga@io dos efeitos do desenvo~rnento"~.  

Foi esse o proposito d e  Edouard Parker com o seu  bombastic0 artigo 

L'education peut causer d e s  catastrophes. Socorrendo-se de abundante  

documenta~80  sobre a sobreprodu@o de diplomados pel0 ensino superior e 

analisando o seu  impacto e m  alguns paises da  America Latina (Equador. 

Argentina. Venezuela). Parker conclui: 



"A sobreeduca~Zio de massa pode tam& ser uma causa de cathtrofe, se 

xxlo e prestada suficiente atenflo ao conteudo Ida formac$40], mas igualmente 

as  aspira~des explicitas e implicitas dos estudantes e das suas familias. 

aspira~t3es que podem ser em certos casos, prioritariamente. de melhorar uma 

situacao materiaP4. 

Reconhecendo embora que a teoria do capital humano niio pennite nem 

estabelecer um diagnbtico claro dos problemas da atribui~ilo dos recursos em 
educa~ao, nem explicar completamente a quem beneflciam esses recursos, 

Jacques Hallack atribui-he uteis prolongamentos: 

"a) sobre o plano da teoria economica, nomeadamente por fntermtdio 

dos modelos de investimento: b) sobre o do papel da escola no crescimento 

economico. substituindo a noCao de complementaridade tradicional 

capital/trabalho pela mais conforme a realidade capital fisico/capital 

humano. e c) sobre o da integraCi30 da lucidez politica na ciCncia economica 

corn o p6r em causa da abordagem neo-classica pelas teses radicais ou neo- 

m a r ~ i s t a s * l ~ ~ .  

Apesar das criticas, a teoria do capital humano twe urna larga difuao. para 

a qual muito contribuiram institui@es intergovernamentais como a OCDE, o 
Banco Mundial ou o FMI. Algurnas dessas institui@3es, continuaram a fomentar 

investiga~6es em busca de novas provas da existtncia de l a ~ o s  entre diversos 

aspectos do desenvolvimento dos recursos humanos e o crescimento 

econ6micoeg. 0 livro publicado em 1988 pel0 Banco Mundial. ~ ' h c a t l o n  pow 

le D&wloppement. Une analyse des choix dinwstissement8'. constitui um 

documento fundamental para a compreensSto das modernas aplica@es da teoria 

do capital humano. 

A esta teoria. que se tornou paradigma dominante na economia da 

educa~ao dos anos sessenta, se deve, em grande medida. o forte crescimento 

das despesas publicas com a educa~ao. A crise dos anos setenta, a necessidade 

de comprimir a s  despesas publicas, a decep~Bo face aos resultados minimos de 

algumas reformas educativas, fizeram com que o ensino deixasse de estar nu 
mocIa8. Era o d e s e m t o  que se sucedia B euforia dos anos sessenta8'. 

As conclus6es da teoria do capital humano inserem-se. globalmente. na 
90 tradi~iio economica neo-classica da escola de Chicago . 0s ataques contra esta 



chturu protectoraQ1 permitirao naturalmente a renova@o da teoria. E esse ja o 

sentido da generalidade dos artigos publicados no dossier preparado em 1988 

pela revista  ducati ion Permanente sobre o Znwstirnento ~ o r m a ~ c i o ~ ~ .  

A irrup~ao da economia no campo dos bens imateriais. o acento colocado 

sobre o conhecimento. a introdu~ao de novos conceitos como o de 

cornpetitiuidadeQ3. permitem considerar que. sucedendo ao periodo de 

desencanto dos anos setenta. estamos perante a emergencia de um novo 

periodo, em que aos sistemas que produzem conhecimento (educa~go e 
investiga@o) se atribui um papel central nos processes de desenvolvimento das 

sociedades. De um ponto de vista da abordagem tebrica. 6 esse o propbsito do 

ponto seguinte. 

A teoria do capital humano. ou os seus pressupostos te6ricos. tem marcado 

incisivamente diferentes percursos da politica educativa portuguesa, desde a 
presenca de Leite Pinto no Ministerio da Educa~ao (1955-1961). um 

engenheiro que representava o sector desenvolvimentista do regime e o 

predominio dos interesses econ6micos industriais e flnanceiros sobre o 

tradicionalismo ruralQ4. Antes de 1974, o Rojecto Regional do Mediterraneo 

(1965). elaborado no Ambito da OCDE, a criaqao e a multiplicidade de estudos 

produzidos no ambit0 do Gabinete de Estudos e Planeamento da Ac@o 

Educative (GEPAE), no Ministerio da Educa~ao,  e do Fundo de 

Desenvolvimento de M%o-de-Obra (FDMO), no entao Ministerio das 

Corpora@es, a reforma Veiga Simao e todos os seus pressupostos de 

moderniza~ao do sistema educativo como um todo, atestam a crescente, e 
predominante. Dnfase do papel da educaqao na forrna~ao do capital humanoQ5. 

Mais recentemente, no periodo de norrnaliza~cio da politica educativa 

portuguesaQ6, as concep~6es do capital humano voltaram a estar bem presentes 

nos relat6rios do Banco Mundial (1978) que antecederam o lan~amento do 
Ensino Superior ~o l i t ecn ico~~ .  0 novo uocacionalisrno, na expressao de Stoer e 

outrosQ8. que caracteriza a politica educativa dos anos oitenta, bem como as 

mais recentes tomadas de posi~ao sobre o financiamento das institui~des de 
ensino superior (1990)'~. nZio sZio outra coisa senao o retomar da teoria do 

capital humano, agora incidindo, em particular, no conceit0 de investimento 

privado do process0 de formaCZiolw. 



Estas sao questdes centrais na analise da politica educativa portuguesa, 
abordadas no capitulo I1 e na conclusi?io. 



4. Moderniza@o, competitividade e novos sistemas 
produtivos. A prioridade educativa 

Tem sido Mbito designar por moderniza~cio, "o processo em que paises 
menos evoluidos tentam aproximar-se aos padr6es (economicos, tecnicos. 

sociais e culturais) dos paises mais evoluidos ou rnais poderosos", segundo Ilona 

~ o v a c s l ~ ' ,  ou, como dizem Martins Barata e Teresa Ambrosia, o processo 

segundo o qua1 se procura "atingir algo que vai adiante de nos", que t objectivo 

e mensurivel por referencia exterior102. 

0 termo moderniza~ilo foi introduzido nas ciencias sociais apenas nos anos 
cinquenta e retoma uma abordagem teorica que procede do conceito de 

modernidade de Max Weber. Segundo Habermas, o conceito de moderniza~ao 

refere-se a umfeixe de processos cmla t ivos  que se reforcam mutuamente. ou 

seja. 

"a fonna~ilo de capital e mobiliza~ao de recursos. ao desenvolvimento das 

f o r ~ a s  produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho, ao 

estabelecimento de poderes politicos centralizados e a forma@o de 

identidades nacionais. a expansao de direitos de participa~ilo politica, de 

formas urbanas de vida e de forma~ao escolar formal, refere-se A 
,,lo3 seculariza~ao de valores e normas. etc. . 

Ainda segundo Habermas, o conceito de moderniza~cio, ao decorrer de 

uma abstrac~ilo do conceito de modernidade de Weber, "dissocia a 

modernidade das suas origens na Europa dos novos tempos e utiliza-a ate como 

u m  padrilo neutralizado espacio-temporalmente de processos de 

desenvolvimento social em geral", e quebra. alem disso, "as conexaes internas 

entre a modernidade e o context0 historico do racionalismo ocidental, e de tal 
mod0 que os processos de moderniza~ilo deixam de poder ser concebidos 

como racionaliza~go, como uma objec tiva~iio historica de estruturas racionais". 

Decididamente, Habermas nil0 partilha a ideia de uma "moderniza~iio social que 

progride de forma auto-suficiente, e que executa apenas as  leis funcionais da 



economia e do Estado, da tecnica e da ciCncia, a s  quais parecem ter-se 

conjugado num sistema imune a ~ l u ~ n c i a s " ~ ~ ~ .  

Touraine vai numa mesma direcqao. comecando por distingufr o que foi 

confundido. Precisamente com esse objectivo, Touraine define modernidade 

"como um conjunto de atributos da organiza~ao social", sem a confundir com a 
moderniza~ao que e "um movlmento, urna vontade. urna mobiliza~iio A cabem 

do qua1 se encontra, de todo o mod0 colocado o Estado, quaisquer que sejam os 
seus apoios sociais". A modernidade. ainda segundo Touraine, j& m o  se deflne 

"pela racionaliza~ao, pel0 triunfo da lei, da regra geral. mas mais pela 

capacidade de responder a urn meio em m u d a n ~ a  e de gerir sistemas 

complexos", ou seja. "por um nivel crescente de interven~ilo da sociedade 

sobre ela propria". o que coloca no centro da analise os temas da complexidade 

e da incer te~a '~~.  

Martins Barata e Teresa Ambrosio falam em moderniza~go como um 

conceit0 t r a n s i t i u ~ ' ~ ~  e apresentam-na como um process0 continuo. "uma 

rnudan~a de atitudes, urna renovacao de mentalidades, um sistema complexo e 
urna interven@o continua sobre urna realidade complicada". Estes autores. 

embora com urna flgura~ao que classificam de discutivel, por apresentar lacunas 

e lhe faltar rigor m e t ~ d o l o ~ i c o ' ~ ~ ,  consideram a moderniza~ao como um 

sistema, que comporta diversas dimensdes passiveis de sistematiza@io. 

conforme a figura 1 lo8. 

No quadro apresentado, Barata e Ambrosio designam a &ea de actividades 
do canto inferior direito como zona solicitadora da moderniza~ao. o canto 

superior esquerdo de zona elaboradora, o centro de zona motora e o canto 

superior direito de zona introdutoralog. A educacao surge, neste contexto, como 

urn motor da moderniza~80, ou, como dizem Barata e Ambrosio, no seu centro 

mais intimol lo. 

A conscihcia deste lugar central da educacao. melhor dos sistemas que 

produzem conhecimento e informacao, resulta, em primeiro lugar, dessa nova 
s i tua~ao  emergente no nosso seculo de urna interdependencia entre ciCncia e 

tecnica. Como lembra Habermas, as  ciencias modernas ao gerarem um saber 
tecnicamente utilizdvel. transformaram-se na primeira f o r ~ a  produtiua. 

adoptando tambem. segundo Marcuse, o papel de urna ideologia. ou, como 
contrapde Habermas, constituindo-se no fundamento da legitima~do cia 



dominc@o do capitalism0 tardio que, deste modo, substitui a velha fonna de 
i d e o ~ "  '. 

ldgcalMaamatica I Transfers Cientifrm e ~ k n o l 6 ~ i c 0 6  1 

M i c r o - E l e c t r 6 n i ~ ~ e l e c O r n ~  I 
cihc" 
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I 
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Tecnologia ou Eqeciais 
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I 
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Extraido &: BARATA J.P. Martins. AMBROSIO, Teresa (1988). Desajios e Umites 
cia  modern^. Lisboa: IED. p. 1 15. 

A emergencia de um novo paradigma tecnico-economico. na expressilo de 
Maria Joiio ~ o d r i ~ u e s '  12. traz igualmente para primeiro plano o papel da 
educa~ao na modernizqao social. 0 modelo de organiza~fio econornica que ate 



aos anos sessenta prwaleceu. que Ilona Kovacs designa de modelo burocr&tico 

(taylorista-Jordist4)' 13, e que reivindica para si proprio representar o padrao de 

moderniza@o, esgotou-se e entrou em evidente crise de eficacia. 

0 modelo burocratico. ou taylorista-fordista. l4 continuando a usar o 

conceit0 de Kovacs, manifesta-se desadaptado face as  novas exigencias de 

mercado e, sobretudo. face aos processos de rnundializactio da tecnologia e da 

economia, que estA a criar graus de interdependencia e de integra~ao ate hA 

pouco insuspeitados. 

No plano da economia. a mundializa~ao e urn fenomeno nascente que. 
como afirma Petrella, representa uma nova fase na organizacao do capitalismo 

industrial e financeiro avan~ado em rela~ao aos processos ja em vias de 

internacionaliza@o e de mul t inac ional iza~80~~~.  e que se caracteriza pdo 

conjunto de processos que pennitem: 

"- produzir. distribuir e consurnir bens e se-os a partir de estruturas 

de valorizaq30 dos factores de produq.80 materiais e imateriais organizados 

em bens mundiais (por exemplo, atraves das patentes. das bases de dados. da 

forma~ao muito avan~ada dos recursos humanos.. .); 

- para mercados mundiais regulados (ou que o sera01 por normas e 

standards mundiais (tais como MAP. TOP. OSI, SNA.. .); 

- por organiza~&s nascidas ou actuando em bases mundiais, com uma 

cultura de oganizaq.80 que se quer aberta a um context0 mundial e 

obedecendo a uma estrateia mundial; 

- de que e dificil identificar uma unica territorialidade (juridica. 

economica, tecnologica) dwido as numerosas interrelaq.6es e integra~6es 

entre os elementos em jog0 nas diferentes fases produtivas, a montante e a 
116 jusante da propria produq.80" . 

A mundializa~ao da economia decorre em simultaneo, influenciando e 

sendo influenciado, corn o que Gorbatchov designa de tendencia crescente no 
sentido da in terdependencia dos Estados na comunidade mundial '. 
Interdependencia que se manifesta igualmente nas chamadas questdes 
globaisl l8 ou problemas de mais desenv~lvi rnento~~~.  onde figuram tanto a 

protec~ao do ambiente, o buraco do ozono e o sobreaquecimento da atmosfera. 

a explora~ilo dos oceanos e do espaco. a desertifica~ao crescente da Terra. 

como o desannamento. o combate a droga e as novas epidemias do seculo (sida. 



cancro) ou a luta contra a miseria e a fome que atingem milhoes de seres 

hufnanos. 

Se se pretende colocar o homem no centro do desenvolvimento, entilo a 
tecnologia e o trabalho constituem um interface essencial, que, como 
reconhece Rarnos dos Santos. "esta a ser submetido a forte radiaclo, a partir de 
novas aspira~bes. atitudes e aptidhs, mudan~as nas estruturas sociais e no 
context0 econ6mfco (interno e internacional), novas tecnologias e novos modos 
de ~ r ~ a n i z a ~ a o " ' ~ ~ .  A convergtncia entre 0s planos homem-produtor e homem- 
-ser humano (flgura 2)  torna-se central para garantir o desenvolvimento 
hUman0. 

FIgwa 2- Intertace Homem-Produtor/Homem Ser Humano 

Dominio dos hcessos  Materiais e dos Produtos Dorninio das Pessoas e suas Relacks 

Mudan~a das 
Estruturas 

Sociais 

INTERFACE 

(Mu tacilo RApida) 

de OrganizacAo Tecnologias Tecnologia 

Mudan~as no 
Contexto 
Econ6mico 

Homem - Recurso Homem - Ser Humlno 

Fonte: Adapta~iio de PETRELLA. Ricardo (1984). "Europe at work: Challenges and 
h-ospects". New Techndogy and the Future of Work and Skill, ftg. 1.5. 

Extraido de: RAMOS DOS SANTOS. Americo (1 988). "Inova~%o Tecnologica, 
'IYabalho e Emprego". Cdbqulo/C&cias, nQ 2, p.54. 

A emergencia de novos sistemas produtivos esta a conduzir a que o 
trabalho e a empresa tenham de ser encarados de forma diferente. ou. como 



diz Kovacs. tendam "a ser vistos nAo apenas como espacos de produ~ilo de bens 

e de servi~os mas tambem como espacos de produgio social e cultural. do ni~o 

quantificado e do simbolico ou seja como espacos de expressao de 

subjectividade, de identidade e de integra~ao para individuos e grupos"121. 

N a  nova logica de empresa que est i  a emergir. o factor humano surge 

como um factor de competitividade t8o importante como o factor tecnoldgico. 

Para Kovacs. 

"96 quando os individuos silo capazes de diagnosticar e resolver os problemas 

na altura adequada, - o que pressup& qualifica@o. motlva~ao, iniciativa e 

responsabilidade -. torna-se possivel o aproveitamento rendivel dos 

equipamentos. Por outras palavras. paradoxalmente quanto mais r a o  de 

existtncia parece ter a perspectiva tecnoc&nMca mais nece-ria se torna de 

facto a adop~go de uma perspectiva antropocc?ntrica, reconhecendo que 

quanto mais desenvolvida for a tecnologia utilizada. maior se torna a 

dependencia das empresas do seu sistema social, da qualiflca@o dos grupos e 

dos individuo~"'~~. 

Esta perspectiva de desenvolvimento do conceit0 de empresa parece ser 

corroborado por analises prospectivas da economia mundial reakadas no seio 

das organiza~des que integram o sistema das Na~des Unidas. No Relat6rio 
Mundial sobre o Desenuolvimento H m o  1990 descreve-se o que s e  designa 

de nova economta mundial dos servi~os, assinalando a transfonna~ilo da no@o 

traditional de service, em resultado dos avancos tecnologicos das duas ultimas 

decadas, em particular na infodt ica .  Segundo o ReZat6ri0, os servi~os forrnam 

ja hoje a parte predominante da economia mundial. gerando perto de 70%~ do 
PNB e de emprego nas naqdes industrializadas, embora nos paises em 

desenvolvimento esse valor seja ainda consideravelmente mais baixo. 48% do 
PNB e 18% do emprego113. Portugal acompanha este process0 de terciaNa@o 

da economia, como decorre do graflco 1 e do quadro 1. 

Uma conclusao e apresentada irnediatamente pel0 proprio Relat6rio :se as  

qualifica~des humanas constituem agora o aspect0 mais importante das 

actividades modernas da banca, da f inan~a,  da gestao de negocios e da 

administra~i30 publica, enti30 a emerg&tcia de  uma nova economia mundial dos 
servi~os desloca a vantagem comparativa entre paises dos recursos naturais 
para as pessoas 124. 



Grdfco 1 - A terciarizaq&o da economia 

Fonte: INE (Informac$o Trimestral e Anual), Banco de Portugal (Relatorios 
Anuais) e OCDE 

Extraido de: RODFUGUES. J .  N. (1991). "A 'revolu@ol silenciosa". Expresso, 
21.09.1991, p. c 8. 

Quadro 1 - Estnrtura do emprogo, segundo os sectores de actividade 

Fonte: INE. Banco de Portugal e OCDE 

Primario 

Secundario 

Terciario 

Extraido de: RODFUGUES. J .  N. (199 1). "A 'revolu~Zlo' silenciosa". Expresso. 
21.09.1991. p. C 8. 

29% 

34% 

3 7Oh 

28% 

36% 

36% 

24% 

34% 

42Oh 

- - 

1 8Oh 

3 5% 

4 7Oh 



Neste outro mod0 de desenvolvimento, cujos contornos silo ainda 

oscilantes. lembra Maria Joilo ~ o d r i ~ u e s l ~ ~ ,  o conceit0 de competitiuidade 
emerge como central. Alain dlIribarne considera que a competitividade s e  

inscreve no ponto de encontro de dois universos: o do aparelho produtivo e o 
da formactio dos homens. Referindo-se as  empresas (francesas), dlIribarne 

lembra que a sua competitividade joga-se na capacidade para articular 

convenientemente i n o u ~ s  t&nicas e inouc@es ~ o c i a f s ' ~ ~ .  

Maria Joilo Rodrigues refere que. embora os factores de competitividade 

sejam multiplos. "em qualquer caso, ganha hoje peso a convicqiio de que os 

recursos humanos silo um (o?) factor basico de competitividade, ja que 

depende deles a potencializa~ilo dos demais: equipamento, informa~iio. 

organizacilo. infra-estruturas. rnatCrias-primas, etc."' 27 0 que significa. 

acrescenta Rodrigues: 

"Este principio introduz uma ruptura de fundo nas culturas de gestao 

dominantes em Portugal e tem implicaq3es multiplas, nao s6 sobre a vida 

interna e as  estrategias das empresas. mas tambtm sobre a politica 

industrial, regional, educativa e de emprego em Portugal. e ainda. talvez. 
128 sobre os percursos indMduais de cada urn de n6s" . 

Num autCntico grito de alerta, uma instituicilo comunit&ria ligada ao 

desenvolvirnento industrial. o IRDAC'~~,  depois de comparar os meios humanos 

disponiveis na Area da biotecnologia nos EUA, no Japao e na Europa (dos 12). 

l an~ava  o seguinte repto: "nao ha duvida que num mundo cada vez mais 

competitivo, em que a industria, os servi~os e a administra~ao silo cada vez 

mais conhecimento intensivo, os vencedores sercio aqueles cya  m&-de-obra, a 
todos os niwis, for melhor educada e f ~ n n a d a " ' ~ ~ .  E acrescentava, citando em 

seu apoio estudos do CEDE FOP'^ ' : 
"0 produto dos sisternus de educcqc3.o e formacc3.o (incluindo em especial o 

ensino superior), em termos quantitativos e qualitativos de qualifica~&o a 

todos os niveis. e o prirneiro factor detenninante da produtMda.de industrial 
132 

de urn pais e, consequen temente, da sua cornpetitividade". 

0 IRDAC apresenta urn quadro bastante desfavoravel a Europa, em 

compara~ao nomeadamente com os EUA e o Japao, na sua competitividade 

industrial. Apontando a carencia de qualificaqdes como uma limitaqao macro- 



-economics central. agravada por tendCncias demograficas negativas. o IRDAC 

atribui a principal responsabilidade pela situa~ilo a inadapta@o das estruturas 
educativas ao novo ambiente economico em wolu~iio. 

Embora a investiga@io mostre que nZio ha deterrninismo tecnoldgico e que 

as instancias de forma~iio possuem autonomia suflciente para traduzir, ria sua 
pr6prla 16gica. o pedido que h e  e feito pela esfera e~on(rmica'~~. a emergencia 
da prioridade educativa. pel0 menos ao nivel do discurso, decorre da 

conscitncia que os decisores politicos cada vez mais possuem do cartlcter 

estrategico que assume hoje a questiio da forma~iio dos recursos humanos. 

A reforma do sistema educativo surge pois, deste modo. como uma 

condi@o para a criac$io de novas ~ o m ~ e t C n c i a s ' ~ .  0 investirnento na educa~iio 
(e na forma~iio) torna-se parte integrante e decisiva dos investimentos 

imteriais, tanto ao nivel da empresa ou do pais135, e transforma-se num mito 
Ctil, por poder representar uma f& no homem e uma vontade deliberada de 

inuestir na sua inteli@ncia" 13". 
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estrutura de comando de tipo milltar. 0 sistema aplica-se as tarefas de produ~80 e de 

gestao. a produ~ao em grandes dries e as industrias de processes descontinuos. 

"Fordismo: sistema igualmente nascidos nos EUA. a partir de ideias de Henry Ford 

(1863-1947) sobre o trabalho em cadeia, com base no principio de que o trabalho 

parcelizado pode ser mecanizado. 0 objectivo e elirninar os tempos mortos das 



mAquinas. Existe tambtm separa~ao entre trabalho de concep~ao e trabalho de 

execu~80, com parceliza~ao do trabalho de execu~ao e incorpora~ao do tempo nas 

mquinas. Uma parte da fun~ao de comando desaparece e ganha relevo a fun~ao de 

vigiliincia. 0 sistema aplica-se fundamentalmente A s  tarefas de produ~ao e de 

gestao. produ~ao em grandes &ries e A s  ind6strias de processes descontinuos. A 

grande produ~ao em cadeia, o Fordismo faz corresponder um consumo de massaw. 

Cf. RAMOS DOS SANTOS, Amtrico (1988). "Inova@o Tecnol6gica. Trabalho e 

Ernprego". Cdbqufo/C~ncfas. n9 2. p. 55. 

115. Segundo PETRELLA. Ricardo (1990). Reflexdo sobre o futuro de Portugal (e ria 

Euopc3. Usboa: Gulbenkian, p. 29: 

"A internacionalfia@o define a integra~ao crescente. atravb dos paises do mundo. 

dos fluxos dos conhecimentos ttcnicos. das mattrias-prlmas, dos bens intermedios. 

dos produtos e servi~os finais. 

"A multfnacional~do. por sua vez, exprime o processo atraves do qua1 os actores 

economicos nacionais, nomeadamente as  empresas, estendem gradualmente as  

suas actividades a outros paises. quer pela criaCao de filiais, quer pela aquisi~ao de 

outras empresas, quer ainda por acordos de cooperacao (comercial. financeira, 

tecnologica. industrial) ." 

1 17. GORBATCHOV. Mikhail (1987). Perestroika. Lisboa: Europa-Amtrica. p. 153. 

120. RAMOS DOS SANTOS (1988). p. 54. 

12 1. KOVACS (1989). p. 47 

122. Ibidem, p. 49. 
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n8o e tarnbtm uma nova ciuilizaqio. 
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Berlim. 
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"identificando-o com o conjunto de despesas efectuadas com factores niio 

imediatamente consumiveis no process0 produtivo, com vista a melhorar a 

capacidade competitiva das empresas".Ainda segundo Rodrigues, os factores 

"reportam-se nao si, ao inuestfmento material (maquinas. material de transporte. 

instalac6es e terrenos), mas tambem ao inuestfmento imaterlal nas suas diversas 

componentes: forma~ilo profissional. aquisicao de patentes, investiga~ao e 
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A sociedade portuguesa dos anos oitenta 
e a emergencia do discurso sobre a 
prioridade educativa 



"Apos alguns anos. a esquerda como a direita, a educa~ao t pnxllamada grande 

causa nacional mas tratada em discursos e praticas numa logica mais gestionaria que 

politica. A forma~ao e uma prioridade nacional: constantemente retomada. este 

principio p6e uma obriga~go mais do que define uma politica. Que valores, que rela~6es 

sociais, que modelos de sociedade estao em jog0 atraves da educa~go que a na@o dispensa 

aos jovens na perspectiva do seculo XXI? Esta questgo, eminentemente politica, n8o e 

posta." 

- Bernard Charlot. Les mutattons du discours &ducat$ 1989 '. 



1. Nota introdutbria: sobre a ansllise de documentos 
oflciab de politica educativa 

Na introdu~cio referi como sendo um dos aspectos que caracterizam a 

metodologia utflizada num estudo de caso a grande quantidade de material 

informativo recolhido. Neste capitulo, esse material e, predominantemente, 
constituido por declara~6es e discursos politicos e, em menor medidas, pela 

produ@o legislativa. 

Antoine Leon, ao analisar o implicito e o explicito nos objectivos 

pedagogicos, recomenda ao investigador aten@o e cuidado. pois, como aflnna, 
"a historia revela a importilncia dos deslocamentos temporais entre o dizer e o 

fazer, entre a proclarna@o de certos objectivos e a atribui~ao dos meios para os 
atingW2. Esta constata@o. simples e obvia mas de tAo profundas consequencias 

metodologicas, obriga a procedimentos na analise dos discursos e das 

iniciativas legislativas que nao pennitam confundir o dtzer e o fazer na politica 

educativa. 

A educa~ao constitui uma categoria social. 0 discurso publico. e politico. 

sobre a educa~ao e marcado pel0 que o cidadao comum atribui como o seu 

objectivo maior : o aperfei~oamento da  sociedade. 

Na educa~%o convergem todas a s  grandes aspira~6es sociais ou, na 

expressao de Popkewitz, os sonhos milenares da humanidade, que permitam 
"realizar as miss6es democraticas da sociedade, eliminar os efeitos debilitantes 

da pobreza e criar os fundamentos tecnologicos e cientificos da riqueza 

materiay3. 

0 discurso politico, ao partir desse senso comum e ao constatar, 

obviamente. que a educa~zlo nzlo responde a essa expectativa, centra-se 

geralmente no tema da reforma. que Popkewitz designa como um ritual e urna 

retbrica, destinados a fazer com que a institui~ao escolar pareca mais 

responstruel, progressiva e eJiciente face as suas contradi~6es. 0 discurso sobre 



a reforma educativa assume, deste modo. o objectivo de gerar na opiniao 

publica, e nos directamente envolvidos - professores e estudantes -, a imagem 

de uma institui~Bo que responde a s  potencialidades de moderniza~Bo, 

legitimando novas rela~6es de poder.4 

A politica educativa e um espaqo de conilitos e de contradi~6es sociais. 

Com o objectivo de mascarar esses conflitos e contradi~bes. o Estado tern urn 
interesse particular em promover discuss&es e debates publfcos sobre politica 

educativa. Como aflrma John A. Codd, na esteira de Claus Offe sobre o papel do 

Estado Social. 

"tais discuss6es comecam por ser aceites como parte do chamado process0 
democr&tico, atravts do qua1 as pessoas acreditam que as politicas do Estado 

&lo o resultado do consentimento priblico mais do que formas necessWs de 

controlo social e de gestilo da crise. Por outras palavras. se as pessoas 

acreditam que as decisdes politicas &lo o resultado da discussZio pGbllca. e se 

elas tem o direito de contribuir para essa discussilo. entilo estilo mais 

susceptiveis de aceitar do que resistir A s  rela~des de poder mdstentesw5. 

A consciencia dessa fun@o legitimadora do discurso sobre a educa~go e 

em particular dos documentos sobre a refonna educativa, obriga a uma procura 

tecnica que os contextualizem e permitam situar os objectivos reais que 
fundamentam uma determinada interven@o ou iniciativa. 

A analise dos documentos de politica educativa e normalmente feita 
atraves de tecnicas empiricistas, que interpretam como expressao de 

propositos politicos o que e d e c l a r a ~ d o  sobre o curso de a c ~ a o  que 

responsaveis politicos e administradores intentam seguir. Nesta perspectiva 

tCcnico-empiricists de analise da politica educativa, as  declara~6es politicas e 
os documentos relatam as  inten~6es educativas. sob a fonna de valores ou 

objectivos, resultando dai. para a investigaqao, informaq3es factuais6. Codd 

esquematiza, em diagram, esta perspectiva conforme a flgura 3. 

Socorrendo-se de uma expressao utilizada na critica literaria. Codd 

designa a perspectiva tecnico-empiricists de fa&ia intencional. Segundo Codd. 

a critica literaria pode trazer importantes contributos para a analise politica, 

ate tendo em considera~ao que muitos documentos politicos nBo tCm um unico 
autor identificavel e dirigem-se inevitavelmente a uma pluralidade de leitores. 



Em vez de procurar a s  intenc6es dos autores, acrescenta Codd. "talvez a tarefa 

especiflca da analise politica seja a de examinar os diferentes efeitos que os 

documentos tern na producllo de sentido pelos leitores"'. 

(~actos) (Valores/Objectivos) 

DECLARAGAO POL~TICA ou 
R E L A ~ K )  

(Documento) 

I 

Exbaido de: CODD. Jonh A. (1988). 'The construction and desconstruction of 
educational policy documents". Journal of Education Policy.. vol. 3 
nQ 3. p. 238 

A linguistica pode dar urn importante contribute a analise do discurso. 
entendido numa dupla signijlc~ticx sisterna formal de sinais e pfiticas sociais 
que governam o seu uso8. 0 discuno politico e um meio de comunica~llo, de 

transmissilo de mensagens e de conhecimento; mas e igualmente um 

instrumento de poder e de aflnna~llo dos responsaveis politicos. 

0 discurso e urn instrumento privilegiado de constru~llo do que Bourdieu 

designa de poder simbolico, esse "poder quase magico que permite obter o 

equivalente daquilo que e obtido pela fo r~a  [fisica ou econ6mica)". 0 discurso 

desempenha. segundo Bourdieu, um papel de primeiro plano na 

"transmuta@io das diferentes esptcies de capital em capital simbolico e. em 

especial, [no] trabalho de dissimula~&o e de transfigura~iio (numa palavra, de 

eufemiza@o) que garante uma verdadeira transubstanciac$io das rela~des de 

f o r ~ a  fazendo ignorar-reconhecer a violtncia que elas encerram 

objectivamente e transformando-as assirn em poder simbolico, capaz de 

produzir efeitos reais sem dispCndio aparente de energia1". 



Frmergtncia do discurso.. . 76 

Por tudo isto. a amilise dos documentos oflciais sobre politica educativa 

(discursos e declara~des politicas. iniciativas legislativas, relatorios e 

documentos prograrnaticos) nao se pode flcar pelo dizer, na feliz expressao de 

Leon. Tem de descobrir, como assinala Laurence Bardin. "as conexaes que 

possarn existir entre o exterior e o discurso, entre as  relcqi3es de  f o r ~ a  e as  
rehi ies  de sentido. entre condi@es cie prodt.q& e processo de  prociu~W'10 

E com este objectivo que Codd recomenda a d e s c o n s t r u ~ d o  dos 

documentos analisados. 0s documentos politicos neste tipo de analise, que 

Codd designa de an&Use critica, nil0 tern urn unico sentido autoritArio, nem silo 
uma especie de cdpia fotogrcifica para a ac@o politica, expressando urn 

conjunto de inten~8es inequivocas; sao, antes de tudo, textos ideoldgicos que 

foram construidos tendo em conta uma historia particular e urn contexto 

politico1 l. 

Para Codd, a tarefa de desconstru~do comeqa corn o reconhecimento 

explicit0 desse contexto, ou, se se preferir, a desconstru~ao requere um novo 
processo de  prodt.q& de sentido pelo leitor. Esse processo edge distancia face 

a coerencia do texto, vendo-o nao tanto como urn veiculo de comunica~ao ou de 

transmissao de um plano de ac~cio, mas sobretudo como urn produto 

ideologicamente constmido. sujeito a contradi~6es. incoerencias e omissdes 
que reflectem o caracter contraditorio da sociedade em que foi produzido. Tal 

significa, na perspectiva que Codd desenvolve, que o proposito da 

desconstruc$o de textos politicos e o de indagar o seu efeito actual e potencial 

nos leitores, mais do que estabelecer o sentido desejado pelos seus autores12. 

Em sintese. Codd defende: 

"0 objectivo da analise do discurso n8o e provar qua1 das leituras t 

correcta mas considera-las todas como evidencia das ausencias, distor~des e 

arnbiguidades inerentes a um texto ideologico. Nesta perspectiva. C possivel 

penetrar na ideologia dos documentos politicos oficiais e expor os conflitos 
13 reais de interesses no mundo social que reclamam representar" 

Uma analise critica de documentos de politica educativa permite ir, 

seguramente, mais longe na compreensao das razdes que subjazem a uma 

declara~ao ou a uma decisao politica. Mas importa ter presente, como recorda 

Boudon, que "ac~6es  individuais inspiradas por boas raz6es podem,  



combinando-se umas com as outras. cornpondo-se. produzir efeitos nAo 

desejados" 14. 

Raymond Boudon, em Effets pervers et ordre sociaL analisa o que designa 
de efeitos perversos15 ~ e r ~ c a d o s  em algumas das medidas de politica educativa 

adoptadas depois do Maio de 1968 em Fran~a.  No quadro do paradigma 
metodologico que adopta, o individualisrno metaiolbgico. Boudon justifica esses 
efeitos n8o desejados pel0 efeito de agrega~cio ou de composi~t30 das a c ~ 6 e s  
individuais que se pode apresentar corn uma imagem pervertida (no sentido 
etimol6gico) das inten~i5es dos autores 16. 

Boudon lembra que a sua teoria tem consequ&ncias essenciais na fllosofia 

politica. ao perrnitir sublinhar nomeadamente que pequenas causas - modestas 

mudan~as  institucionais por exemplo - podern produzir grandes efeitos, o que o 
leva a considerar que "uma boa politica e a que se esfor~a por encontrar uma 

boa dosagem entre o respeito que atribui aos principios e a a t en~ao  que presta 
a s  consequCncias". E acrescenta: 

'Desde que se toma consciencia da complexidade das reaqdes em cadeia 

que provoca toda a mudan~a numa parte do sistema institutional por 

exemplo. crer que se possa b r  os principios que permitlriam a eles s6 julgar 

da qualidade de uma politica n8o pode rnostrar-se se-o um absurdo"". 

A necessidade de niio se Bcar apenas pelos principios na analise critica de 

uma politica, indo, sempre que possivel. a analise das suas consequtncias 
praticas e um registo de extrema utilidade que Boudon nos deixa, mesmo 

quando o paradigma teorico dominantemente utilizado n8o seja o 

individualismo metodologico. 

A analise da politica educativa exige um grande sentido de equilibria, que 
perrnita distinguir o ilusdrio e o possivel na concretiza~;io das politicas 

enunciadas. Socorrendo-se de multiples trabalhos realizados em Inglaterra, nos 

Estados Unidos. em Fran~a,  na S u i ~ a  e em alguns outros paises, Roger Girod 

aborda esta complexa questao em torno de quatro categorias que constituem 
problemas fundamentais da politica educativa: 

(i) o crescimento e acompanhado por uma eleva@io do grau de instru~Ao 

real da popula~%o?; 



(ii) em que medida o saber depende da natureza e da duraqao do ensino 

recebido?; 

(iii) constata-se uma baixa do nivel das saidas proassionais correspondente 

aos diversos gCneros de diplomas em fun@o do crescimento do ensino?; 
(iv) em que medida o aumento da d u r a ~ a o  dos estudos e a sua 

democratiza~ao podem repercurtir-se sobre a mobilidade social e a 

desigualdade de oprtunidades 18. 

Girod reune uma importante documenta~ao que Ihe permite algumas 

constata~6es. que ele pr6prio classifica de surpreendentesl'. Nao estando 

pr6priamente no ambit0 do trabalho a anglise dos problemas colocados por 
Girod, importa reter a sua preocupa@io em colocar em lirnites adequados as 

expectativas quanto aos resultados de determinadas politicas. 

Neste segundo capitulo irei proceder a urna analise da politica educativa 

portuguesa nos ultimos anos, com especial incidencia na dCcada de oitenta. A 

o p ~ a o  de incluir esta nota introdutdria teve o significado de tornar explicitos 
alguns conceitos e tCcnicas de analise que permitam ultrapassar a perspectiva 

ttcnico-empiricista tradicional, que marca ainda muita da investiga~ao no 

c a m p  da politica educativa. 



2. 0 pbs-25 de Abril e a educag8o: da mobilizagi20 d 

Boaventura Sousa Santos defende que foi em 1969 que o Estado Novo 
(1926- 1974) iniciou a crise final da sua fonna organizativa do Estado e, corn 

ela. uma profunda crise de legitimcqi3o e de  hegemonia 0 25 de Abril de 1974 

introduziu uma ruptura nesse process0 de crise, em virtude da explosao do 

movimento social popular que se seguiu imediatamente ao golpe de Estado que, 

segundo Santos. "foi sem d6vida o movimento social mais amplo e profundo da 

hist6ria europeia do p6s-guerra"20. 

Eduardo Louren~o advoga tese semelhante, designando mesmo o 25 de 

Abril de revo lu~h:  

"( ... ) a solu~8o a portuguesa n8o foi uma evolutiva. cautelosa e habfl 

mudan~a de cenario conduzida pela frac~iio mais modernista da classe 

dlrigente e das Foqas Armadas. como em Espanha. mas uma surpreendente e 

fulgurante altera~iio de fundo e forma. Aquilo que, com delicia ou terror, se 
2 1 costuma desIgnar como reooluciio" . 

A mobiliza~ao social popular, a que se refere Boaventura Sousa Santos, 

atingiu as mais diversas areas da vida social, entre as quais, com relevo, a 

educa@o. Stephen Stoer, citando o Boletim Infonnativo do MFA, sintetiza essa 

mobiliza~%o atraves da expressilo, as escolas saem para as ruas e a rua mi tis 
e s ~ o l a s ~ ~ .  

Assumindo que o Estado se confronts com a resolu~ao de tres problemas 

basicos - legitima~tio, control0 social e acumula~SLo, a mobiliza@io verificada no 

pos-25 de Abril no sector da educaqao orientou-se fundamentalmente no 

sentido da legitima~cio, ou seja. de considerar a educa~ao, e a cultura 

genericamente, instrumentos fundamentais na constru~ao e manu ten@o de 

uma sociedade democr i t i~a~~ .  



A relacao entre e d u c a ~ d o  e democracia no process0 de mobilizacilo 

educativa verificada entre 1974 e 1976 foi procurada segundo urna perspectiva. 

normalmente niio assumida explicitamente pelos diferentes actores, 

englobando tr$s dimensdes, complementares e convergentes: 

(i) a igualdade de oportunidades de acesso a educa@o; 

(ii) a igualdade de oportunidades de sucesso na educaflo: 
(iii) a participa@o democratica na escola e no sistema e d u c a t i ~ o ~ ~ .  

A primeira dimensilo esteve presente em inumeras iniciativas populares, 
como sejam a cria~ilo de creches e jardins de infancia por comiss6es de 

moradores, comiss6es de trabalhadores ou juntas de freguesia, o laneamento do 

movimento das CERCI's, envolvendo comissdes de pais e outras institui~des 

ligadas a educa~ao especial, as campanhas de alfabetizacao e de dinamizacao 

popular, da iniciativa de organizacdes de juventude, do MFA e de activistas 

pedagogicos seguidores do metodo de Paulo Freire. entre outras. Essa 

dimensao esteve igualmente presente em medidas governamentais que 

procuraram generalizar o acesso a educaqilo e a cultura. aumentando o parque 

escolar, incentivando o ensino nocturne, reforcando os diferentes esquemas de 

ac@o social escolar. entre os quais a cria@o de um suplemento alirnentar no 
ensino primiirio. assurnindo o combate ao analfabetismo e ao abandon0 escolar 

como uma prioridade, e que reforcaram a procura optimists de  educa@o que, 

segundo Sergio Gracio, caracterizou todo o periodo que se estende de meados 

dos anos cinquenta ate provavehente ao prhneiro quartel dos anos setenta2q 

A segunda dimensao, envolvendo a complexa questao dos valores 

educativos, teve multiplas expressdes nesse periodo de mobiliza~iio. seja por 

iniciativa de base ou (de sectores) do MinistCrio da Educacilo. A supressAo da 
disciplina de Organiza~Ao Politica e Administrativa da Na@o (OPAN) e a revisiio 

global dos programas de ensino visando retirar todos os conteudos 

considerados legitimadores da ideologia fascista e colonialista, foram medidas 

tomadas logo no rescaldo do golpe militar, bem como, por pressiio de 

estudantes e de professores, a supressao dos exames nacionais e das proms de 

admissao ao ensino superior. Mais tarde, procedeu-se a revisao global dos 
programas no ensino primario e a criacao do sistema de fases. em substitui~ao 

das classes. bem como a implantacao da via unica do ensino secundario (7Q ao 

gQ anos de escolaridade). em que se procurava superar a f u n ~ a o  conservadora 



do ensino na divisao social do trabalho. onde a Educa~ao Civica Politecnica 

representava uma Zirea integradora dos objectivos pretendidos. A refonna global 

da fonna@o dos professores do ensino primario, elevando as  habilita~ties de 

ingress0 e a duraqao do curso, o alargamento das Escolas do Magisterio a 
forrna~go de educadores de infancia, o aumento consideravel dos estigios 

pedagogicos nos ensinos preparatorio e secundirio, a adop~go de um plano 

global de a c m s  de reciclagem para os professores em exercicio. o incentive a 
inova~go pedag6gica. constituiram medidas complementares e de apoio a 
introdu@o dos novos conteudos escolares, confonnados, segundo o testemunho 

de Rui Gracio, por valores de modemidude cientsca e cultural de plwalismo 
ideolbgico. de inspira@o democr~lt ica~~. 

A terceira dimensilo teve na gestao democratica das escolas e na cria~ao 

de fortes organlza~ties sindicais de professores os aspectos mais marcantes. A 

gestao democratica das escolas surgiu da periferia do sistema. com a 

destitui~%o dos reitores e directores nomeados pelo Ministerio e a sua 

substitui@o por comiss6es eleitas de professores, funcionarios e estudantes, 

primeiro em amplas assembleias, depois por voto secreto. A gestao 

democratica foi. seguramente, o aspect0 mais marcante de uma dinarnica 

escolar assente numa enorme uontade de Liberta@o e mudwa2' e, como tal. 
representou uma perduravel i n o v a ~ a  instituinte2* na administra~ao escolar 

portuguesa. 0 sindicalismo docente, herdeiro das movimenta~6es associativas 

veriflcadas no period0 marcelista, estruturou-se rapida e representativamente, 

e desempenhou urn papel detenninante na melhoria das condiqi3es de vida e de 

trabalho dos professores. As rela~des institucionais no aparelho de ensino 

transformaram-se profundamente. libertando-se de formas repressivas de 

autoritarismo e mandarinat o politico, adminis tra tivo e pedagogico. como 

assinala Rui ~r ik .50~~.  

Uma listagem deste tipo, como igualmente lembra Gracio na sua 

permanente busca de rigor, pelo seu cadcter sintetico e pela op@io assumida, 

esbate "(a) as contradi~tjes, as sombras e os excessos, bem como (b) a distancia 

entre o ideal e o real. entre o designio e a c ~ n c r e t i z a ~ ~ o " ~ ~ .  A compreensao do 
significado da mobiliza~ao educativa entre 1974 e 1976 implica. 

nomeadamente, uma analise da complexa rela~ao entre o movimento social e o 

Estado. 



Boaventura Sousa Santos, ao recordar que o colapso do regime em 25 de 
Abril de 1974 Mo implicou o colapso generalizado do Estado, assinala: 

"0 que ha de mais caracteristico e ate de mais original na crise do Estado 

portuguh neste period0 e precisamente a capacidade do Estado para se manter 

intacto atraves de uma paralisia administrativa generalizada durante 

bastante tempo e no seio de lutas socials muito agudkadas"3 l. 

Assumindo esta originalidade do processo revolucion5rio portuguCs. 

Santos defende que n2o houve urna situa~20, mesmo transitoria, de dualidade 
de poderes; quando muito, houve uma dualidade de impotgncias. E explicita. 
referindo-se a econornia, mas generaliziivel tambem as politicas educativas: 

''Em vez de dualidade de poderes, a crise revolucionaria produziu urn 

Estado dual: de urn lado, as  estruturas, a s  praticas e as  ideologias 

administrativas tradicionais mantidas quase intactas apesar de suspenso o 

seu funcionamento normal; do outro lado. as importantes transforma~des 

institucionais que impunham ao Estado um papel novo e mais decisivo no 

processo de acumula~Ao e na direct$io global da economia, um papel tAo-st5 

ensaiado e abda de contornos politicos muito ~ a ~ o s ' ' ~ ~ .  

Num tempo de liberta~iio, por vezes explosiva, de tensdes sociais 
a c u r n u ~ a s ~ ~ ,  a moblllza~Bo educativa realizou-se em torno do pressuposto de 
que a educa~Bo representa um elemento de primordial importancia na 
transfonna~ao das rela~6es sociais. E esta caracteristica que distingue a 

mobiliza~20 educativa do pos-25 de Abril da verificada em torno da reforma 
Veiga Simlio, centrada fundamentalmente em torno do papel economico da 

educa~2o e limitando a democratizc@o do ensino a mera expans20 da rede 

escolar. 0 papel economico da educa~2o. assinala Stoer. foi interpretado como a 
dominaq2o da educa~iio pelas necessidades da industria, especialmente depois 
da epoca da interven~ao na educa~Bo portuguesa de organiza~des como a 

A Constitui~ilo da Republica de 1976, embora sendo ja resultado de um 
comprornisso35, traduz a preocupa~ilo de que a educa~ilo dC um contributo 

decisivo para a consolida~ilo da democracia, nZio apenas na sua dimensao 
politica mas igualmente - e insistenternente - na sua dimensilo social. 

identificada no texto constitucional corn a transi@o para o socialismo mediante 



o exercicio dernocrcitico do poder pelas classes trabalhadoru~~~. No capitulo dos 

direitos e deveres culturais, a Constitui~ao atribui ao Estado a responsabflidade 

maior de promover "a democratiza~ao da educa~ao e a s  condi@es para que a 

educa~go [...I contribua para o desenvolvimento da personalidade e para o 

progress0 da sociedade democr;ltica e s~cialista"~'. defende que o ensino deve 

ser modificado "de mod0 a superar a sua funqao conservadora da divislo social 

do t r a b a l h ~ " ~ ~  e aponta diversas medidas de discrixnina@o positiva destinadas a 

"estimular e favorecer a entrada dos trabalhadores e dos filhos das classes 

trabalhadoras" na Universidade e aos niveis mais elevados do conheci~nento~~. 

Como sintetiza Stoer 

"Se os anos 50 e os anos 60 esclareceram e aprofundaram a liga~iio entre 

educac8o e desenvolvimento industrial (em tennos de moderniza~80). os anos 

70 tomaram clam a liga~8o entre democracia e educa~ao enquanto foma de 

escolariza~iio baseada na comunidade e signiflcando 1) que a educa~iio, e mais 

geralmente a cultura. desempenha um papel vital na constru~80 e na 

manuten~8o duma sociedade democratica e 2) que para o ensino ser 

dernarz3tico tem de ser partkipado e igualit~d". 

A crise reuolucionivia de 1974-1975 desembocou nos acontecimentos de 
25 de Novembro de 1975, onde. segundo Boaventura S. Santos. se procurou, 

"acima de tudo. p0r termo a paralisia do Estado, reconstruir a autoridade e 

reactivar o exercicio do poder do Estado", bastando para isso "desmoralizar os 

movimentos sociais populares, neutralizar as  f o r ~ a s  politicas mais radicais, 

disciplinar a s  f o r ~ a s  armadas, reactivar o aparelho repressivo e concluir o 

processo de defini~ao constitucional do novo regimew4'. Tendo todos esses 

passos sido dados rapidamente desde 1976. "a consolidacao do novo regime 

democratic0 tem consistido num processo de reconstitui~Bo do Estado que se 
caracteriza pela supera~ao lenta e gradual do Estado dual saido da crise 
revoludonAria'*, completa Sousa ~antos '~.  

No plano da educa~ao, sobretudo a partir do I Governo Constitucional. 

pretendeu-se concretizar o processo de normaliza~tio do sistema educativo. 

Segundo Rui Gdcio, a quem se deve a introdu~Bo deste conceit0 caracterizador 

de um period0 da politica educacional portuguesa. a normaliza@o consistiu 
"numa alegada neutraliza@o ideologica do aparelho de ensino. em correla~Bo 

aparente corn o objectivo. prioritario, da sua adapta~ao as  necessidades de urn 



desenvolvimento que exige a prepara~ao de mao-de-obra e de quadros de 

diferentes niveis de qualifica~ao". A or ienta~ao de fazer prevalecer 

prioritariamente os objectivos de qualifica~Bo profissional. de forma~ao de 

capital human0 foi apresentada como se essa prioridade nil0 fosse ela propria 

ideobgicamente esteada e legitimada. Como diz Gracio, desmontando esse 

proposito, e do "reino da f i c ~ a o  ... ideologica supor que e possivei a 
desideologiza@o do ens in^"^^. 

Stoer assume o conceit0 de nonnaliza~ilo de Gracio e apresenta-o como 

[principalmente] "um processo pelo qua1 o Estado reconquistou e assumfu o 

controle da educa~ao, definindo e limitando aquilo que poderfa considerar-se 

como educa@oW. E acrescenta: 'Todo o sistema de ensino foi atingido por este 

processo de definiqao e l imita~ao que foi impulsionado pelo desejo de 
substituir a politica pelo planeamento"". 

A politica que refere Stoer. consistia na ideologiza~do socialists ou 

s o c i a ~ i z a n t e ~ ~  inscrita na Constitui~Zio da Republics de 1976 e nos principais 

textos legislativos e orienta~des programaticas adoptadas pelos Governos 

Provisorios, que privilegiavam a rela~ao da educa~ao com a democracia e a 
transforrna~ao social. 0 planearnento , igualmente referido por Stoer. que 

lembra que nao estava isento de propositos politicos46, significava uma 
prevalCncia na politica educativa da liga~ao ao trabalho, a forma~ao do capital 

h m o  necessib-io a moderniza~ao da sociedade portuguesa. 

A normaliza@o corneqou por interwnc6es negatluas4': afastamento dos 

quadros superiores do Ministerio da Educa~iio identificados com as  principais 

reformas educativas levadas a cab0 nos anos de 1974 e 1 9 7 5 ~ ~ :  altera~des 

profundas na estrutura curricular e em programas de ensino, corn a supressao 

de disciplinas (CiCncias Sociais. CiCncias do Arnbiente), da area de Educa~ao 

Civica Politemica e a licealiza@o do ensino secund&-io u n i f l c a d ~ ~ ~ :  substitui~ao 

dos directores e de parte do corpo docente das Escolas do MagistCrio, e 

altera~ao profunda na organiza~ao curricular e nas metodologias de trabalho 

utilizadas por estas escolas de forma~ao de professores50: extin~ao do Instituto 

de Inova@io Pedagogica e dos Centros Regionais de Apoio pedagogico, em 

instala~i30, e abandon0 de (quase) todos os programas de forrnaqao continua dos 
professores; extin~ao de movimentos desportivos e secundariza~ao do desporto 
escolar5'; conflitualidade crescente com os professores e as suas organiza~des 



sindicais representativas, que culminou na primeira greve de professores: 

suspensdo das aceties de alfabetiza@o e de educaqao per~nanente~~.  

A normaliza~ao do sistema educativo n%o podia ficar apenas pelas 

interven~des negativas. Twe de ir construindo uma outra orienta~ao politica. 

que necessitava de m a  nova legitimidade, que compensasse a d i n m c a  social 

perdida e permitisse responder a s  prioridades agora assumidas, que 
privilegiavam a liga@o da educa~ao a satisfa~ao das necessidades economicas 

do desenvolvimento national. Foi, no dizer de Stoer, 

"urn retorno a dualidade do inicio d w  anos setenta - entre o crescimcnto 

econ6mico e a igualdade de oportunidades na educacilo (agora restringida ao 

direito A educa@o. i.e. A igualdade legal de a ~ e s s o * ' ~ ~ .  

A historia recente da educa~ao em Portugal mostra a existencia de urna 
estreita associa~ao entre os projectos educativos nacionais e o recurso ao apoio 

de institui~des internacionais, procurando. por esse meio, uma legitirna~ao e 

credibiliza~do para a s  propostas avan~adas. Foi assim a partir dos anos 
cinquenta com a OCDE, associada ao periodo da expansao escolar e da 

crescente enfase do papel da educa@o na forma~do do capital humano 
necessirio aos projectos do sector desenvolvirnentista do regimeM. Foi assim 

nos anos de 1974 e 1975 corn a UNESCO. respondendo as  preocupa~6es 

dernocratizadoras das reformas educativas de e n t ~ o ~ ~ .  Foi assirn a partir de 

1976, no periodo da nonnallza@o, com o Banco Mundial, associado ao retorno 

do papel do planeamento das necessidades de m8o-de-obra qualiflcada na 
condu@o da politica e d ~ c a t i v a ~ ~ .  Foi assim. ja no inicio dos anos oitenta. 

quando a OCDE recuperou a sua influencia ao Ihe ser solicitada o Exame a 

politica educativa portuguesa57. 

0 Banco Mundial surgiu assim associado a tentativa de forrnula~80 de uma 
politica educativa que consolidasse o processo de normalizactio do sistema 

educativo portuguCs. Stoer, que abordou em diversos trabalhos o processo de 

interven~do do Banco Mundial em 1977-1978~~. defende que a contribuicZio do 

Banco foi mais ideol6gica que instrumentaPg. 

Nos relatorios que apresentou sobre Portugal, o Banco Mundial defendia 

como preocupa~go central a tomar em considera@o na formula~iAo da politica 

educativa a necessidade de aumentar a produtividade da f o r ~ a  de trabalho 



existente e preparar melhor os que entram no mercado de trabalho. As 

propostas contidas nos relatorios foram complementadas por empristimos 

financeiros, no valor global de 47.9 milhdes de dolares. que permitiram 

nomeadamente o lan~amento da rede de institui~des de ensino superior de 

curta duraciio, mais tarde designada de ensino superior politecnicoao. 

Stoer encontra um abismo considerAvel entre as preocupacdes do Banco e 

o proprio debate sobre a educacgo em curso na sociedade portuguesa. que 

decorre da "disjun~go (ou aparente disjuncgo) entre a he ran~a  fdeol6gica da 
revolu~go portuguesa e as  politicas educativas resultantes, pel0 menos em 

parte. da teoria tCcnico-funcional utilizada pelo Banco Mundial. na sua a n u s e  

da educacao portuguesa". Stoer defende que o Banco Mundial pode ter 
desempenhado um papel semelhante. embora menos direct0 e mais subtil, ao 

do FMI na credibilizc&io da economia portuguesa, "ao dar apoio externo a urn 

Ministerio da Educa~ao desesperadamente necessitado de urna nova imagem. 

depois da perda de autoridade sofrida durante o period0 revolu~ionario"~~. 

0 processo de normaliza~ao conduziu, deliberadamente. a uma travagem 
na  mobilizac$o social para a batalha d a  e d u c a ~ b o ~ ~  e correspondeu. 

objectivamente, a uma diminui~ao relativa da prioridade da educacgo. no 

discurso politico e nas despesas publicas63, so recuperada, parcialmente e com 

propositos politicos distintos, nos anos oitenta. ja no ambit0 do processo de 

moderniza~do decorrente da integra~iio de Portugal na CEE, como abordarei 

nos pontos seguintes. 

Como diz Stoer, "a Iogica inexodvel do processo de normaliza~bo foi a de 

normalizar a revolu~ao e os seus efeitos como um n8o-acontecimento, 

naturalizar a revolu@o, olhando-a como morta ou como nunca tendo sido uma 

reuolu~bo". Uma tal logica, conclui Stoer, reduziu drasticamente o papel 

transformador da educa~8o e enfraqueceu os principios de participa~iio e 

igualdade preconizados pela Reforma Veiga Sirnao e pela revolu@oB4. 



3. A op@o europeia e a moderniza@o da sociedade 
portug== 

Escrevendo em 1989, Ricardo Petrella defendia que. em quinze anos. o 

centro de impulsao da dinamica social de Portugal mudou de posi~iio. E 

justificava: 

"Nos primeiros momentos da revolu~iio, a f o r ~ a  criadora emanava do 

interior e era constituida pel0 project0 de transfonna~Bo radical da sociedade 

e do Estado herdados do passado. Pouco a pouco. a foes deslocou-se para o 

exterior. A adapta~go aos lmperativos estabelecidos pelas sociedades mais 
65 desenvolvidas tornou-se a f o r ~ a  criadora" . 

Portugal e, no plano economico (e n&o apenas no plano geografico). urn 
66 

pais da periferia europeia que, desde 1969. como assinalei antes socorrendo- 

-me de Boaventura S. Santos, iniciou uma fase de transi~iio. 

"que consiste na renegociacao. conduzida pelo Estado, da sua posi~ao no 

sistema mundial depois de se terem esgotado, tanto no plano econ6mico como 

no plano politico, tanto ao nivel interno como ao nivel lnternacional. as  

condi~des em que assentara a sua anterior posicao"67. 

A integraC&oe8 europeia. objectivo central da politica externa portuguesa 

desde 1976.~' tomou-se o factor determinante do process0 de renegociaciio da 

posi@o de Portugal no sistema mundial". 

Erniini Lopes, um dos artifices das negocia~6es de Portugal corn a CEE, 
afirmava em 1982 que a origem da decieo do Govemo portugues, tomada em 
Marco de 1977, foi de natureza estritamente politica71. Justificando que o 

refor~o das rela~6es de Portugal com os paises europeus constituia uma 
tendencia clara entre a s  f o r ~ a s  d e r n o c r ~ l t i c a s ~ ~  na decada de setenta. Lopes 
defende que o dilema entre a h i c a  e a Europa era real e so podia ser resolvido 



depois da mudan~a de regime e da estabillza~ao das rela~des entre Portugal e 

os novos paises de lingua portuguesa de h c a " .  

A iniciativa politica da adesao de Portugal a CEE (e a outras institui@ks 

europeias) pertenceu ao Partido Socialists e. em particular, ao seu secrekirio- 
geral MWo Soares, que, enquanto Primefro Ministro, justincava na Assembleia 

da Republica, em Mar~o de 1977. a opciio efectuada: 

"0 Programa do Govemo. que foi, em devido tempo, apresentado 

Assembleia da Repliblica e por ela aprovado, anunciava a inten~ilo do 

G w e m  de solicitar, nos tennos dos Tratados de Paris e de Roma, a a d a o  de 

Portugal as  Comunidades Europeias. 

"Esta inten~ao inseria-se, n8o so na busca de uma identidade nacional. 

que a descoloniza~80 tornara urgente, mas tambem na necessidade de 

apresentar ao Pais um projecto verdadeiramente nacional. que 

simultaneamente pennitisse situar Portugal no espaco politico, geogrilfico. 

econ6mico e social a que, por direito proprio, pertencia. So um projecto dessa 

natureza e dessa dimensao poderia - e estamos certos que assim sucederd - 
galvanizar o Pais e justificar os esfowos e mesmo os sacrtficios que serA 

indispeWvel enfrentar se quisermos - como queremos - vencer a crise e dar 

ao povo portuguCs o nivel de vida a que tem direito e a Portugal o lugar que 

merece na cena international. 

"Sornos um pais europeu. e grande parte do nosso passado e seguramente 
74 do nosso futuro esta na Europa. [...I" . 

Mario Soares, depois de referir o cond icionalismo econ6mico que pau tam 

as rela~des de Portugal corn a CEE. consagrado no acordo de comCrcio 

celebrado em 1972 e no facto de cerca de 50% da nossa exporta~ao ser 

absorvida pelos paises comunitiirios, acrescentava: 

'Tal condicionalismo implica necessariamente que o quadro em que se 

inseriam a s  nossas rela~des corn as  Comunidades ja n8o permite urn 

desenvolvirnento mais completo das rela~des entre as  duas partes. fora da 

adesao. A sua potencialidade activa ou latente encontra-se virtualrnente 

esgotada e, assim. a propria coerencia interna da situa~ao exige uma especie 

de salto qualitativo que so podera visar a ades8o. Mas se o condicionalismo 

econornico existente assim o determinava, outras razdes e mais profundas, tal 

como a busca de uma nova identidade atraves do regress0 a Europa a que 



pertenciamos e ate a necessidade de participarmos e contribuinnos para uma 

Europa que sentimos numa fase de transicao. em busca de novas formas 

politicas, sociais e economicas. todo este conjunto de razdes foram 

igualmente decisivas na intencilo do Governo Constitucional de apresentar o 

pedido de adesao as Comunidades Europeias. Pensamos tamwm que a 

consolida~ao da democracia em Portugal assumira um novo %or em virtude 

da op@o a que nos decidimosllrj. 

A adesao a CEE contou, no plano politico. com o apoio do PSD/PPD. S& 

Carneiro, entilo Presidente do PSD/PPD. declarava. com solenidade, em 

Fevereiro de 1977, na Assembleia da Repdblica: 

"[ . . . I  nao temos qualquer duvida em declarar I . . . ]  que apoiamos a politica 

do Governo de requerer imediatamente a adesao de Portugal a Comunidade 

Econornica Europeia. 

"Fazemo-lo tambem com a consciencia de que este t o caminho certo 

para a consolida~80 da democracia portuguesa. para a participa~ao de 

Portugal. na continuacao da sua miss80 historica, no trabalho de uniao dos 

povos da Europa e dos povos dos paises democr&icos. de que este C o caminho 

da recuperacao econbmica, da obtencao da igualdade de condicdes. 

designadamente para os nossos trabalhadores imigrados. e de uma 

prosperidade que seja encarada. nao como fonte de riqueza, mas como meio de 

desenvoMrnento da pessoa. 

'Trata-se de urn project0 nacional e nao de uma posicao partidaria. 

Trata-se de uma op@o histbrica, n8o de um recurso a um meio circunstancial 
76 

para salvaeao economica" . 

0 CDS compartilhou de idCntica op@o europeista, conforme expressava o 

seu Presidente. Freitas do Arnaral, na Assembleia da Republica em Mar~o de 

1977: 

"Do ponto de vista de Portugal. nos considerarnos que e na Europa - na 

Europa democratica - que o nosso pais pode e deve encontrar o quadro 

institucional. geograflco e cultural, em que ha-de enraizar-se e desenvolver-se 

o nosso novo destfno histbrico. 

"Do ponto de vista da Europa nos consideramos que C indispensavel 

alarga-la a todos os paises democraticos que nele se situam e reforcar a sua 

importBncia, a sua projecqlo e a sua influencia, a firn de que seja ouvida e pese 



na evolu~ilo do Mundo a voz da sua civilizaq30 milenaria. democratica e 

humanista. 

"Por ser assim, por ser profunda e convicta a nossa fe europeia e 

sobretudo por ser esse, em nossa opiniao, o interesse de Portugal e do seu 

futuro. o CDS concorda com a politica europeia do actual Gwerno e apoia os 

seus efor~os no sentido da nossa pr-a adeslo Zi Comunidade Economics 
77 Europeia" . 

Coincidindo embora com os defensores da integra~iio europeia no 

reconhecimento da prevalencia de pressupostos politicos na op@o de ade&io a 
CEE, o PCP constituiu excep~iio, entre os grandes partidos, opondo-se 
frontalmente a adesao de Portugal a Comunidade. hvaro Cunhal. SecretArio- 

Geral do PCP, afirrnava em Janeiro de 1980 na Assembleia da Republics: 

"Mnda sobre politica externa. 0 Governo afirma que a integra~ao. o 

mais rapido possivel, de Portugal no Mercado Comum t a prioridade das 

prioridades da politica extema portuguesa. 

"0 Governo e as  f o r ~ a s  que o apoiam confessam agora aquilo que o PCP 

sempre aflrmou e que eles sempre contestaram: que a integra~ao no Mercado 

Comum n8o era tanto urna decisao ditada por razdes econdmicas como urna 

grande opera~ao politica visando a destrui~80 das conquistas de Abril. 

"0 que o Governo pretende nil0 t o desenvolvimento economico 

nacional, mas alteru&es esbuturais que restaurem monopolios e latifiindios 

e que reconduzam Portugal ao capitalismo monopolista de Estado. 

'Trata-se tambkm nao s6 de uma politica que podera trazer gravissimos 

prejuizos a economia nacional. provocar a ruina e a faltncia de milhares de 

pequenas e medias empresas, submeter efectivamente o Pais ao imperialismo 

estrangeiro, como de uma politica que visa uma revisao de facto e ilegal da 

Constitui@o antes da sua r e a o  

No plano social, nao se verificou oposi~Bo de principio a adesao de 

Portugal, embora se tenham manifestado multiplas preocupa~des corn o 
processo de negocia~ilo. Apos urna ronda de encontros do Primeiro Ministro, 

Pinto Balsemao, corn os parceiros sociais, em Mar~o  de 1982. o Didrio de  
Noticias sintetizava as  reacQ3es das diferentes organiza~bes, patronais e 

sindicais, do seguinte modo: a CAP. Confedera~ao dos Agricultores de Portugal, 

manifestava preocupa~des quanto ao processo de negocia~des; a UGT. Uniao 

Geral dos Trabalhadores, dispunha-se a colaborar nu negocia~ao; a CIP, 



Confedera~iio da Industria Portuguesa, insistia, procurando ganhar novas 

posi~Oes, que a a d e s h  6 contrcuiitdria com a Constitu&h que temos: a CGTP- 

IN, Confedera~iio Geral dos Trabalhadores Portugueses. insistia que os 

trabauzadores portugueses nSro tern garantias de que os seus interesses estejam 

a ser bem defendidos; e, a CNAE, Conselho Nacional das Associaq6es 

Empresariais, considerava a aderdo wna wdo irrewrsiwP. 

A deciao politica da adesao adquiriu uma dimensilo econ6mica quando se 

considerou como objectivo da integra~80 o processo de gradual aproxirnaC80 da 
econornia portuguesa as  economias mais desenvolvidas dos Dez. Ernani Lopes 

designa este processo por bindmio integra~d.o-desenvolvfrnento80. 

Ao terminax- a dCcada de setenta, assinala Petrella. "Portugal era n8o so urn 
pais subdesenvolvido no plano economico em rela~iio a grande maioria dos 

paises europeus ocidentais, mas a sua dependencia econ6mica do exterior era 
tal que tornava muito vulneraveis e precarios qualquer programa e qualquer 

acciio local", pelo que se tornava claro "que reduzir a depen&ncia economics 

encetando um processo de longo prazo de luta contra o subsdesenvolvimento 

estrutural, constituia o principal desajio do f u t u r ~ " ~  ' . 
Para fazer face a esse desafio perfilavam-se duas perspectivas de 

desenvolvimento. Uma, assente num desenvolvimento enddgeno, que 
privilegiava o crescimento da procura interna e a realiza~ao de importantes 
programas de investimento publico. Outra, voltada para um desenvolvimento 
exdgeno, que defendia uma rapida inser@io de Portugal na econornia europeia e 

mundial, procurando explorar as vantagens comparativas da sua economias2. 

A perspectiva de urn desenvolvimento endogeno teve no PCP o seu grande 

d e f e n ~ o r ~ ~ .  Contudo, foi a perspectiva do desenvolvimento ex6geno que 

prevaleceu com a op@o da integra~ao europeia, assumida em 1976-1978 logo 
corn o I Governo Constitucional e confirrnada posteriorrnente. 

Como a m  Petrella, a Iransich para o socialismo deixou de ser o motor 

detenninante da vontade de inova~ao dos portugueses; o motor da inovaqao saiu 

da sociedade interna, transferiu-se para fora de  Portugal, prioritariamente para 

a ~ u 1 - 0 ~ ~ ~ .  



Emergtncia do discurso.. . 92 

0s considerandos do voto de congratulqt3.o pelos progressos na adesilo de 

Portugal a CEE, apresentado na Assembleia da Republica por deputados de 

diversos partidos85. em Mar~o de 1977. nao deixam duvidas quanto a nova 

localiza~ao do motor do desenvolvimento: 

"- A op@o europeia e para Portugal uma escolha hist6rica decisiva. 

cujas repercussdes alterarao profundamente as estruturas econ6micas. 

sociais e politicas da vida portuguesa: 

"- 0s desafios que a adeao a Comunidade Econ6mica Europeia p& a 

todos os portugueses, criando estimulos de desenvolvimento e perspectfvas de 

progresso. h8o-de mobilizar o povo portuguCs num project0 nacional de 

reconstrut$lo da economia e de reestrutura@o de uma ~ociedade rnais justdSB. 

Uma equipa multidisciplinar do Instituto Humanismo e 

~esenvolvimento~~.  defende que a adesao de Portugal a CEE mlo foi um re&o 
voluntarists ou uma escolha oportunista inspirada por uma abstracta aspira~ao 

de desenvolvimento. Resultou. segundo essa equipa, de um duplo efeito, que 

conjugou a "progressiva transforma~Bo e desagrega~ao do sistema de inserflo 
geo-econornica de Portugal, particularrnente evidente a partir do fhal dos anos 

60". com a s  "novas necessidades criadas pel0 process0 de transforma~i30 dos 
eguilibrios internos da sociedade portuguesa"88. Apresentado de forma 

sistematizada na flgura 4, a adesao a CEE correspondeu nao apenas a uma 

necessidade imediata mas igualmente a uma necessidade estrutural de 

internacionalka@o, tornada rnatriz da evoluqao da economia e da sociedade. 

A op@o europeia de Portugal signiflcou a assun@o, durante toda a decada 

de oitenta. de uma logica e de um discurso sobre a moderniza~Bo da sociedade, 
onde a educa~iio e a formacao profissional foi reservado um importante espaco. 

0 discurso da moderniza@o serviu em Portugal, segundo Correia, Stoleroff 

e Stoer, de pretext0 para o refor~o da imposi~ao de logicas externas,  
resultantes eventualmente da integra~iio num novo espaco socio-economico. A 

moderniza~iio, segundo esses autores. e encarada, simultaneamente, como 
desafio e desejo: desafio a que o pais niio se pode furtar e desejo de liberta~ao 

de um atraso secular que finalmente e possivel realizar. No discurso da 

moderniza~iio, acrescentam. 



"t a natureza predominantemente exogena do process0 de mudan~a  que 

facflita que ele desempenhe mais ou menos eficazrnente uma funqiio de 

redu~go da conflitualidade de interesses o que I...] permite que ele seja 

accionado como um instrumento ideol6gico de coesrio 

Rgura 4 - Portugal, e a necddade  de internacionaha@o 

I esgotamento do modelo I 

NECESSDADE 
IMEDIATA 

EFTA 

DIMEN* 
EXTERNA 

.- 

mudanqas criticas 
no sistema mundial 

DIMENSAO 
INTERNA 

Extraido de: LOPES. Ern%ni et al. ( 1989). Portugal: os desafios dos anos noventa, 
Lisboa: Presenca. p. 39. 

I I 
Evoluqao da 

Comunidade Europeia 

EvoluqBo da 
Alianqa Atlantica 

Factor exheno de 
estabilizaqao democrltica 

e corn potencial 
modernizador 

* 



PM: S A  Carneiro 
V.PM: h i t a s  do Amaral 
Ministro da Educqtio e 
C i M :  
Vitor Crespo 

m couerno 
PM: Pinto BalsemAo 
V.PM: Fkcitas Amaral 
Ministro cia JMum@o e 
Universidades: 
Vitor Crespo 

PM: M-o Soares 
V.PM: Mota Pinto 
Ministro da  Educqdo 
Jos t  Augusto Seabra 

XCowmo 
PM: Cavaco SUva 
Ministro da Educaccio e 
Cultura: 
JoAo de Deus Pinheiro 

x i  Govenu, 
PM: Cavaco Silva 
Ministro da  Educaccio: 
Roberto Carneiro 

Fon te: Program 

do Govemo. 197s 

Program. 
3 capitulos: 
I - OrganizaHo do Estado 

democrAtico 
I1 - Politica econ6mica e 

Social 
I11 - Educa~ao e qualidade de 

vlda . --- 
a capitulos: 
I - Construir o Estado de 

direito democrWco 
I1 - Recuperar e desenwhrer 

a economia 
Prommr o rcformismo 
social 

I - Construt$io do Estado 
democr&tico 

I1 - Pollticas de solidariedade 
social 

I11 - Estabiliza~Ao financeira 
e desenvolvirnentro eco- 
nbmico 

IV - Sector produttvo 
V - Sector social e cultural 
4 capitulos: 
I - OrganizaroEstado 
I1 - Desenvolver a economia 
111 - Promover o bem-estar 

social 
IV - Valorizar os recursos 

humanos 
4 capitulos: 
I - Organizar o Estado. Forta 

telecer a democracia 
[I - Modernizar o Pais. Criar 

mais riqueza 
I11 - Promover o bem-estar. 

Reforcar a solidariedade 
IV - Preparar o futuro. Aposta 

nos Portugueses 

lntegrado no III capitulo: 
15. Educ.@o e c i h c h  
16. C u l h  
17. C o m u n i c ~ o  social 
18. Ordenamentos e ambknte 

Integrado no HI capitulo: 
KI. 1 - Pnssupostos de uma politica 

reformkta 
111. 2 - Cultura e coordena~ao cientiflca 

- conjugar a mem6rla, a senslbi- 
lidade e a inteligtncia colectiva 

111.3 - QualIdade de vlda - valorlzar o 
homem e o amblente 

111. 4 - HabitaMo. obras piiblicas. 
transportcs e comunica~&s 
- Uma politica global e coerente. 

III. 5 - Educq&o e univenidades - 
Expandir. regiodizpr e mo- 
derniur 

III. 6 - Assuntos socials - Promover 
melhores condi~&s de vida das 
famllas portuguesas 

[II. 7 - Trabalho e emprego - Maior jus- 
tica social 

[II. 8 - Fomento cooperattvo - Apoio e 
diversiflca~ao 

tntegrado no V capltulo: 
1 - lhbalho e seguranca social 
2 - Politica de saiide 
3 - Politica de educqPo 
4 - Politica cultural 
5 - Ordenamento do territ6rio e ambkn- 

te. Desportos. 

Quadro 2 - LocaIiza@o da EducaMo na estrutura do 
E 

-. 

- '1 

tntegrado no IV mpitulo 
1 - Educr@o 
2 - Cultura 
3 - Comunica@o social 
4 - Comunidades portuguesas 
5 - Juventude 
6 - Desporto 
[ntegrado no N capitulo: 

I 

I 

I 

uemO 

1 - icducaqio 
2 - Cultura 
3 - CKncia e tecnologia 
$ - Comunica~ao social 
3 - Juventude 
5 - Familia 
7 - Condiqao Ferninina 
3 - Comunidades portuguesas 
3 - 500 anos de Descobrimentos 
LO - Desporto 

I 

I 

I 

I 

I .  
a do VI Govemo Constitucbnal. Apresenta~do e debate. Lisboa: 

~ssemblefa  da  Republics, 1980: idem VII Gouemo, 198 1: idem VIll Gouemo, 
1982,: idem ZX Governo, 1983: idem X Coverno. 1986: idem XI Governo, 
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A educaqao, no plano programatico, foi deixando ser considerada. 

prioritariamente. urna questilo social para passar a ser um sector determinante 

na ualoriza~do dos recursos hurnanos, como a sua propria localizaqilo na 

estrutura dos Programas de Governo deixa antwer (quadro 2). 

0s anos oitenta marcam. ao nivel do discurso politico. o retorno a 
ideologia dos recursos h m o s .  Como assinala Andre Gom, esta ideologia 

prepara a instrumentalizap30 - ou, como diz Haberrnas, a colonlzqfm - pela 

racionalidade economics das aspira~des nil0 econbmicas: "a empresa de tip0 

novo esforqw-se-a em as tomar em consideraMo, mas porque silo factores de 

produtividade e de competitiuidade de um tipo particular". Toda a questilo. 

acrescenta Gorz, 

"esta em saber se esta tomada em consideyiio prepara uma explora@o e uma 

manipula~80 agravadas dos trabalhadores ou uma autonomiza~iio dos 

valores extra-economicos. n8o quantificaveis, ate ao ponto onde estes 

restringiriio os direitos da logica econdmica em proveito dos seus proprlos 

direitosngo. 
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4. A prioridade educativa no discurso politico dos anos 
oitenta 

A decada de oitenta e marcada. nos planos politico e economico. pela 

adesao de Portugal a Comunidade Europeia. Todos os sectores da vida nacional 
foram confrontados com a necessidade de fornecerem respostas a esse desafzo. 
tornado um verdadeiro motor exdgeno do desenvolvimento do pais. 

Assumindo que o discurdo politico pode ser transformado em instrumento 
d e  dissimulaCdog l .  e tomando em devida consideracilo os cuidados 

metodologicos referenciados em 1, importa determinar em que medida o 

desaj io  nacional da integra~ao europeia atribuiu, no discurso politico 

dominante. um mundato & educaCaog2. 

N a  dicada de oitenta formaram-se seis governos e ocuparam a pasta da 

Educa~ao cinco ministros. conforme se descreve no apendice 1. Nao sendo 
object0 de analise a composi~Bo partidaria dos diferentes governos. importa 

todavia assinalar a permanencia durante este period0 de uma clam hegemonia 

de personalidades ligadas ao PSD, que, directa ou indirectamente, mantCm 

nesse partido a responsabilidade pela pasta da Educa~ao desde Janeiro de 

1980. 

0s seis governos formados na decada de oitenta apresentaram na 

Assembleia da Republica, nos termos constitucionais, os seus programas. onde 
naturalmente, a educa~ilo ocupou o seu espaqo. 0 quadro 2 localiza nos 

programas de govern0 o sector da educa~Bo. constatando-se, como assinalei 

anteriormente, uma transferencia de localiza~ilo, nil0 isenta de significado 

politico: a educa~Bo que se situava nos programas do VI, VII e VIII Governos, no 

capitulo das quest6es sociais, foi englobada, nos programas do IX e X Governos. 

no capitulo da valoriza~do dos recursos hurnanos. 

0s discursos de apresenta~ilo do Programa de Governo na Assembleia da 

Republica tern urn evidente significado politico. Reflectem. em certa medida, a 



imagem que se pretende veicular para a opiniilo publica sobre as  prioridades e 

o sentido politico da actuacao governativa. Neste pressuposto, torna -se 

politicamente significative proceder a uma analise das interven~des realizadas 
pelos primeiros responsaveis governamentais pela politica educativa. Primeiro 
Ministro e Ministro da Educa~ilo. 0 quadro 3 resume as intervenc;iks r e a h d a s  
na Assembleia da Republica durante a apresenta~ao dos Programas do VI ao XI 

Governos constitucionais. 

Quadro3 - Refertncias politica de educaqIo na abertura e 
encerramento do debate sobre o P r o m  de Governo, feitas 
pel0 Primeiro Ministro, e uso da palavra no debate por parte 
do Ministm da EducaNo. 1980 a 1987. 

Nota: [a) H a  uma referencia, todavia. a forma~ao profissional. entendida como 
meio de "valorizar profissionalmente os recursos humanos" (Programa 
do X Coverno Constitutional. ApresentaMo e debate. Lisboa: Assembleia 
da Republica. 1986. p. 52). 

Fontes: Programa do Vl Gouerno Constituclonal. Apresentwm e debate. Lisboa: 
Assembleia da Republica, 1980; idem VII Governo. 1981; idem VIII 
Governo. 1982; idem LX Governo, 1983; idem X Governo, 1986: idem XI 
Gouemo, 1987. 

0s Primeiros Ministros, Pinto Balsemi30 e Cavaco Silva. fizeram referCncias 

expressas ao sector da educa~ilo na apresenta~ilo dos Programas do VIII e XI 

Governos, respectivamente. Discursos que. tendo embora urna matriz ideologica 

comum, apontarn para formas de actuar diferentes, como decorre da analise do 
aNndice 3, e que reflectem estadios distintos na politica educativa portuguesa. 

Pinto Balsemao, em 1981, mostra-se ainda preocupado em garantir a 

hegemonia, no plano ideologico. de uma escola liberal e meritocratica, e aponta 

tres prioridades legislativas: uma, visando dar coerCncia global ao projecto 
educativo do governo. a lei de bases: outra. acelerando o projecto do ensino 

polit&nico, que vinha dos primeiros governos constitucionais (1 977- 1978); e, 
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outra ainda. incrementado o ensino profissionalizante residual no sistema 

formal de ensinog3. 

Cavaco Silva. em 1987. assume como prioridade governativa global a 

realiza@o de uma "profunda refonna educativa", que exija de todos. "Governo. 

familias. educadores, institui~des da sociedade civil". uma mobiliza~iio capaz de 

recuperar "atrasos estrategicos" num sector vitai a "moderniza~80 do Pais". A 

reforma educatiua, torna-se, com Cavaco Silva e o XI Governo Constitucional, urn 
"irnperativo inadiavel da ~ a ~ i i o " ~ ~ .  

0s discursos dos Ministros da Educa~Bo na Assembleia da Republica, na 

apresenta~iio dos respectivos Programas do Governo, analisados no apendice 4, 

conflrmam essa tendencia no discurso politico sobre a educa~iio e explicitam 

algumas das suas fases intermedias. 

No discurso de Vitor Crespo sobressai. na base de uma caracteriza~iio 

extremamente critica da situa~iio escolar e de uma aprecia~ao negativa das 

transforma~des realizadas apos o 25 de Abril nas estruturas do sistema 

educativo, - "em rigor, nil0 existe em Portugal um sistema educativo", aflrma 
crespog5 -. a orienta~ao central de procurar dotar o sistema de uma coerCncia e 
de urn projecto global de reforma, atraves da elabora~ao e aprova~ao de uma lei 

de bases do sistema educativo para cuja elabora~ao e aprovacao propde uma 

metodologia proxima da adoptada dez anos antes por Veiga SimBo: elabora~iio 

pel0 Ministro da Educa~Bo de um projecto de lei, debate publico e recolha de 

opini6es e pareceres, apresenta~Bo a Assembleia da Republica de uma proposta 

de lei do Governo, para aprovaCAo. Sendo este aspect0 dominante, no discurso 

de Vitor Crespo sobressai igualmente a preocupaCao de introduzir de imediato 

no sistema as  altera~6es estruturais consideradas prioritarias e object0 de 

promessa eleitoral da AD - fim do ano propedCutico e cria~Bo do 12Q ano. 
forma~Bo profissional -. bem como a necessidade de dar resposta, em prazo 

curto. as consequCncias da expansilo escolar, sobretudo nos ensinos 

preparatorio. secundario e superior - plano de emergencia de instala~des 

escolares. profissionaliza~Bo de professores, estudos graduados. Signiflcativa C 

ainda a permanencia de preocupa~8es com a igualdade de oportunidades no 

acesso a educa~Bo - ac@o social escolar, apoio aos alunos carenciados, 

educa~iao especialg6 -, reflectindo ainda os debates que marcaram os anos 
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setenta e que foram progressivamente diminuindo de importancia no discurso 

politico dominante nos anos 80. 

No discurso acentuadamente ideologico de Jose Augusto Seabra, a lei de 

bases ja nao surge como uma prioridade mas antes como o "fecho da abbbada de 

uma politica educativa de grande consenso nacional - que nesse horizonte se 
deve desenvolver, mas que dela ja n8o pode flcar eternamente a espera". A 

prioridade das prforidades, no dizer de Seabra, vai para a institucionaliza~o 
das "vias profissionalizantes e proflssionais, atravb de um plano de emergencia 

para a reorganiza~ao do ensino tecnico", apresentado como um meio de 

"adequar a educa~ao a um context0 econ6mico. social e cultural" marcado pela 
"falta de emprego" ou pela "nao prepara~80 para ele, quando, apesar de tudo. 

existewg7. A remissao pratica da lei de bases para urna prioridade remota 

reflectiu as dificuldades politicas e economicas que marcaram o IX Governo. 

constituido na base de urna coliga~ao entre o PS e o PSD, a que se associargm 

sucessivos conflitos internos no Ministerio da ~ d u c a ~ ~ o ~ ~ ,  que paralizararn. e m  

grande medida, a a c ~ % o  governativa no sector educativo. 

Na apresentaqao do Programa do X Governo, Joao de Deus Pinheiro. que 

anterionnente fora Secretario de Estado de Frausto da Silva e Ministro na fase 

h a 1  do I .  Governo, substituindo Jose Augusto Seabra, retoma o discurso da 

reforma do sistema educativo, apresentado como urna "refonna global de 

estruturas, metodos e conteudos e. principalmente, de atitude". Contudo. Deus 
Pinheiro introduz urna m u d a n ~ a  metodologica fundamental: a reforma 

assentaria Mo na aplica~ao de uma lei de bases da iniciativa do Governo mas 

antes "no trabalho e ac@o coordenadora de urna comissao expressamente 
constituida para o efeito. composta por individualidades de reconhecido merito 

e competCncia [...I, necessariamente heterogenea e multifacetada, que 

promovera a elabora~ao e preparacao dos textos. estudos ou diplomas 

requeridos para uma reforrna global e coerente assegurando o acompanhamento 

da sua aplica@oW. A justifica~ilo apresentada por Deus Pinheiro e que se tratava 

de "desgovernamentalizar e despartidarizar urna reforma", embora recordasse 

que as  "grandes linhas orientadoras" dessa cornissilo estavam explicitadas no 

Programa do   over no". 

E com o XI Governo que o discurso politico assume a reforma educativa 
como o centro das referencias a politica educativa. Roberto Carneiro. ao 
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apresentar o Programa na Assembleia da Republica, declara que "este govern0 
de legislatura elege claramente como uma grande prioridade a reforma do 

sistema educative", pois nos proximos quatro anos "se joga muito de essential 

do period0 de transi~ao para uma integra~ao europeia plena". Considerando a 

educa~ao uma "exigtncia radical que decorre [...I da dignidade humana". 

Carneiro insiste. todavia. no papel econ6mico da educa~ao, lembrando que "os 

factores estrategicos de vantagem [dos paises] jB Mo d o  nem a energia, nem as 
materias-primas, nem o capital fho, mas, outrossim, a inteligencia. a 
informa@o, a inova~iio tecnologica. a criatividade. a adaptaflo a mudaqa, em 

suma, a qualidade do factor h ~ m a n o " ' ~ .  

0 discurso politico ate agora object0 de analise tem sido, unicamente. o 

realizado por membros do Governo. Primeiros Ministros e Ministros da 

Educa~ao. na ocasiao da explicita~i30 perante a Assembleia da Republica dos 

principais propositos. ou como tal apresentados, da sua futura actua~ao 

governativa no dominio da educagio. Importa enuo alargar o campo de anAlise. 
procedendo nomeadamente a um confront0 entre o discurso politico 

governamental, dominante em termos de poder legislativo, e o discurso politico 

da oposi@o parlamentar, centrado fundamentalmente no debate sobre a 

politica educativa. 

A interpela~ao ao Governo, figura parlamentar prevista na Constitui~t30 da 

~ e ~ d b l i c a ' ~ ' .  constitui um momento privilegiado para se proceder a uma 

analise desse teor. Confonne se pode retirar do quadro 4, na decada de oitenta 

realizaram-se quatro interpela~6es ao Governo sobre politica educativa: uma, em 

198 1, da iniciatlva do PS e visando o Governo da AD e o Ministro da Educa~go. 

Vitor Crespo: duas. em 1984. da iniciativa do MDP-CDE e do PCP visando 

directamente o Ministro Jose Augusto Seabra. e, subsidiariamente, o Governo 

conhecido como do Bloco Central (PS-PSD); e uma outra. em 1990, novamente 

da iniciativa do PS e visando o Governo do PSD e o Ministro da Educa~ilo, 

Roberto Carneiro. 
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31 de Marqc 
e 1 de Abri 
de 1981 

4 e 5 d c  
Dezembro dc 
1984 

'artido que 
teve a 
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MDPICDE 

PCP 

Governo e 
Ministro da 
Ed-0 em 
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/I. Governo. 
4D (PSD, 
;DS, PPM) 
litor Crespo 
PSD) 

X Governo 
3loco Central 
PS, PSD) 
lost5 A. Se- 
ibra (PSD) 

I( Governo 
3loco Central 
,PS, PSD) 
lost5 A. Se- 
ibra (PSD) 

lntervenientes no debate 

Governo: Ministro da Educaqao, Vftor Crespo e 
Secretario de Estado da AdministracjBo 
Escolar, Carlos Robalo 

PS: Teresa Ambrbio. Virgilio Rodrigues, Luis PatrBo, 
Carlos Lage, Braganqa Tender, Trindade Reis 

UEDS: a s a r  Oliveira 
ASDI: Magalh8es Mota, Jorge Miranda 
PSD: Marilia Raimundo, Pedro Pinto, Amelia de 

Azevedo, Lemos Damilo, Amendio de Azevedo, 
Costa Andrade, Amadeu dos Santos, Vaz Freixo, 
Carlos Pinho 

PCP: Zita Seabra, Cabral Pinto, Jorge Patrlcio, Vital 
Moreira 

CDS: Adriano Rodrigues, Coutinho de Andrade 
UDP: Mlrio Tom4 
MDPICDE: Raimundo de Freitas, Helena Ciade Moura 
PPM: Barrilaro Ruas 

Governo: Ministro da Educai$lo, Jose Augusto Seabra, 
Secretlrio de Estado do Ensino Superior, 
Pinto Machado, e Ministro de Estado e dos 
Assuntos Parlamentares, Almeida Santos 

MDPCDE: Helena Cidade Moura, Antbnio Taborda, 
Jolo Corregedor da Fonseca 

PS: Sottomayor Cardia, Raul Brito, Fillol Guimaraes, 
Laranjeira Vat, Jorge Miranda, Ant6nio Meira, 
Agostinho Domingues, Maria do Ct5u Fernandes, 
Margarida Marques 

PSD: Agostinho Branquinho, Lemos Damilo, Marilia 
Raimundo, Jose Ceslrio 

PCP: Lulsa Cachado, Mariana Lanita, Paulo Areosa, 
Vidigal Amaro, Jorge Patrlcio, Jorge Lemos 

UEDS: Octlvio Cunha, Hasse Ferreira, msar Oliveira 
CDS: Jorge G6is, Nogueira de Brito, Narana Coissor6, 

Adriano Moreira 
Indep.(Os Verdes): Ant6nio Gonzalez 

Governo: Ministro da Educaqlo, Jose Augusto Seabra, 
Ministro de Estado e dos Assuntos 
Parlamentares, Almeida Santos, Secretario 
de Estado do Ensino Superior, Pinto Machado, 
e Secretario de Estado Adjunto do Ministro 
da Educaqlo, Maria Helena Carvalho dos 
Santos 



(I Governo 
'SD 
3oberto Car 
leiro (Indep.) 

PCP: Jorge Lemos, Paulo Areosa, Luisa Cachado, 
Rogerio Fernandes, Zita Seabra, Carlos Brito, 
Ant6nio Mota, Joao Abrantes, Jorge Patrlcio, 
Manuel Fernandes, Odete Santos, Anselmo 
Anibal 

UEDS: C&ar Oliveira, Lopes Cardoso, OctAvio Cunha 
MDPICDE: Helena Cidade Moura. Raul de Castro, Joao 

Corregedor da Fonseca 
PS: Helena Valente Rosa, Margarida Marques, Jorge 

Miranda, Conceiqao Quintas, Fernandes de Sousa, 
Antdnio Costa, Agostinho Domingues, Cunha e Sh, 
Laranjeira Vaz, Dinis Alves, Jorge Lacao 

CDS: Soares Cruz, Nogueira de Brito, Jorge Goes, 
Adriano Moreira, Morais Barbosa 

PSD: Luis Monteiro, Lemos Damiao, Amelia de 
Azevedo, Marllia Raimundo,Antas de Barros, 
Jose Vitorino, Carlos Coelho, Josd Cesdrio 

Indep.(Os Verdes): Ant6nio Gonzalez 

Governo: Ministro da Educaqao, Roberto Carneiro, 
Secretdrio de Estado do Ensino Superior, 
Alberto Ralha, Secretdrio de Estado do 
Emprego e Formaqao Profissional, Bagao 
Felix, e Secretlrio de Estado da Reforma 
Educativa, Pedro dOrey Cunha. 

PS: Ant6nio Barreto, Elisa Damiao. Jose ApolinBrio, 
Julieta Sampaio, Joao Proenqa, Ant6nio Braga 

PSD: Carlos Coelho, Virgilio Carneiro, Guerra de 
Oliveira, Rui Salvado, Lemos Damiao 

PCP: Paula Coelho, Lourdes Hespanhol, Vitor Costa. 
Ant6nio F ilipe 

0s  Verdes: Herculano Pombo 
CDS: Adriano Moreira 
PRD: Natdlia Correia, Isabel Espada. Barbosa da Costa 

Fonte: DiMos da Assembleia da Repliblica. 

Uma analise sumaria de cada uma das interpela~6es. realizada nos 

aptndices 5, 6, 7 e 8, mostra tanto a existtncia de temas e preocupa~6es 

comuns, entre os partidos e nos varios momentos, como diferen~as assinalaveis 

em fun@o do project0 ideologico inerente a cada partido ou do context0 em 

que decorre a interpelaqgo. 

Uma analise dos intervenientes mostra que o debate se restringiu 

norrnalmente, ao nivel do Governo, ao Ministro da Educa~ao e seus Secretaries 

de Estado e, ao nivel dos grupos parlamentares, aos seus deputados professores 
ou tecnicos de educaqilo de profissao e aos que foram indicados pelas 



organiza~des de juventude de cada partido. Como excep~6es. registem-se a 

intervenqao do Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, em 1984, e 

do Secretario de Estado de Emprego e da Seguran~a Social, bem como de 

deputados do PS ligados ao sector sindical, em 1990. mas. neste ultimo caso, 

devido a interpelaqtlo tambem se  centrar sobre a forma~tlo profissional. 

Todavia. em nenhuma interpela~ao se verificou a interven~tlo, sobre questoes 

de fundo e nao sobre meras questoes processuais, do Prirneiro Ministro ou dos 

lideres parlamentares dos principais partidos da oposi~ao. Como afhnava na 

interpela~ao de 1981, um deputado de apurado sentido politico. "alguem. 
desatento ao desenrolar deste debate, suporia que se tratava nil0 de urn debate 
entre o govern0 da AD e os partidos da oposi~ao, mas. sim, entre o professor de 

uma universidade e alguns funcionArios do Ministerio da ~ d u c a ~ $ l o " ' ~ .  

Na interpela~ao de 1981, sumariada no apCndice 5, o partido 

interpelante, o PS, centrou as suas critinas na "visao funcionalista do sistema 

escolar" inerente a politica governamenta1103, atacando com veemencia o 

deficiente funcionamento do sistema (caos na abertura do ano lectivo) e a 

tomada de decis6es de forma precipitada (cria~ao do 12Q ano; entrada aos 5 

anos de idade na escola p-ria; criacao dos estudos graduados), geradoras de 

um acentuar do elitism0 e da selec~tlo escolar. Perante o que classificou de 

desprezo do Governo pela Assembleia da Republics e face ao protelamento na 
(re)apresenta@o por parte do Governo da sua proposta de lei de bases. o PS 

aproveitou a interpela~ao para apresentar duas iniciativas legislativas. os 

projectos de Lei Quadro do Sistema Nacional de Educa~Bo e de cria@o do 
Instituto de Investigat$o e Inova~ao Educacional, ambos obedecendo ao mesmo 
prop6sito de proceder a uma reforma global do sistema educativo, dando-lhe 

coerCncia e condi~des para a introdu~ao de inova~des no quadro de um 

planeamento educativo lM. 

N a  interven~ao do PCP, ainda na interpela~ao de 1981, para alem de 

elementos de critica comuns ao PS, ha uma maior incidCncia nas criticas a 
politica de alfabetiza~ao e de educa@o de adultos, incluindo os trabalhadores 

estudantes, e a si tua~ao dos professores, em especial na sua profissionaliza~ao 

nos ensinos preparatorio e secundario, e na critica ideologica, atribuindo a 

direita o proposito de proceder a "degradaqao das condi~8es de ensino- 

aprendizagem", a "desvaloriza@io da fun@o docente" e a "produ@o sistemitica 

do insucesso e s ~ o l a r " ' ~ ~ .  Relativamente as interven~6es dos outros partidos, 



registe-se a preocupa@o do deputado da ASDI. Jorge Miranda, com a reforrna 

da un i~er s idade '~ ,  apresentando uma iniciativa legislativa sobre a autonomia 

universitaria. que veio a iniciar um ciclo de projectos e propostas de lei sobre a 
mattria, que so terminou em 1988 com a aprovacBo pela Assembleia da 

Republica da Lei da Autonomia Universitiria. 

Na resposta do Governo e do seu principal partido de suporte. o PSD, hA a 

destacar o reaflrmar da obra feita, em contraposi~ao A considerada desastrosa 

gesuo socialista anterior, embora reconhecam, atravh de =tor Crespo. que o 

Ministro Sottomayor Cardia (1976-1978) foi. "na altura e no contexto, um born 

Ministro da ~duca@o"'~'. Signiflcativo politicamente 6 o reconhecimento, por 
parte do Ministro da Educacao. de que a opiniao publica mostrava uma lirnitada 

aten~ilo as quest6es da educacao. Como dizia entao Vitor Crespo, baseado em 

"sondagens [realizadas] no period0 eleitoral passado sobre os assuntos que mais 

preocupavam os protugueses", a "educa~ao representava uma preocupa~ao 

muito ~ecundiiria"'~~. 

Em 1984, o Governo PS-PSD e o Ministro da Educa~go Jose Augusto 

Seabra, foram submetidos, em curto espaco de tempo, a duas interpela~6es na 

Assembleia da Republica, reflectindo um debate politico intenso em torno das 

questoes da educa~Bo e formacAo. 

A primeira interpelacao, sumariada no apCndice 6. da iniciativa do MDP- 

CDE, teve na forrnat$io profissional o principal tema de debate. mostrando 

&stir serias discordiincias quanto a oportunidade. ao modelo e as  condi~6es 
de implementa~go do ensino tecnico-profissional tal como foi apresentado e 

defendido pel0 Ministro Seabra. 0 MDP-CDE. acompanhado pelo PCP, acusou o 

Governo de estar a subalternizar a Assembleia da Republica. a quem compete 

"encontrar a s  linhas mestras de um sistema que valorize os portugueses", 

introduzindo medidas de fundo na estrutura do sistema educativo sem que 

antes apresentasse e debatesse uma Lei de Bases enquadradora das refonnas 

e d u c a t i v a ~ ' ~ ~ .  No discurso dos partidos da oposi~iio de esquerda. MDP-CDE e 

PCP mas tambem da UEDS, ressaltou ainda uma critica incisiva as condic6es de 

funcionamento do sisterna escolar. a dirninui~ao das despesas publicas com a 

educacao, a atribui~ao de subsidios e privilegios ao ensino particular e a 
Universidade Catolica, e a politica de juventude, temas que passarao a 

dominantes na interpelacao seguinte. 0 CDS aproveitou a interpelacgo para 



apresentar, pela primeira vez. o seu project0 de lei sobre o cheque escolar. 
considerado pedra angular de uma politica que respeite a liberdade de ensino. 

e que rnantem na Assembleia da Republica desde entslo, sem, todavia, nunca o 

ter agendado para debate"'. 

Nas extensas intervenc6es de resposta. Jose Augusto Seabra optou por 

apresentar a s  linhas mestras do que condiderou ser uma politica educativa 

assente em valores nacionais e por atacar, com veemCncia. os que "se 

infiltraram [no Ministerio] ha uns dez ou mais anos" atrasl '. Dessas 
intervenc6es ressalta a defesa da introducslo da educacslo civica nos conteudos 

dos ensinos basico e secundario, na tradicao sergiana, conforme insistia, e a 

justificacgo da (re)criac%o do ensino tCcnico-profissional e do lancamento da 

aprendizagem, consideradas medidas fundamentais para a resolucao do 

problema do desemprego, nomeadamente entre os jovens a procura do 
primeiro emprego. 0 relatorio da OCDE sobre ~ o r t u g a l " ~  e. em menor gnu .  a 

Conferencia Geral da UNESCO de 1984, foram sistematicamente utilizados 

como meios de legitima~ilo da op~slo do Governo quanto a politica de forrnacslo. 

No debate, a postura dos partidos de suporte do VIII Governo. PS e PSD. 

foi diferente. 0 PS, sem defender explicitamente a politica do Ministro da 
Educacslo, mas ainda sem a atacar directamente, acusou o MDP-CDE de nao 

visar a politica educativa do Governo mas antes de tentar, "de forrna enviesada, 

p6r em causa o Governo P S / P S D " ~ ~ ~ .  Coube sobretudo ao PSD a defesa do 

Ministro da Educac%o. n%o tanto atraves da justificacslo politica das medidas 

adoptadas. mas sobretudo pel0 ataque a "passagem pel0 Ministerio da 

Educac%o[. . .] de pessoas proximas do PCP 4, responsabilizadas por 

introduzirem no "retalhado e inconsequente sistema de ensino" alteracdes 

condicionadas por "vectores eminentemente politico-ideologicos em vez de 

determinadas por factores privilegiadamente tecnico-pedagogicos". como a 
gestslo das escolas. a extincslo do ensino tecnico, a introducslo do sistema de 

fases no ensino primario, a organizacslo curricular do ensino secundario e a 

centralizacslo do ~inisterio '  15. 

Com significado no plano politico. tanto por representar um apoio 

explicit0 ao Ministro da Educa~%o como pel0 seu conteudo programatico. foi o 

discurso de encerramento do debate feito, em nome do Governo, pel0 Ministro 

de Estado e dos Assuntos Parlamentares. Almeida Santos. Comecando por 



caracterizar a actividade dos ministros da Educa@o desde 1971 - "a brisa de 

progress0 que por vontade de um homem. que hoje e nosso companheiro de 

trabalho, soprou na quietude rnarasdtica do consulado caetanista; o anarco- 

pedagogismo dos primeiros tempos da revolu~ao de Abril; a lufada de bom 

senso e inteligencia imprimida ao sistema educativo pel0 Ministro Sottornayor 

Cardia; enfim, as  oscila~6es hesitant-, e pouco intervenientes. das gestoes que 
se  seguiram sem motivo para registo na memoria de cada um de n b "  -. Almeida 
Santos apontou a moderniza~t30 como "a palavra-chave do nosso sistema 
educativo", apresentando um vasto programa de trabalho, que abarcava 

praticamente todos os dominios educativos e tinha numa Lei de Bases, 
associada a um plano de desenvolvimento educacional. a sua trave-mestraU6. 
Um discurso que o Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares ja nao 
repegou seis meses mais tarde, aquando de nova interpela~ao a politica 

educativa do Governo do Bloco Central. 

A segunda interpela~ao, realizada ainda em 1984. que se sumaria no 
apCndice 7, foi da iniciativa do PCP e teve caracteristicas acentuadamente 
diferentes da anterior, em virtude tanto da contesta~ao politica ao Ministro 

Seabra como da deterioraMo do funcionarnento do sistema escolar. 

0 PCP, que preparara a interpela~ilo atraves de um minucioso programa de 
visitas e de contactos. responsabilizou o Governo pela degrada~ao do sistema de 
ensino, de que a caotica abertura do ano lectivo era exemplo marcante, 
denunciou a diminui~ao das despesas publicas com a educa~ao e a asflxia 

flnanceira das universidades, contestou diversas politicas sectoriais do Governo 

(combate ao analfabetismo, escolaridade obrigatoria. educa~Bo infantil, a c ~ a o  
social escolar, trabalhadores-estudantes, recrutamento do pessoal tecnico e 

dirigente do Ministerio, etc.) e associou-se a s  movimentaC6es que, no plano 

social. professores e estudantes desenvolviam, em torno dos seus problemas 
profissionais, os primeiros, e contra o aumento dos precos das cantinas 
unievrsitarias, os segundos. Apontando diversos exemplos demonstrativos da 
incapacidade para gerir o Ministerio da Educa@io, de que a cria@o de trinta 
grupos de trabalho sobre os assuntos mais dispares constituia exemplo 

marcante117, e aproveitando o "notavel consenso" que Jose Augusto Seabra 

suscitava contra sill8. o PCP conduziu a interpela~ao no sentido de exigir a 
demissao do Ministro da Educa~ao, no que foi acompanhado por todos os 

partidos da oposi~80. incluindo o CDS' lg. 
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De entre os partidos que suportavam politicamente o Governo. foi 

signifkativa a posi~ao de demarca@o dos deputados do PS ligados ao sector da 

educaqao e que intervieram com um discurso acentuadamente critic0 para o 

Ministro da Educa~ao, gerando mesmo o protest0 do PSD e a exigencia deste a 
direc~ao da bancada do PS de demarca~ao fate a s  aflrma~8es proferidas por 
deputados desse partido120. 0 PSD acentuou nesta interpela~Bo o ataque ao PCP. 

responsabilizando-o pela politica de destrui~c20 de 1974-1975 121 , 
considerando mesmo que o seu lugar nZio e o "advogado de acusa@on mas sim o 

de "sentar-se no banco dos r e ~ s " ' ~ ~ .  No plano politico, o PSD assinalou que o 

verdadeiro objectivo do PCP "pouco ou nada tern a ver corn a educa@o e os seus 

reais problemas", mas antes o procurar desacreditar a coliga~ao PS-PSD"~. 

Todavia, nas duas interven~6es de deputados pertencentes a JSD, foi visivel a 

incomodidade destes em defender a actua~ao do Ministro Seabra, resultante. 
em grande medida, da forte contesta~ao estudantil a politica de ac@o social na 

universidade, que gerara mesmo uma interven~ao do Primeiro Ministro 

anulando uma anterior decisao assurnida pel0 Ministro da ~ d u c a @ o ' ~ ~ .  

A interven~ao de Jose Augusto Seabra nesta segunda interpela~ao tern 

igualmente caracteristicas diferentes da primeira, realizada rnenos de seis 

meses antes. E, em primeiro lugar, urn discurso que tenta situar na crise da 
coliga~ao governamental e no "period0 dlficil da nossa democracia". o cerne das 
suas dinculdades no Ministerio da Educa~ao. Em segundo lugar, procura situar 

a crise da nossa escola na "grande, complexa e tortuosa muta~ao  que se 

processou no nosso sistema de ensino", responsabilizando pela s i tua~ao  

diversas medidas tomadas anteriormente. desde 1968, que geraram 

"desequilibrios e rupturas1ho sistema escolar, segundo Seabra, como o aumento 

da escolaridade obrigatoria para 6 anos, por Galvao Teles, o incentivo ao acesso 

ao ensino secundario e a unifica~ao do seu l Q  ciclo. por Veiga Simao. a 

des t ru i~&o do ensino tecnico-profissional, depois do 25 de Abril. a 

suba1ternizac;ao do ensino particular, a organizqao de uma ac@o social escolar 

centralizada e custosa, o estimulo inconsiderado ao acesso ao ensino superior, a 

confusao de gestao escolar democratica corn autogestZio, a ideologiza@o abusiva 

dos conteudos programaticos, a negligencia e partidariza~ilo quanto ao 

recrutamento e forma~ao de professores. e o crescimento irregular das 
125 despesas corn o ensino . 



Reflectindo o isolamento de Jose Augusto Seabra no Governo e 

prenunciando a sua substituic;Po, o que veio a acontecer cerca de dois meses 

depois. o encerramento do debate Mo foi, desta vez. feito pel0 Ministro do 

Estado e dos Assuntos Parlamentares. Almeida Santos. que se escusou, embora 

estando presente. 

A interpela~ilo de 1990, sumariada no apendice 8. da iniciativa do PS. 
introduz a novidade de abarcar, em simultZineo. as  politicas de educaflo e 

fonnacao profissional. embora os intervenientes se tenharn reportado a urna ou 

a outra das politicas, raramente procurando uma abordagem comum e integrada 

dessas politicas. E seguramente por essa razPo que. no debate. participaram 
deputados e membros do govern0 que n%o silo professores ou tecnicos de 

educa~%o. 

No que respeita directamente a politica educativa, o debate centrou-se em 

dois grandes temas, a r e f o m  educatiuu e os ucilores cia esco4 e um outro, Mo 

aprofundado mas de grande irnpacto social e por isso apresentado como object0 

prioritario de interpela~ao, o acesso ao ensino superior. No respeitante a 
formac;%o profissional. que ocupou menos espaco de interven~ilo, o debate 
centrou-se sobretudo sobre a s  verbas comunitiirias e a sua utiliza~ilo, e, em 

menor escala, sobre o interesse em elaborar uma lei de bases da forma~ilo 

profissional. 

0 PS, referindo-se a reforma educativa, centrou a sua critica na 

contradi~ilo entre a eloquCncia do Ministro da Educa~ilo e a realidade da 

politica, apontando diversos aspectos sectoriais que pretendem provar uma 

ausCncia de estrategia, de prioridade e de calendario na actua~ilo do Ministro 

Roberto Carneiro. "Sem prepara~iio, sem cuidado, sem participa~ilo nem rigor. 

esta reforma est.5 a patinar. ou a resvalar, no unico sitio onde deveria exigir 

esfor~os serios e criar rakes: na escola". sintetizou o porta-voz do PS para a 

politica educativa, defendendo, simultaneamente, uma nova estrategia para a 

reforma, gradual e permanente, centrada na escola e no papel preponderante 

dos professores, com prioridades e com uma finalidade principal: combater a 

desigualdade 

0s discursos dos deputados do PS mostram um grande cepticismo quanto 
a situaqiio da reforma ed~cat iva~~' .  no que sPo acompanhados pelos do PCP, que 

igualmente apontam diversos aspectos sectoriais (Plano de Desenvolvimento 



tendo como horizonte o ano 2000. PRODEP. PIPSE. educa~ilo prC-escolar, 

estatuto do professor. etc.) onde a realidade contradiz o discurso facil do 

Ministro, considerado "verdadeiro delirio de promessas, de projectos e de 

inten~aes". Tudo. considera o mesmo deputado do PCP, "como se urna 

promessa. por mil vezes repetida. se transformasse em obra feita"'". 

0 Ministro Roberto Carneiro, assentando o seu discurso numa visiio 

optimists do presente de Portugal e da humanidade. defendeu que grandes 

passos forarn dados nos ultimos t . s  anos na expansiio do sistema educativo, na 
estabiliza~iio profissional dos professores. na luta pel0 sucesso educativo, na 
reforma da administra~ao das escolas e na defesa da lingua e cultura 

portuguesas. Relativamente a reforma educativa. Roberto Carneiro considerou 

que o "encerramento do ciclo legislativo [...I nil0 e o fun da hist6rt.a da reforma 

educativa", mas antes "a antecamara do seu i n i ~ i o " ' ~ ~ .  Tanto o Secretario de 

Estado do Ensino Superior. Alberto Ralha, como o Secretario de Estado da 

Reforma Educativa, Pedro d'Orey Cunha, procuraram mostrar que a ac~ilo do 

Governo abarcava todos os sectores e, no dizer do irltimo, a reforma educativa 

empreendida "e urna reforma global que necessariamente tem de integrar todos 
os vectores nevriilgicos do sistema de educaqilo e ensino, fazendo-o de modo 

org-co e consistente" 130. 

A interpela~ito permitiu um debate acesso sobre os valores da escola. 0 

deputado do PS Antonio Baneto insurgiu-se contra a "escola de projecto" de 

Roberto Carneiro, acusando este de defender urna "escola militante" que darA 

origem a "feudaliza@io doutrinaria, religiosa. politica e partidaria". Em 

contraponto, Antonio Barreto defendeu o "combate pela neutralidade da escola", 

enquanto "causa funda da liberdade" capaz de gerar urna escola "diversa e plural, 

nil0 empenhada politica e religiosamente"131. 0 Ministro da Educacilo defendeu 

urna refonna educativa com valores, assente na valoriza~ilo da identidade 

nacional, "o nosso codigo genetico. os crornossomas espirituais dessa patria de 

oito seculos". Atacando violentamente a escola neutra, que. acusou, "it o paraiso 

dos burocratas, dos ditadores de gabinete", Roberto Carneiro associou o seu 

conceit0 de escola de projecto ao seu desejo de que "a escola protuguesa seja 

urna instituiqao eminentemente social", ou seja, "uma instituiCBo da sociedade 

civil e da comunidade e ni3o um terminal do Estado buro~riitico"'~~. 



Com significado neste debate foi o facto de outros deputados do PS Mo 

terem acompanhado a argumentacilo de Ant6nio ~ a r r e t o ' ~ ~ .  mostrando. 

porventura, nao ser uma questao consensual no interior desse partldo. Ao nivel 

dos outros partidos, o PCP fez questao de se distanciar tanto da "escola 

neutralista" defendida por Antonio Barreto como da "escola empenhada" de 

Roberto ~ a r n e i r o ' ~ ~ .  e o CDS pediu um debate nacional sobre o conceito de 

"escola empenhada", no quadro da deflnicao dos valores de um novo conceito 

estrategico nacional 13'. 

A prioridade a elabora~ilo e aprovaqlo de uma lei de bases, primeiro, e ao 

desenvolvimento da reforma educativa, depois. surge igualrnente no discurso 

politico dos partidos da oposi~Zio. As criticas que fazem a politica 
governamental, expressas nomeadamente nas interpela~i3es parlamentares, vile 

em geral no sentido de questionar o Governo sobre o afastamento przltico dessa 

prioridade, por carencia de meios atribuidos, por incornpetencia ou 

incapacidade tecnica. ou por orienta~iio politica, sectorial ou geral, nil0 

partilhada . 

A analise realizada ao discurso politico dominante durante a decada de 

oitenta parece confirmar a tese de Stephen Stoer e Helena Araujo que existe 
em Portugal, diferentemente de outros paisa, como os EUA, a Inglaterra ou a 

F ran~a ,  um alheamento do problematizar sobre a reh@m Escoh-Democracia- 

-TZ-abcdho. Como justiflcam. 

"em Portugal, a democracia esta menos dependente da not$io de igualdade, e 

sem duvida mais relacionada apenas com a igualdade de oportunidades (no 

seu sentido meritocratico). Este facto. mais a preocupa~ao com a 

moderniza~Ao (a entrada na CEE), levou aparentemente a uma 

reconceptualiza~ao da rela~ao escola-rneio e do papel da escola democr&t&a. 

de tal forma que ja nao pretende, em primeiro lugar. fornecer educa@o para 

combater uma sociedade fortemente diferenciada do ponto de vista social. 
136 mas antes preencher eficazrnente os lugares da estrutura ocupacional" . 

0 retorno do discurso sobre a prioridade educativa - que. todavia, no plano 

dos meios financeiros e bem mais mitigada. como decorre da analise da 

evolu@o das despesas com a educagao nos anos oitenta, apresentada no 

apCndice 2, tem agora urn outro proposito dominante: ja nao e a 

democratiza~80 da educag3o prevalecente no discurso politico dos anos 



setenta, mas sim a adequa~iio do sistema educativo as  necessidades de 

modernfza~iio da econornia portuguesa, em fun~ilo da sua integra~ao na CEE e 

da constru~ao do mercado unico. Ou seja, a prioridade vai para a refonna do 

sistema de ensino, de forma a que este contribua decididamente para a 

eleva~ao da qualifica~ao dos recursos humanos nacionais. A excep@o existe. 

por vezes, em algum do discurso politico situado a esquerda do espectro 

partidmo. 



0s anos setenta flcaram marcados em Portugal por politicas educatfvas que 

tiveram como eixo dominante a liga@o entre educaqao e democracia13'. 

Primeiro, corn Veiga SimBo. a expansilo e democrat iza~do da educa~Bo 

tornavam-se necessarias para legitimar um regime em crise e que procurava. 

desesperadamente, uma saida para o impasse em que a guerra colonial o 

colocara. Depois, no periodo revolucio~rio, a continua~ilo da expansilo escolar. 

a democratiza~ao das estruturas escolares e de gestao e a reforma dos 

conteudos do ensino inseriram-se na tentativa de fazer dinhar a educa@o com 

o novo quadro politico e ideologico que era o Portugal em transi~i2opara o 
socialismo. Por ultimo, apos a formaqao e tomada de posse do I Governo 

Constitutional, que marca o inicio do periodo da normaliza~cio. a preocupa~Bo 

com a consolida~Bo de uma democracia pluralists continuou a ser ainda um 
prop6sito dominante no mandato atribuido a educa~Bo, embora sejam ja 
perceptiveis novas preocupa~6es que viHo a se tornar hegemonicas na dCcada 

de oitenta ' 38. 
As refonnas realizadas nos anos setenta no ensino secundario, em 

particular os processos de unifica@o das suas diferentes vias, situam-se neste 

contexto, em que a preocupa@o dominante se manifesta ao nivel da liga~ao 

entre educa~ao e democracia, e que tem na critica ao caracter reprodutor das 

desigualdades sociais do sistema educativo, desenvolvida abundantemente nos 

anos sessenta, a sua base e fundamento teoricos. 

Como sublinha Rui Gracio, a unifica~ao do ensino secundario "resulta de 

uma decisAo politica de transparente inspira~ao democratica", consonante com 
decis6es tomadas em paises escolarmente avan~ados,  a Leste e a Oeste da 

Europa, e com as recomenda~6es de organismos como a UNESCO, a OCDE. o 
Conselho da Europa ou o B I E ~ ~ ' .  A tendencia para a uniflca@io estava igualrnente 

presente nas reformas dos ensinos liceal e tecnico desencadeadas a partir 

1972- 1973. e que veio a ter consagra~ao na Lei 5/73, corn a substitui~ao n%o 



apenas das antigas designa~6es de liceus e de escolas t&nicas, comerciais ou 
industriais, mas mesmo da expressao liceus polivalentes, utilizada ainda no 

project0 apresentado a debate publico, por escolas secundCuias polivalentes. 
designa~ao transcrita para a lei140. Justiflcando a o p ~ a o .  o Secretariado da 

Reforma Educativa resumia os argumentos do seguinte modo: 

"a) Evita a discriminat$io de classes sociais; 

"b) D$l a todos os alunos igualdade de oportunidades e possibffldades: 

"c) Facilita a mudan~a  de orienta~ao, sem saida do mesmo 

estabelecirnent~"'~~. 

A c r i a ~ a o  do ensino secundario unificado, em 1975, no novo contexto 

politico democratico, obedeceu a finalidades explicitas, onde a preocupa~go 

democratizadora esta sempre presente. Rui Gracio sintetiza-as do seguinte 

modo: 

Prirneira: adiar para os quinze anos a escolha do rumo escolar que no 

sistema antecedente teria de fazer-se aos doze, pernitindo aos rapazes e 

raparigas autodetenninarem-se com menor probabilidade de err0 e adiando. 

com vantagem, a incidencia dos factores financeiros e culturais de ordem 

familiar na op@o do rumo escolar ou profissional do jovem; 

Segunda: romper com a dualidade ensino liceal-ensino ttcnico, 

dualidade que no contexto politico-social vigente exprime. ao mesmo tempo 

que reforqa. niio apenas a dualidade trabalho intelectual-trabalho manual. 

mas tambtm. correlativarnente. a dualidade dominante-dominado; 

Terceira: romper com a dualidade escola-comunidade. educa~ao fomal- 
142 -educa~ilo nZio formal. dualidade que empobrece os dois termos do binArlo . 

A unifica~go do ensino secundario, a partir de 1976, n%o continuou, 

todavia, de acordo com as  orienta~iies iniciais dos seus impulsionadores. E 

entao suprimida a area de Educa~ilo Civica Politecnica e substituida a disciplina 

de  CiCncias Sociais pela de Historia, bem como outros ajustamentos  
programaticos, que alteram substancialmente os propositos iniciais do ensino 

secundario unificado. Em 1978, procede-se a rees t rutura~ao dos cursos 

complementares do ensino secundario. procurando eliminar a s  duas vias 

existentes, liceal e tecnica. Como se afirrnava na legisla~ao que procedeu a essa 

reestrutura~ilo, pretendia-se facultar aos jovens o acesso ao ensino superior e, 

simultaneamente. a inser~ao na vida activa em articula~go com sistemas ja 
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existentes ou a criar. Pretendia-se que "0s lo9 e 1 lQ anos constituam sequCncia 

equilibrada do g9 ano e do regime de op~6es entilo ~ r i a d o " ' ~ ~ .  

Rui Gracio, principal responsavel pela unifica~Bo do ensino secundario em 

1 9 7 5 ' ~ ~ .  6 particularmente critico face a s  mudan~as  introduzidas pel0 I 

Governo Constitucional, acusando-o de, conservando a moldura formal, 
organizar "o ensino secundario geral de maneira a torna-lo fortemente 

selectivo. designadamente licealizando o plano de estudos. os programas, as 

metas e as  normas didacticas, os criterios de avalia~ilo" e de "orientar os 

ensinos secundarios complementares, pouco a pouco, no sentido de se 
tornarem essencialmente estudos preambulares do ensino superior"14s. 

Signincativamente, sera a critica a Zicealizu@o do ensino secundario que estara 

tambem no cerne do discurso politico dos anos oitenta contra a extin~tio do 

ensino tkcnico, embora com objectivos e pressupostos completamente 

diferentes dos de Rui Gracio. 

Sergio Gracio defende que "a licealiza~ilo do primeiro t r o ~ o  do secundario 

vem assim acrescentar o seu contributo proprio ao que. so por sf, o 

desenvolvimento do sistema escolar ja trazia ao desenvolvimento das 

a ~ ~ i r a ~ 6 e s " ~ ~ ~ .  Ate ao ano lectivo de 1969-1970. o ensino tiknico tem uma 
maior frequCncia que o ensino liceal e mesmo uma maior implanta~ilo. 
sobretudo no interior do Pais: o ensino liceal esta presente em 40 concelhos e 

o ensino tecnico em 80. E a partir de 1969-1970 que se verifica uma inverdo. 

com o crescimento explosive do ensino liceal - 178.3Oh entre 1969-70 e 1973- 

74, e a estagna~ao, ou mesmo retrocesso. da procura do ensino tecnico. 

Tavares Emidio justifica este crescimento quer pel0 estatuto privikgiado que o 
ensino liceal continuava a gozar quer pela entrada em funcionamento de escolas 

secundarias onde. "por aquela razao e por menores exigCncias de 

equipamentos. predominavam os cursos Uceais" 14'. 

Cherkaoui, estudando as mudan~as do sistema educative em Fran~a,  entre 

1950 e 1980. defende a tese de que as  "reformas institucionais nil0 

consistiriam, de facto. seniio num mecanismo de adapta~ao do sistema escolar 

a novas realidades produzidas pela agregaqao de decisoes individuais. elas 

proprias funqao da percepqao do mercado de trabalho"; ou seja. "a mudan~a 
institutional nao e o regulador. e o regulado". "ela nZio vem do alto. sofre os 

constrangimentos de baixo" 148. 



De acordo com a tese de Cherkaoui, pode-se afirmar que o period0 de 

pleno emprego que Portugal viveu durante a primeira metade dos anos setenta, 
em consequfmcia do enormo fluxo migratorio dos anos sessenta para a Europa e 

da mobiliza~Bo dos jovens para a guerra em b c a .  representou urn forte factor 

de atrac~ilo pela frequCncia escolar. enquanto meio de mobilidade social 

ascendente. 

Quadro 5 - EvoluNo da taxa de desemprcgo. 1974 a 1982 

Fonte: INE. InquCrito Permanente ao Emprego. 

Extraid0 de: RODRICUES, M. J. (1992). 0 Sfsterna de Emprego em Portugal. Crise e 
mut@es. 2* ed. Lisboa: Dom Quixote. p. 102. 



A segunda metade da decada de setenta e. todavia, marcada pela 

emergencia de duas novas realidades que vao condicionar a politica educativa 

dos anos oitenta. Refiro-me ao crescimento rapido do desemprego, em 

particular entre os jovens a procura do primeiro emprego. e ao acentuar da 

presao sobre o ensino superior, em especial sobre a universidade. 

No quadro 5 C apresentada a wolu@o do desemprego entre 1974 e 1982. 

onde e possivel constatar o seu rapido crescimento, atingindo uma taw 8.8% 

no 1 semestre de 198 1. Registe-se que. nessa ocasi8o. cerca de 200 mil jovens 

encontravam-se na situa@o de procura do primeiro emprego. 

Maria Joao Rodrigues, ao analisar as  componentes da procura de emprego 

que podem identificar as que contribuiram para agravar o desemprego, 

considera a deriva do sistema de educqtio-fomu@io e, nomeadamente. a sua 

incapacidade em fazer face aos problemas de inser~ao proflssional dos jovens, 

como uma dessas componentes149. 

Na opiniao de Rodrigues. essa incapacidade manifesta-se das seguintes 

fonnas: 

"- a insuficiencia da cobertura escolar: em 198 1, de entre os jovens dos 

15 a 19 anos, estimados em 800.000. 54% m o  passara por uma escolariza~ao 

de nave anos e 25% n8o passara mesmo por uma escolarlza~ao de seis anos. o 

que era entao o minim0 legalmente obrigatorio; 

"- a imposit$io de um nurnerus clausus a entrada da Universidade e. para 

aqueles que nil0 tern ai entrada. a fragilidade das alternativas escolares mais 

voltadas para a forma~ao profissional. tanto ao nivel secundario como 

superior. Em suma, os circuitos de forma~80 escolar de operfulos qualificados 

e de t&nicos de nivel medio s8o quase inexistentes, incitando a uma l w a  de 

terceariza~ao generalizada. e a maior parte dos jovens abandonam a escola 

com uma forma~8o de empregados ou de operWos pouco qualificados; 

"- a fragilidade dos dispositivos de aprendizagem e de forma~ao 

profissional extra-escolar. Basta referir que. em 1980, os jovens adultos que 

frequentavarn um curso de forma~8o representavam no mbimo 5% de todos 

os alunos que deixaram o sistema escolar nesse ano. enquanto a propor@io 

correspondente era de 50% em Fran~a e de 60?! na RFA*~". 



Uma analise da evolu~ao comparada da frequCncia escolar no ensino 
secundario e no ensino superior, na segunda metade da decada de setenta, 

pennite a constata~ao, imediata, da contradi~ao entre a continua~ilo do fipido 

crescimento do ensino secundario complementar e a estagna~ao. ou mesmo 

decrescimo. da frequencia do ensino superior l5 l. decorrente da introdu~ao do 

regime de nurnerus clausus. Essa medida, generalizada em 1978 a todos os 

cur so^^^^. veio gerar um enorme desajustamento entre a procum e a oferta de 

ensino superior, que so nos flnais da d h d a  de oitenta se veio a equilibrar. a m  

o boom da oferta criada pelas universidades privadas. 

Situando ja num period0 que designa de procura desencantada d a  

e d ~ c a ~ c 3 0 ~ ~ ~ .  Sergio Gracio defende que, a partir de 1978, as  principais 

decis6es de politiva educativa vao convergir, inapeltwel e necessariamente, na 

orienta~ao de "desviar urna massa consideravel de estudantes da expectativa (e 
da tentativa) de ingress0 no ensino superior, ou no ensino superior 

u n i ~ e r s i t ~ r i o " ' ~ ~ .  Estiio neste caso. para alem do citado nurnerus clausus, a 

c r i a ~ a o  do ensino superior politecnico, primeiramente designado de curta 

dura~go,  do 1 2 O  ano e, em especial, da sua via profissionalizante, do ensino 

profissional e tecnico-profissional e, acrescento a lista de SCrgio Gracio, mais 

recentemente, das escolas profissionais. 

A preocupa~go em desviar os jovens da procura do ensino superior, em 
especial do universitario, verificou-se ainda nos finais dos anos setenta, corn o 

ministro Sottornayor Cardia e o impulso dado a cria@o do ensino superior de 

curta d u r a ~ a o ,  que depois se  fixou na designa~ao de politecnico, de 

caracteristicas vincadamente profissionais. conforme preconizou entao o Banco 

Mundial, que apoiou tecnica e fmanceiramente este process0 de reestrutura~ao 

da forma~iio de ticnicos de niwl r n & d i ~ ' ~ ~ .  Todavia, a reforma reallzada ao nivel 

do ensino secundario complementar (loQ e 1 1 anos). ao unificar as vias liceal e 

tecnica e ao organizar o curriculum em cinco areas. integrando disciplinas de 

caracter geral, especiJco e vocational, cuja cornbina~ao permitia, em 

simult~neo, o acesso ao ensino superior e a uma forma@o profissionalizante. 
gerou. pela sua arnbivalencia e pela sua maior proxirnidade com a antiga via 

nobre. o ensino liceal, uma ainda maior pressao para a entrada no ensino 

superior lS. 



A Alian~a Democratica (AD) norteou a sua a c ~ 8 o  governativa. na &rea da 

educa@o e ciCncia. por preocupaC6es de reforma global da politica educativa e 

do seu aparelho politico-adrninistrativo. embora prevendo o lan~amento de 

medidas sectoriais consideradas inadi&veisl 57. Entre estas riltimas figurava a 

forrna~80 profissional, pois, como assinalava =tor Crespo, criticamente, na 

apresenta~80 do Programa do VI Governo na Assembleia da Republica. "do 

ensino secundario desaparece totalmente a forma~Bo profissional [. . . I .  
(deixando) milhares de jovens sem a prepara~80 minima para o ingress0 na vida 
activa, o que aumenta as  dificuldades de obten~8o de um primeiro emprego"lSB. 

A cria~ao do 12Q ano, em substitui~80 do ano propedCutico, foi, a par da 
apresenta~go de uma proposta de lei de bases. a medida em que mais se 

empenhou politicamente Vitor Crespo, correspondendo alias a uma promessa 

eleitoral da AD e um dos maiores trunfos da sua politica de juventude, por 

acabar com o ano propedCutico, object0 de larga contesta~ao juvenil. Foi uma 
medida controversa, criticada acerbamente pelos partidos da oposi~80. 

sobretudo pela sua implanta~80 apressada, sem cobertura legal e antecedendo a 

aprova@o de uma lei de bases15'. 

A estrutura do 12Q ano foi pensada no sentido de travar o acesso ao ensino 

superior. tanto pela selectividade deste ano-tamp80 entre o ensino secundario 

e o ensino superior. como pela tentativa de apostar em "12Q anos de 
escolaridade com caracteristicas de estagio-aprendizagem. de mod0 a pennitir 

uma forma~80 profissional", conforme defendia entao o Ministro Vitor 

crespol". Foi uma tentativa frustrada, pois os jovens rejeitaram liminarmente 

essa via proflssionalizante, como decorre do quadro 6. 

Quadro 6 - FrequCncia do l2* ano, segundo as vias de escolaridade 
1980/81e1982/83 

Via de ensino 136.466 (94.1%)142.141 (98.5%) 

Via profissionalizante 1 2.321 (5.9%) I 642 (1.5%) 

Fonte: FENPROF (1983). "A grande mistifica~80". In Parecer sobre a Organiza~cio 
da Fonna@o Profissional, Cadernos da FENPROF. nQ 12 [ 19873. 



Durante o Ministerio Vitor Crespo foi ainda lan~ada uma experiencia-piloto 
de forrna~%o profissinal de jovens em empresas, associando. para a lecciona~iio 

das disciplinas humanisticas e cientificas, escolas secundarias pr6ximas. Esta 

forma~iio situava-se. todavia. a um outro nivel. equivalente ao curso secundrno 

unificado (7Q ao gQ anos de escolaridade) e tinha como destinatarios 

privilegiados os jovens com mais de 14 anos e que tinham abandonado ou 

estavam em risco de abandonar o sistema escolar formal"'. 

A prioridade A forma~iio profissional na politica educativa nacional, 

relegando mesmo a quesao da Lei de Bases para segundo plano no discurso 
politico governamental, teve um impulso decisivo com o exame a politica 

educativa portuguesa reallzada pela O C D E ' ~ ~ .  Este exame. iniciado em 1992 a 

pedido do Ministro Vitor Crespo e tenninado a 8 de Junho de 1983, ultimo dia 

de mandato do Ministro Frausto da ~ i l v a ' ~ ~ .  pel0 conjunto das suas 

recomenda~6es e propostas, constituiu um factor legitimador importante da 

actua~ao do IX Governo. constituido na base de uma coliga~Bo dos dois maiores 

partidos, o PS e o PSD. e tendo, inicialmente. como Ministro da Educa~iio Jose 

Augusto Seabra, que ira fazer da (re)cria@o do ensino tecnico a sua principal 

batalha politica. 

0 exame da OCDE e bem explicit0 nas suas propostas. Partindo da 

constata~ao que. em geral, "o espirito pratico parece estar singularmente 

ausente do ensino portugues" e associando o ensino secundario "a cidade e a 
classe media", a OCDE recomenda "como grande prioridade, a c r ia~ao de 

alternativas profissionais a partir da W e  de 14 anos", ou, de outro modo. "que 

o ensino tecnico e profissional deveria ser uma prioridade capital da politica 

educativa". Na defesa da sua posi~ao. os examinadores da OCDE acrescentam 

mesmo que "o alargamento de acesso aos institutos politecnicos niio e uma 
questao prioritiria"'a. op@o dissemelhante da anteriormente apresentada 

pel0 Banco Mundial e assumida ate ai pelos governos constitucionais 

antecedentes. 

Jose Augusto Seabra. na apresenta~ao do Programa do IX Governo, em 

interven~ao efectuada na Assembleia da Republica em 24 de Junho de 1983, 

justificava a nova prioridade das prioridades na politica educativa: 

"E. assim, a prioridade das prioridades, que o Governo se propde 

a lcan~ar ,  num pais como o nosso, onde nos ultimos anos se operou uma 



democratizagio algo massificante e atribili&ia, que levou a desregula~ao do 

sistema do Ensino, apesar de algumas experitncias positivas. sera a de 

institucionalizar as  vias profissionalizantes e profissionais. atravCs de um 

plano de ernergencia para a reorganW@o do ensfno t&cnico. como meio de 

adequar a educa~ao a urn contexto econ6mico. social e cultural que vai ser o 

dos jovens das mais prdxlmas geracaes, hoje angustiadas com a falta de 

emprego ou, mals ainda. com a m o  preparaciio para ele, quando apesar de 

tudo M e .  

"Aplausos do PS, do PSD e da ASDr' 

"Como haveremos de fazer face. neste contexto, B necessidade de 

modernizar as estruturas produtivas, de adapta-las ao desafio da CEE. 

trabalhando mais e melhor, se em vez de formar homens de oficio - que podem 

ao mesmo tempo ser homens de arte - continuarmos a alimentar as flus6es de 

um falso igualitarismo. sacrificando no altar das ideologias visionarias 

precisamente os filhos das classes mals desfavorecidas, que ficarn muitas 

vezes pelo carninho, sem diploma nem profi&o? 

t l A p L a ~ ~  do PS, do PSD, da UEDS e da ASDI.. lB5 

0 Despacho Normative nQ 194-A/83, que cria cursos proflssionais e cursos 

tecnico-proflssionais, apos o gQ ano de escolaridade e estabelece as  normas de 

estrutura~ao e funcionamento dos respectivos cursos, contitui o quadro 

legislative que procedeu a reorganiza~ao do ensino tecnico. Joaquim Azevedo 

sintetiza na figura 5 o que designa de pressdes internas e externas para a 

cria@o do ensino tkcnico. 

0 Despacho 194-A/83 criou dois tipos de cursos: (1) os cursos 

profissionais, com a dura~%o de 1 ano, complementados com um estagio 

profissional de 6 meses, e tendo uma "organiza~80 curricular essencialmente 

destinada a qualiflca~ao profissional de trabalhadores para os diversos sectores 

de a~ t iv idade" '~~ :  e, (2) os cursos tecnico-profissionais, com a duraqao de 3 

anos, correspondentes ao loQ, 1 lQ e 12Q anos de escolaridade, visam "a 

forma@io de proflssionais qualiflcados de nivel intermedio, simultaneamente 

com uma preparaqiio geral equivalente a s  demais areas do ensino secundario 

complementarw 16'. 

0 quadro 7 apresenta a evolu@io da frequencia dos cursos profissionais e 

tecnico-profissionais. entre o ano de 1983-84. em que foram criados 21 cursos 



tecnico-profissionais e 27 cursos profissionais em 42 estabelecimentos publicos 

e 3 privados. e o ano de 1990-91. onde abriram. para o loP ano de 

escolaridade, 433 cursos tecnico-profissionais e 43 cursos profissionais. em 

189 escolas oficiais e 16 particulares168. Regista-se a quebra acentuada de 

frequencia, a partir de 1986-87, dos cursos profissionais, e tenha-se, como 

elemento de referencia, que, em 1987-88, frequentavam o ensino secundario 

complementar (10. ao 12Q an-) um total de 232 752 a l u n o ~ ' ~ .  

m a  5 - Sintese das prcdks internas e externas 
para a criaHo do ensino t W c o  

e M o  15-19 anos 

deixam milhares 

Extraido de: AZEVEDO. J .  (1991). Educa~ao T e c n o ~ f c a .  Anos 90. Porto: ASA, p. 

24. 



Quadro 7 - FrcquCncia doe curso6 profissionais e ttcnfco-pro8issfonai8. 
Continente. 1983-84 a 1990.1991 

Cursos 
profissionais 

Cursos T&nico- 
-profissionaft? 
0 ficial 
Particular 

Total 

Fonte: JACINTO. F. e LOUSADA, A. (199 1). "Evolut$40 da oferta e da procura no 
Ensino Tecnico-Profissional" (anexos). In Confer&cia national. Nouos 
nunos para o Ensfno Tecnol6gico e Profissional. Porto: GETAP. pp. 557- 
597. 

0 (re)lan~amento do ensino tecnico foi acompanhado por duras criticas 

nos meios e d u c a ~ i o n a i s ' ~ ~  e na Assembleia da Republica, por parte dos partidos 

da  oposi~ao e mesmo, de forma mais mitigada, pel0 PS, entao partido 

maioritiirio do ~ o v e r n o l ~ l .  As  criticas entilo apresentadas podem sistematizar- 

se em dois grupos: umas, de ordem institucional, resultantes da subalternizaHo 

da Assembleia da Republica na introdu~ao de altera~des estruturais no sisterna 

educativo. sem que antes o Governo procedesse a apresenta~ao de urna 

proposta de lei de bases: outras. respeitantes ao modelo de forrna~Bo adoptado. 
que, no essencial, retomou os antigos cursos tecnicos, muitos ja desajustados 

nos anos setenta, e a forma apressada como foi lan~ado. 

No plano institucional. o desenvolvimento da politica educativa deu. no 

essencial. r d o  as criticas ao (re)lan~arnento do ensino tecnico. De facto. a Lei 

de Bases do Sistema Educativo, aprovada em 1986 pela Assembleia da 

Republica, nao consagrou o modelo de forrna~ilo tecnica e profissional do 

Despacho 194-A/83. apontando para uma outra organiza~ao do ensino 

secundario (loQ ao 12Q anos), como se abordarit adiante. 

Por outro lado, a avalia~iio realizada em 1986 e 1987 a esta experiencia 

pedag&gica172, veio igualmente comprovar que tinham fundamento a 

generalidade das criticas entZto avan~adas. 0 relatorio final dessa avaliaqao. da 

responsabilidade de Joaquim ~ z e v e d o ' ~ ~ .  considera como caracteristica nuclear 

dessa reforma o seu voluntarismo, reconhece que "a rede cresceu 



essencialmente com base nos recursos disponiveis do antigo ensino tecnico. 

dez anos apos o seu encerramento", com um investimento muito limitado em 

recursos humanos e materiais. constata um desequilibrio entre a oferta e a 
procura. havendo cursos que "acabaram por niio abrir por falta de inscri~6es e 

muitos outros abrirarn com frequencias minimas", e reconhece que. afinal. o 
desemprego entre os diplomados pelo ensino tecnico-profissional atinge uma 
taxa de 20 a 30%. em 1987'". E. neste contexto. que Joaquim Azevedo 

conclui: 

"( ...) o lan~amento da reforma de 1983 conttm urna inequivoca inten~ilo 

de desviar os jovens da pre-o sobre o ensino superior. criando, ao nivel do 

ensino complernentar, outras saidas dirigidas ao mercado de trabalho. Mas as  

novas vias de formac8o foram introduzldas paralelamente ii via de ensino jB  

existente e o modelo da via t6mico-profissional nasceu decalcado do da via de 

ensino, o que limitou consideravelmente a inova~ao (inadequa~ao de 

programas e curriculos e cargas horarias despropositadas. etc.). 0s melos 

subverteram os fins anun~iados" '~~.  

A Lei de Bases do Sisterna Educative dedica larga a t en~ao  ao papel do 

sistema educativo na forma~iio para o trabalho, preocupaCilo emergente e que 
rivaliza, na Lei de Bases, com urna outra. dominante nos anos setenta mas ainda 

bem presente na lei, a democratiza~iio do e n ~ i n o ' ~ ~ .  

Ao sistema educativo compete, conforme a Lei de Bases, garantir a todos 
os jovens a forma~iio para o trabalho. onde se  inclui, for~osamente, a 
preparacao para a vida activa decorrente de uma boa forma@io geral basica 
realizada, nomeadamente. no period0 consagrado a escolaridade obrigatoria. 
Esta C uma das h n ~ 6 e s .  ainda que nao exclusiva, dos ensinos basico, secundmo 

e superior, ou seja. da via regular da educa~iio escolar, prevendo ainda a Lei de 
Bases, para aqueles que nao obtiveram tal preparacao seguindo a via regular, 
uma modalidade especial de forma~iio escolar, designada por forma~ilo 

pro~s ional  ' ". 
A Lei de Bases consagra o ensino basico de 9 anos, com um plano 

curricular unificado, e ao qua1 atribui a compettncia de 

"proporcinar a aquisiqao dos conhecimentos que permitam o prosseguirnento 

de estudos ou a inser~ao de alunos em esquemas de forrna~go profissional. 



bem como facilitar a aquisi~80 e o desenvolvimento de mttodos e 

instrumentos de trabalho pessoal e em grupo. valorizando a dimensilo 

humana de trabalh~""~. 

Ao ensino basico, obrigatorio. segue-se o ensino secundario. corn urna 

d u r a ~ g o  de 3 anos e corn urn caracter ter~ninal"~. Tendo. entre os seus 

objectives o de "favorecer a orienta~ao e formaqgo profissional dos jovens. 

a t ravb da prepara~ao tknica e tecnologica. corn vista 9 entrada no mundo do 

t r a b a l h ~ " ' ~ ~ ,  o ensino secundario realiza-se em escolas secundarias 

p l u r i ~ ~ c u ~ ~ e s 1 8  ' e organiza-se 

"segundo formas diferenciadas, contemplando a existtncia de cursos 

predominantemente orientados para a vida activa ou para o prosseguimento 

de estudos, contendo todas elas componentes de forrna~8o de sentldo ttcnico. 

tecnol6gico e profissionalizante e de lingua e cultura portuguesas adequadas ZI 
1 82 natureza dos diversos cursos" . 

Ou seja. como conclui Bartolo Paiva Campos, no ensino secundiixio: 

"- haverb cursos [...I que qualificardo e certificardo para o exerdcio & 

actfvidades pro_flssionais &terminadas. preparando ainda. mais ou menos. 

para a frequtncia de um curso ou grupo de cursos de ensino superior: 

"- havex-& cursos [...I que, tendo embora como orienta~ilo predominante o 

prosseguimento de estudos, visardo tambkm a f o r m a ~ d o  

pro@stonalfzante1* ' 83. 

0 discurso politico. e os meios flnanceiros, tCm privilegiado, todavia, a 

fonna~&o profissional enquanto modalidade de educa~ao ni%o regular. atraves do 
lan~amento  das escolas projlssionais. Enquanto os cursos secundarios 

predominantemente orientados para a vida activa, ou cursos tecnologicos, na 

des igna~ao adoptada pel0 Ministerio da Educa~ao ,  apresentados por 

responsaveis do GETAP como herdeiros naturais dos cursos tecnico- 

p r o f i s ~ i o n a i s ' ~ ~ .  se encontram em fase de experimenta~ao no quadro da 

reestrutura@o do ensino secundario, so sendo generalizados no ano lectivo de 

1993-94. a s  escolas profissionais encontram-se ja em funcionamento desde 

1989-90, apos a publica~ao do respectivo diploma que regulamenta este 

modelo de formaCao 185. 



As escolas profissionais. consideradas pelos seus responsaveis politico- 

-adrninistrativos como um novo modelo de f~rma~i? io '~~,  ou, sobretudo. um novo 
paradigma para a forrna~ao tecnica e profissional decorrente de uma nova 

concep~ao da e d u ~ a ~ 8 0 ~ ~ ' .  prosseguem, segundo os seus promotores. 

fundamentalmente tres objectivos: 

"- dotar o pais dos recursos hurnanos de que necessita. numa perspecth 

de moderniza~ilo e de desenvoMmento econ6mico. cultural e social. a nivel 

nacional e aos niveis local e regional; 

"- proporcionar novas oportunidades de formac8o e de realiza~ao 

pessoal e social aos jovens que tenham concluido a sua escolaridade bhica. 

desenvolvendo uma politica de redu~go progressiva das desigualdades de 

oportunidades; 

"- racionalizar recursos existentes a nivel local e regional e tambtm 

recursos disponiveis em v a o s  departamentos do Estado (recursos fsicos - 
188 -instalat$ies e equipamentos - e recursos humanos)" . 

No discurso legitimador das escolas profissionais emergem alguns 

conceitos que rnarcam o presente do debate educativo. 0 primeiro. assenta na 

convic@o que a igualdade de oportunidades n8o se  constroi na utopia 
igualitdria d a  unficqc3.0 mas na diversifica~ao da oferta e s ~ o l a r l ~ ~ .  0 segundo, 

respeita a territorializa~h das escolas e a iniciativa autonoma das institui@es 

da sociedade civil190. 0 terceiro. e o de partenariado sbcio-educatiuo, associado 

aos fenomenos da descentraliza@o e da p ~ i p a @ o l g l .  0 quarto, refere-se ao 

papel do Estado no sistema de ensino, apresentado como sendo o de 

catalisador, regulador e mediador de in ic i a t i~as '~~ .  onde as propostas de 

Crozier para um Estado modesto e modern0 estao presentes193. 

Como a h a  Joaquim Azevedo, o seu principal impulsionador no plano 

politico-administrative, 

"a aposta no lan~amento das escolas profissionais enquadra-se [num] espirito 

refonnlsta. privilegiando uma estrategia de ruptura. Mais do que um novo 

percurso de forma~Bo, as  escolas profissionais podem representar uma nova 

concepcBo do process0 educativo. configurador de outros modos de acCilo 

pedag6gica1' l 94. 



A analise do discurso politico sobre o ensino profissional e tecnico 

confirma abundantemente a tese de Stoer, Stoleroff e Correia de que as  

politicas educativas, nos seus propositos de curto e medio prazo, privilegiam o 

eixo escolaridade-mercado de  trabalho. relegando, crescentemente, para 

segundo plano, o eixo educa~bo-dernocracia, dominante na decada anterior. 

Como afhnam, 

"os apelos constantes b nwas necessrtlnrlps econ6micas exprimem. de facto, 

uma subordina~ao da politica educativa as preocupaMes conjunturais das 

politicas industrial e econ6mica e o consequente abandon0 de preocupa@ks 

dernocratizantes" l g 5 .  

Stoer. Stoleroff e Correia designam esta tendencia. que se refor~a nas 
politicas educativas dos anos oitenta. de novo uocacionalismo'ge. Segundo 

Robert Moore. a caracteristica que distingue e da significado ao novo 
vocacionalisrno e o mod0 como o conteudo e a organiza@o curricular, e a sua 

pedagogia. decorrem de uma especializa@o comportamental das necessidades 
d a  indristia no que se supbe serem as pericias exigidas pelos empregos. Para 

Moore. essas necessidades sao mera retbrica, funcionando sobretudo como uma 

forma particular de represent- ide~ldgica'~~.  

Robert Moore argumenta que o novo vocacionalismo parece ser, no 

context0 do seu pais, o Reino Unido, uma forma conservadora alternativa de 

controlo do sistema educacional. E acrescenta: o que esta em jog0 e a 
autonomia do sistema educacional. o que torna o novo vocacionalismo "uma 

ideologia da produ~ilo regulando a educa~ilo, mais do que uma ideologia 

educacional servindo a produc~o"1g8. Para um outro autor, Philip Cohen, o 

objective real e a inculca@o de uma disciplina social. que responda a s  

necessidades de mudan~as  tecnologicas na produ~ilo e no consumo e permita 

uma reserva de milo-de-obra juvenil d i ~ c i ~ l i n a d a ' ~ .  

Aplicando este conceit0 de novo vocacionalismo a realidade portuguesa, 

Stoer e outros buscam a sua especificidade enquanto orienta~ilo adoptada num 
pais serniperuerico, onde o Estado se assume como actor rnodernizador. 
atribuindo ao sistema educativo objectivos e fun~bes  relacionados com a 

m u d a n ~ a  tecnologica e a moderniza~&o da economia, ou seja. legitimando o 

papel economico da escola derno~ra t i ca~~~ .  



A politica educativa portuguesa dos anos oitenta. a semelhanqa do que se 
processou em outros paises onde se desenvolveu a escola de massas, apresenta 

uma inequivoca tendencia para a profissionalizaqao, ou vocacionalizaq~o. do 

ensino. A questilo que se coloca e, entilo, saber em que consiste a prepara~ao 

para a vida activa proflssional. 

Numa monografla de sintese sobre as investiga~6es realizadas nos EUA 
sobre as rela~i3es entre educaqao e trabalho. Louise Fitzgerald sisternatiza tri% 
conclusi3es significativas: a primeira, C de que existe, pel0 menos entre os 

homens da raCa branca, uma correla~iio estreita entre o nivel de educa@o 

obtida e o nivel proflssional alcanqado; a segunda, de que exceptua as raparigas 
com um trabalho burocratico. e que os titulares dos cursos de fonnaqao tecnica 
ou profissional n8o apresentam vantagens face a outros corn uma forrna@o 
geral, tomando como criterios de comparaqilo. por exemplo, a s  taxas de 

desemprego ou os vencimentos auferidos; a terceira, e de que existe uma 
grande relutsncia em aceitar a conclusao anterior, o que leva Fitzgerald a 
considerar que, a haver diversidade de cursos, nao serilo razi3es de preparaqao 

para a vida activa que a justiflcam. mas provavelmente outras. Estas conclusi3es 
conduzem Louise Fitzgerald a colocar a questAo da forrna@o para o trabalho nas 
competi2ncfas gerals da empregabilidade, em vez das competCncias especiflcas 
a cada um dos sectores de actividade pro~ssiona1201. 

0 discurso sobre o ensino tecnico-profissional. em particular o realizado 
em torno da refonna Seabra, aponta para uma formaqgo de competCncias 

especificas, ou seja, para uma formaqao para um est&dio de desenvolvimento 

taylorista-fordista. provavelmente ainda dominante. A banalidade das forrna~ks 
previstas ai esta a demonstra-lo, correspondendo normalmente a necessidade 

de curto prazo da ind6stria local202, e. acrescento, a disponibilidades de 
instalaqi3es e equipamentos. muitas vezes obsoletos, e de professores, por vezes 

desactualizados. 

No discurso actual sobre as escolas profissionais convergem os propositos 

e contradiq6es de todo o debate realizado. em Portugal durante a decada de 
oitenta sobre o ensino profissional e tecnico. No discurso dos seus 
responsaveis, existe, como referi anteriormente. uma diversidade de novas 
referencias conceptuais e um esforqo, seguramente sincero mas nil0 



d i s t a n ~ i a d o ~ ~ ~ .  no sentido de encontrar respostas praticas a fonna@o dos 

jovens para a vida actiua. 

No discurso critico, emergem todos os argumentos que  privilegiam na 
politica educativa o eixo educq&-dernocracia, progressivamente secundarizado 

no discurso politico dos anos oitenta. Como aflrma Stoer, o projecto das escolas 

proflssionais parecer ser o projecto da  derrota admitida, justifleando corn 

notAvel concisilo: 

[Porque. de facto, o projecto das escolas profissionais t]: "a) a 

confirma~ao de um ensino de segunda oportuninlnriP1.. isto t. urn projecto 

construido na base de um sisterna educativo discriminatbrio (especialmente 

no que diz respeito a educa~ao tecnol6gica); b) um projecto que se op6e a no@o 

de constru~ao da cidade educativa, porque defende a escola terminal que 

canaliza os jovens precocemente para um mercado de trabalho 

superficialmente problematizado. o que [ . . . I  promove a produqlo de um 

subproduto desvalorizado (n8o necessariamente em terrnos educativos mas 

em termos sociais); um projecto baseado na nq90 de capital hurnano em vez 

de culturas humanas; d) um projecto sociologicamente ingenue face ao local; 

e) um projecto que se assume como prioridade quando, no context0 global e 

para assegurar a operacionaliza~ao do principio de igualdade de 

oportunidades e de efectiva interiorizacao dos direitos humanos e sociais 

bAsicos, as prioridades silo outras (ex desenvolvimento da escola de massas); 

f) urn projecto que se origina no Estado mas que pretende proclamar-se como 

uma aposta na iniciativa local; g) um projecto que aponta para a 

descolariza~ao de alguns - os mais frageis - em nome da inovaqlo; h) um 

projecto da escola-mercado contemplado no Wbito de uma politica educatfva 

liberalizante onde se defende a gestao privada dos recursos publicos; i) um 

projecto que prolonga para os anos 90 o discurso dos anos 80 - isto C. que se 

redescobre nos grandes slogans do Despacho Norrnativo 194-A/83 da 

chamada Refonna Seabra: I) numa politica educativa de  ernprego para os 

jovens, 11) enraizando-se na sociedade civil, e 111) baseada na diversidade 

regionailo4. 



A primeira metade da decada de oitenta foi marcada, no plano do debate 

sobre os problemas da educa~ilo. pelo caracter central que a quesuo da Lei de 

Bases (ou L e i - ~ u a d r o ~ ~ ~ )  do Sistema Educative teve no discurso politico e nas 
iniciativas legislativas. 

Rwogada, de facto, a Lei 5/73 (reforma Veiga S W o )  em consequi5ncia da 

ruptura dernocrtltica veriflcada com o 25 de ~ b r i l ~ " ,  a ac~iio governativa nos 

anos de 1974 a 1976 Mo atribuiu importancia a elabora~Bo e apresenta~iio de 
uma lei de bases207. A s  prioridades desse period0 foram, por inteiro, para a 
mobiliza@io do Estado (e dos actores) na concretiza~ilo de medidas visando o 

objectivo perseguido da dernocratiza~do - nas suas vertentes do acesso a 
educa~iio, dos conteudos educativos, da estrutura escolar, dos apoios 

educativos, da gestilo do sistema e da valoriza~Zio dos agentes educativos -, 

enquanto elemento fundamental de Z e g i t i ~ ~  do novo regime politico. 

Apesar da Constitui~ilo, aprovada em 1976, apontar para a existCncia de 

bases do sistema de ensino, atribuindo a Assembleia da Republics reserva de 

competCncia legislativa nessa materia208, os primeiros govemos constitucionais 

centraram na normaliza~do do sistema educativo a sua aten~iio prioritaria, 

sobretudo atraves da desideologua@o do ens in^^'^. de medidas visando o 

controlo da procura social crescente do ensino superior, da gesuo escolar e do 

refor~o da autoridade do Estado. 

0 I Governo Constitucional, escudado no facto da sua actividade se iniciar 

"apenas a 2 meses da abertura do novo ano lectivo" (1976-19771 e de "ter de 

resolver imediatamente alguns dos problemas mais prementes", remeteu, no 

seu Programa, para o ano lectivo de 1977-1978 "as primeiras medidas de 

reforma global, que sera0 object0 de discussao publica e vota@o na Assembleia 

da ~ e ~ u b l i c a " ~ ~ ~ .  0 I1 Governo, empossado no final de Janeiro de 1978. 

reconhecia ja no seu Programa ser "possivel a apresentaCao de uma proposta de 

lei sobre as bases gerais do sistema educativo", tendo por finalidade "dotar o 



sistema de coerCncia sequencial. sem prejuizo da necessaria flexibilidade na 

execu~ao do process0 de reforma". Mas, no plano metodologico. defendia: 

"Antes de essa proposta ser enviada A Assembleia c o m a  que se inicie 

um debate piiblico sobre as prlncipais desarticu1aCl)es e estrangulamentos do 

sistema escolar. Equadonados globalmente os grandes problemas estruturais 

e as respectivas implicaq3es - nos planos da psicopedagogia. do 

desenvolvimento curricular, da quallfica~ao e habfflta~ao profissional dos 

docentes, dos custos fhanceiros - encontrar-se-80 reunidas condi~13es para 

optar por alguns dos diversos modelos possiveis. 

"0 Gablnete de Estudos e Planeamento do Ministtrio publicad urn 

levantarnento de iniciativas para discussZio piiblica"2 ' ' . 
Nos cerca de seis meses de fun~Ges, o I1 Governo nao apresentou qualquer 

projecto ou estudo que correspondesse a intencao program5tica. Mais tarde, 

em 1984, Sottomayor Cardia. Ministro da Educa~Zio dos I e I1 Governos 

constitucionais (1976- 1978). justiflcava essa opc80 afinnando que "o essential 

n&o e a Lei de Bases, mas sim o funcionamento, em condi~des satisfat6rias. do 

sistema educational e que pressuponha um plano de desen~olvlmento"~'~. 

0 I11 Governo afirmava ter "conscit2ncia de que a ausencia de um projecto 

global, express0 numa lei de bases que oriente toda a ac@o educativa, tern 
dificultado - e continuara a dificultar - a procura de solu~des para os multiplos 

a2 13 problemas que vao surgindo, na sombra das indefini~des que os rodeiam . 
Todavia. a aprova~Zio na Assembleia da Republica de urna mo@o de rejei~lo do 

Programa levou, nos termos constitucionais. a queda imediata do Governo, Mo 

pennitindo, portanto. comprovar na pratica governativa as  consequCncias dessa 

tomada de consci&ncia. 

0 IV Governo retoma. no seu Programa, a Lei de Bases como uma 

prioridade, apontando a apresentacao de uma proposta de lei a Assembleia da 
w2 14 Republica como o "proposito fundamental das medidas e ac~6es  de fundo . 

Valente de Oliveira, Ministro da Educa~Bo e Investiga~ao Cientifica do IV 

Governo, anunciava, em entrevista publicada em Marco de 1979. que. "logo a 

seguir a s  ferias grandes", apresentaria uma proposta de diploma com os 

principios a que deve obedecer o sistema de ensino. Significativa era a sua 

preocupa~ao em definir "dominies em relacgo aos quais convira que se 

enunciem principios", apontando os seguintes: 



"a) 0 sistema educativo e a sociedade. 0s propbsitos da sociedade a 

atingir atravts do sistema educativo. Ideologias e modelos de sistemas 

educativos. 

'b) As relaq3es do sistema educatlvo com outros sistemas organizados 

formal ou informalmente, dentro da sociedade, olhada como sistema em 

evolu~&o. 0 sistema educativo e o futuro. 

"c) A organiza~ilo do s is tma educativo. Escaldes ou sectores em que 

pode ser considerado dividido. Componentes principds da Educa~Po e sua 

integra~iio. 0s planos de estudo, os programas e os metodos pedagogicos. A 

educa~ao formal, a educa@o n8o-formal e as  suas inter-rela~des. 0s 

professores. 

"d) 0 sistema educativo e a organizaciio politico-administrativa da 

sociedade. As autarquias, as R e g i h  Autonomas e o Estado. 

"e) A insercgo educativo nacional [!I no context0 intemacional. 0 

sistema educativo e os ernigrantes portugueses. 

"0 a s  culturas locais e regionais e a Educa~ilo. A salvaguarda dos 
215 respectivos valores e o enquadramento social dos cidadilos" . 

0 caracter efkmero do IV  overn no^'^ nao permitiu conhecer os resultados 

dos trabalhos entilo anunciados por Valente de Oliveira. deixando a Vitor 
Crespo e ao lP  Governo da Alian~a Democfitica (VI Governo Constitutional) a 
concretiza~Bo da prirneira iniciativa legislativa sobre a Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

0 VI Governo considerou, no seu Programa, "prioritaria a tarefa de 

preparar uma proposta de lei-quadro, no pressuposto de que ela constitui a 
pedra angular da formula~ao e execut$io da politica do sector no futuro 

imediato", criticando, ao mesmo tempo, anteriores executivos por o terem 

anunciado "sem que, na pratica. se tivesse feitof1217. 

Como se disse em ponto anterior, Vitor Crespo. Ministro da Educa~ao e 

CiCncia do VI Governo, adoptou uma metodologia proxima da seguida quase dez 

anos antes por Veiga Simiio: elabora~ao de urn project0 de lei pel0 Ministro da 

Educa~ao,  debate publico e recolha de pareceres centralizados pel0 Ministerio 

da Educa@o e, flnalmente, apresenta~ao na Assembleia da Republica de urna 
proposta de lei pelo Governo. para aprovaCiio. Contudo. diferen~as essenciais se 

manifestaram em um e outro process0 legislativo: primeiro, a rnudan~a de 



regime politico implicou radicais altera~6es nas condi~des de liberdade no 

debate publico e no papel do Parlamento: segundo. Vitor Crespo pretendeu 

cornpactar as  diferentes fases do process0 de elabora~ao da lei. em prejuizo do 

debate publico e dos temites normais de aprecia~go da Assembleia. de forma a 

tC-la aprovada antes da dissolu@o da Assembleia e da convoca@o de elei~6es 

legislativas. prevlstas para o final de 1 9802 la. 

0 debate publico, cujos contributos foram reunidos em publica~ao pelo 

Ministirlo da ~ d u c a @ o ~ l ~ ,  editada a anteceder a reapresenta~ilo da proposta 

de lei de bases, ja no VII Governo Constitucional. teve uma limitada 

participa~ao. Segundo a sistematiza@o entao efectuada. o MinistCrio recebeu 

9 5  tomadas de posi~ilo, de muito desigual amplitude e representatividade 
institucional, das quais 17 provenientes do ensino superior (conselhos 

cientiflcos, departamentos, contributos individuais de docentes, assembleia 

sindical, assembleia de representantes), 2 1 do ensino secundario (escolas. na 

sua maioria, e grupos de professores), 10 do ensino preparatorio directo 

(escolas, na sua maioria), 2 de professores do ensino preparatorio TV. 3 do 

ensino primario. 2 dos sindicatos dos professores. 7 das associa~6es de pais, 

10 de diferentes departamentos da Adrninistra~ilo Central. 13 de Camaras 

Municipals, da Conferencia Episcopal, da Confedera~go da Industria e de 
algumas outras en t idade~~~ ' .  As materias e a s  bases que mereceram maior 

incidencia critica foram, por ordem decrescente, as referentes a estrutura do 

ensino basico, com 31 comentarios e criticas, aos objectivos do ensino basico, 

com 22 comentArios e criticas. a forrna~ao dos agentes educativos e a estrutura 

do ensino secundario, ambas com 20 comenkirios e ~ r i t i c a s ~ ~ l .  

Na altura, tive ocasiao de proceder a uma detalhada d l i s e  critica da 
proposta de lei de bases de Vitor ~ r e s ~ o ~ ~ ~ .  Para alem dos aspectos formals 

decorrentes das limita~6es impostas ao debate publico, apontou-se a proposta 
de lei um objectivo central: o embaratecirnento dos custos do ensino, 

permitindo, designadamente, o alargamento da escolaridade obrigatoria e o 

desenvolvimento da forma~ilo profissional dos jovens sem significativos 

acrescimos nas verbas atribuidas ao sector da Educa~%o. Um tal proposito 

conduziria, segundo a opiniao enao formulada, a um a b a h m n t o  da  qualidad. 
do ensino publico e a um aumento d a  segrega~ELo social gerada pel0 sistema 

e d ~ c a t i v o ~ ~ ~ .  



A apresenta~fio na Assembleia da Republica, ainda em 1980, de dois 
projectos de lei. por iniciativa do PS e do MDP-CDE. e a sua reapresenta~ao em 

1981. no inicio de nova legislatura, acompanhados pela apresenta~80 de um 

outro projecto. da iniciativa do PCP, antecedendo a reapresentaMo da proposta 

de  lei do Governo e do Ministro Vitor Crespo, feita em Fevereiro de 1992. 

significou, seguramente, a tentativa de deslocar para a Assembleia o centro da 

iniciativa e do debate politico sobre a Lei de Bases. As divergencias no seio da 

Alian~a Democnitica, impedindo um consenso no seu interior que pennitisse 

uma votac$io favoravel da proposta de lei de Vitor ~ r e s ~ o ~ ~ ' ,  associado a 
existtncia de uma maioria com capacidade para recusar a s  iniciativas da 

oposi~80. como foi o caso do projecto do PS que em 1981 chegou a ser 
agendado e debatido em plenario da Assembleia da Republica (ver quadro 8). 

inviabilizou a aprova~ao de uma Lei de Bases do Sistema Educativo durante a 2' 

Legislatura (1980- 1983). 

Com o IX Governo Constitucional, constituido na base de uma coliga~ao 

pos-eleitoral entre os dois partidos mais votados, PS e PSD. as prioridades sao 

significativamente alteradas. A Lei de Bases surge, no Programa do IX Governo, 

como a ultima das principats medidas e referida de uma forma pouco precisa (e 

convicts): 

"3.2.1.14 - ApresentaCIo Assembleia da Republica de uma proposta de 

lei de bases do sistema do ensino que retome. melhorando. o contribute de 

outros projectos anteriormente submetidos ao Parlamento e que tenha em 

conta os grandes objectivos da educa~ao e as  condi~6es da sociedade 
225 portuguesa. de modo a promover a sua democratiza~Io progressiva" . 

A prioridade vai, inequivocamente, para diversas medidas parcelares, com 

destaque para a reintrodu~iio do ensino tecnico-profissional, como referi em 

ponto anterior. A Lei de Bases surge ja nfio como um ponto de pcuticia para uma 

ampla reforma do sistema educativo, mas sim, como afirmava Jose Augusto 

Seabra. Ministro da Educa~%o do IX Governo, "o fecho da abobada de uma 

politica de grande consenso nacional, [...I que nesse horizonte se deve 
desenvolver. mas que dela nfio pode ficar eternamente B espera"226. 



Quadro 8 - Cronologia das propostas e projectcm de lei de basem 

- -- 

Data do 

1980 
Abril 

1980 
Junho 

1980 
Junho 

1980 
Junho 

1981 
Abril 

1981 
Maio 

1981 
Maio 

1982 
Fevereiro 

1982 
Mar90 

1983 
Junho 

Proposta de Lei nQ 31511 
- Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Proposta de Lei nQ 36611 
- Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Projecto de Lei nQ 50311 
- Lei-Quadro do Sistema 
Nacional de EducaqBo 

Projecto de Lei nQ 52611 
- Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Projecto de Lei nQ 
180111 - Lei-Quadro do 
Sistema Nacional de 
Educqio 

Projecto de Lei nQ 
213111 - Lei de Bases do 
Sistema da Educqao 

Projecto de Lei nQ 
226111 - Lei do Sistema 
Educativo 

Proposta de Lei nQ 86/11 
- Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

Projecto de Lei nQ 
285111 - Lei-Quadro do 
Sistema Nacional de 
Educaqao 

Projecto de Lei nQ 341111 
- Lei de Bases do 
Sistema Educativo 

u t o r  da 
i n i c l a t i v a  

VI Governo 
(AD). Ministro 
Vitor Crespo 

V I  Governo 
(AD). Ministro 
Vitor Crespo 

MDP-CDE 

MDP-CDE 

V I I  Governo 
(AD). Ministro 
Vitor Crespo 

Destlno da iniclativa 

Colocada em debate pifblico pel0 
Ministerio da EducaHo. Solicitada 
urghcia e dispensa de apreciaqao 
em comissao especializada na 
Assembleia da RepOblica, nao 
concedida. 

Solicitada autoriza~io legislativa, 
nao agendada 
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0s partidos da oposicao de esquerda PCP e MDP-CDE reapresentaram os 

seus projectos de lei na Assembleia da Republica, na abertura da 3@ Legislatura 

(1983-1985). 0 PS. principal partido de suporte do Governo do Bloco Central. 

mas onde o Ministerio da Educa~Bo estava, nos tennos do acordo estabelecido. 

atribuido ao PSD, apresentou igualmente um projecto de lei, que possui 

alteracoes significativas face aos anteriores, a comecar pela sua prdpria 
designa~ao (ver quadro 8). 0 MDP-CDE tentou ainda forcar o debate 

parlamentar sobre a materia, agendando para a reuniao plenaria de 20 de 

Junho de 1985 o seu projecto de Lei nQ 170/III, mas n%o chegou sequer a 

requerer a vota@o face as reticencias dos outros partidos, incluindo o PCP e o 
227 PS que n%o agendaram os seus projectos . Estava-se entao a beira da 

dissolu~%o da Assembleia da Republica e da convoca@o de elei~oes legislativas 

antecipadas. 

0 X Governo apresenta. no seu Programa. "a educa@o como um dos 

sectores prioritarios da sua ac~iio" e prop6e-se realizar "a sempre adiada 



reforma global do sistema educativo que abarque os planos pedagogico. 

cientifico, administrative-financeiro, que contemple uma politica de recursos 

humanos motivadora, que racionalize e aperfei~oe os recursos fisicos nos 

dominios das instala~6es e equipamentos e que crie efectivas condi~8es para 

uma participa~ao de todos os intervenientes na condu~ao do processo 

e d u ~ a t i v o " ~ ~ ~ .  Contudo. a estrategia do X Governo &lo passa. prioritariamente. 

pela Lei de Bases, que tem, quase no final do Programs. apenas uma pequena 

referencia onde se afirma ser inten~ao do Governo 

"contribuir activamente para a formula~ao de uma lei base do sistema 

educativo que, para alem de alargar a escolaridade obrlgat6rla para 9 anos. 

clarifique e consagre de uma forma coerente a estmtura ed~ca t iva"~~~ .  

Com a justifica~ao de que se tratava de "desgovernamentalizar e 

despartidarizar uma reforma que devera ser factor de uniao e esperanca para 

todos os Portugueses e n%o um foco de conflitos ideologicos ou corporativos", 

segundo Joao de Deus ~inhei ro~~ ' .  o X Govemo aposta na "cria@o imediata de 

uma comissZio de reforma do sistema educativo. com a incumbencia de 

promover e coordenar a realiza~ao dos estudos necess5rios a reorganiza~ao do 

sistema educativo, conduzir a elabora~ao dos competentes diplomas legais, bem 
1123 1 como os respectivos programas de aplica~ao ou de acompanhamento , o 

que. de facto, veio a concretizar-se atraves da Resolu~ao do Conselho de 

Ministros nQ 8/89, que cria a ComissZio de Reforma do Sistema Educative 

(CRSE), e do Despacho conjunto 19/MEC/86, do Primeiro Ministro e Ministro 

da Educa~ao e Cultura, que designa os membros da referida  omi is silo^^^. 

Embora continuando a afirmar querer desgovernamental izar e 

despwtidarizar a reforma, a Resolu~ao nQ 8/89 detenninou que a ComissAo de 

Reforma funcionasse "directamente dependente do Ministro da Educa~ao e 

Cultura" e que os estudos que viesse a realizar tendo em vista a "reorganiza~ao 

do sistema educativo" se fizessem "em conformidade com as  directivas do 

  over no"^^^. Tornava-se, pois, claro o proposito do X Governo e do Ministro 

Joao de Deus Pinheiro de assumirem o protagonismo principal no processo de 

reforma educativa, relegando para segundo plano a Assembleia da Republica, 

onde o PSD. o seu unico partido de suporte. se encontrava em clara minoria no 

conjunto das for~as politicas ai representadas. 



Com um objectivo de sentido politico contrario. movimentaram-se os 

partidos que nas legislaturas anteriores tinham apresentado sucessivamente 

projectos de lei de bases (PS. PCP e MDP-CDE), e que se posicionavam corno 

oposi~ao ao Governo do PSD, a que se associou o PRD, um partido entilo 

emergente na sociedade portuguesa, possuidor do terceiro maior grupo 

parlamentar e onde os professores estavam largamente representados (ver 

quadro 46). Inicialmente, o PSD pareceu hesitar sobre a orienta~ao a seguir. 

tendo-se decidido a apresentar um project0 de lei proprio quando verificou que 

havia da parte dos partidos proponentes dos projectos a determina@o em levar 
por diante o processo legislativo, fazendo-o anteceder de urn debate ptiblico 

conjunto sobre os projectos apresentados234. 

No period0 correspondente a 4P Legislatura (1985- 1987) encontravam-se 

reunidas condi~aes impares para a aprova~ao da Lei de Bases do Sistema 

Educativo. No plano social, multiplicavam-se as  interven~6es de organizaqaes 

ligadas A educaqao, em particular dos sindicatos dos professores235, mas 

igualmente das associaC0es de pais e de estudantes, defendendo a necessidade 

de uma lei de bases236. e que reflectiam. de certo modo. o cansqo  face a uma 

politica de medidas mukas adoptadas nos ultirnos anos por sucessivos rninistros 

e governos (12@ ano. ensino tecnico-profissional, forrna~ao de professores. 

entre outras). No plano politico, a composiCilo da Assembleia da Republica. 

onde nenhuma f o r ~ a  politica ou coliga~ilo partidaria possuia a maioria de 

deputados. convidava a procura de um cornprornisso alargado que pennitisse 

superar as limita@Jes condicionadoras de anteriores tentativas que invializararn 

a aprova~ao de uma lei de bases. Como questao de fundo. abarcando os planos 

social e politico, estava a consciCncia da necessidade de proceder a profundas 

mudan~as  no sistema educativo, no sentido da sua modemiza@o e adequa~ao 

aos desafios resultantes da integracao de Portugal na Comunidade ~uro~eia '~ ' .  

0 processo de debate, elabora~ao e aprova~ilo da Lei de Bases comecou e 

acabou por um cornpromisso. correspondendo alias ao apelo proveniente 

sobretudo daqueles que mais se tinham batido contra a proposta de lei de -tor 
Crespo, no sentido de um amplo consenso social e A metodologia de 

trabalho. decidida pela Comissao de Educa~ao da Assembleia da Republica, em 

12 de Mar~o de 1986. orientou-se nesse sentido, ao proceder a: 



"- Cria~iio de uma Subcomiss%o constituida por dois deputados de cada 

grupo parlamentar. sem prejuizo da participa~ao de outms deputados: 

- Proposta de publica~ao e distribui@o de uma unica separata contendo 

os varios projectos: 

- Reallza~ao de urn debate publico entre 15 de M q o  e 5 de Maio: 

- Proposta de dlscussao e vota~ao na generalidade por volta de 6 de M a b  

e de vota~ao na especialidade e final global at6 15 de Junho. de forma a flcar 

concluido o processo na presente sessi?io l eg i s l a t i~a"~~ .  

Esta metodologia foi refor~ada com a recomenda~ao da Comisao de 

Educa~ao ao Plenario da Assembleia para que 

"todos os projectos devem ser votados favoravelmente na generalidade e 

baixar novamente a CornissBo, tendo em vista a discussilo na especialidade e a 

elabora~iio de um texto-sintese para vota~ao final global a realizar ate ao 
,240 final da presente sessao legislativa . 

0 debate sobre os projectos de lei de bases foi longo e alargado241, 
havendo registo disperso da realiza@o de centenas de col6quios em todo o 
pais, muitos dos quais com a presenca de deputados ou representantes dos 

partidos. A pr6pria Subcomissiio criada no seio da Comis&o de Educa~go, 

enquanto tal, participou em cerca de uma dezena de col6quios. envolvendo 

largas centenas de professores e outros interessados no processo educativo. 

organizados na sua maioria pelos sindicatos dos professores membros da 

FEN PROP^. Diversas outras entidades organizaram iniciativas visando colocar 

em confronto as solu@es propostas pelos partidos, corn destaque para escolas. 

por iniciativa dos conselhos directivos ou dos delegados sindicais, associa~6es 

de pais, autarquias, associa~6es profissionais e organizac6es catblicas. havendo a 

referir. negativamente. a quase ausCncia de participaqao das associa~6es de 

estudantes e das orgaanizac6es de juventude em gera1243. 

No plano das tomadas de posi@o escritas, enviadas para a Assembleia da 

Republica. a sua contabilizaqao e analise tornam-se extraordinariamente 

dificeis, por ausCncia de uma publica~ao que reuna os contributes enviados ou 

mesmo de urn trabalho de arquivo sistem~tico2". Todavia, existem referencias 
que apontam para a existencia de mais de mil documentos enviados aos gmpos 

parlamentares e a Comissao de Educa~ao, respeitantes a aspectos globais e. 



sobretudo. parcelares do sistema educativo abrangidos pelos projectos de lei de 

bases em aprecia@o pliblica245. 

N%o sendo possivel, corn rigor, proceder a uma sistematiza~ilo das 

tomadas de posi~ilo e contributes apresentados durante o debate publico, e 

crivel que o debate na SubcornissZio tenha reflectido a controversia geral, que. 

no essencial. ja estivera presente em anteriores debates. Eurico Lemos Pires, 

que secretariou a Subcornissilo da Lei de Bases do Sistema ~ d u c a t i v o ~ ~ ~ ,  

considera como temas que "produziram maior confionto e &bate fntenso na 

elaboraqao da lei e que, por isso. exigiram mais tempo e minlicia para urn texto 

final convergente", os seguintes: 

"(1) a estrutura geral do sistema educativo: 

(2) a estrutura e a defhi~iio do ensino bhico; 

(3) a organiza~iio do ensino superior; 

(4) a forma@o de professores para o ensino bAsico; 

(5) a adrninistra~iio do sistema escolar; 

(6) o ensino particular e cooperative". 

Num segundo grupo, onde o confront0 e o debate ja niio foi t%o intenso, 

Lemos Pires inclui: 

"(7) a def-iio do Bmbito de aplica~iio da Lei e dos principios que o 

regem; 

(8) a educa~iio prk-escolar; 

(9) o ensino secund&io; 

(10) a sistematizwiio das modalidades especiais de educa~iio escolar; 

(1 1) dentro destas, a educa~iio especial; 

(12) a sistematiza~iio dos apoios e complementos educativos; 

(13) a deffnlCAo dos principios gerais da carreira docente: 

(14) a s  caractensticas dos edificios escolares e a tipologia dos 
247 respectivos estabelecimentos" . 

No cornprornisso que esteve subjacente a elabora@o da Lei de Bases - e 

que envolveu todas as principais fo r~as  politicas. com a excep@o do CDS. que 

niio apresentou project0 e acabou por votar contra o texto flnal da lei248 -, surge 

claramente como objectivo primeiro o prop6sito de encerrar o process0 de 
norrnaliza~do do sistema educativo e perrnitir o inicio de uma nova fase na 



politica educativa nacional. a da reforma educativa assente numa politica de 

grande consenso e de continuidade de orienta~6es. 0 Relatdrio e Parecer sobre 

os projectos de Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovado por unanimidade 

na Comissao de Educa~ao em 30 de Abril de 1986. nao podia ser mais 
explicito: 

"Da discussAo da generalidade dos varios projectos. efectuada na 

Subcomiss30, aprofundou-se a consciencia da necessidade de ser aprovada 

urna nova Lei de Bases do Sistema Educativo nil0 96 pela urg€ncla em adequa- 

-la a Constitui~go da Republics, mas ainda para clarlflcar a actual estrutura 

do sistema escolar e evitar a tomada de medidas avulsas, por vezes 

incoerentes e contraditorias. pelos sucessivos governos e para proporcionar 

um q u a h  estavel que viabilize uma reforma global e articulada do sistema 

educativo. 

"De modo a constituir um quadro estavel no qual se elabore e concretize 

um Plano de Desenvolvimento a medio prazo do sector educativo e se 

fundamente a politica educativa dos diferentes governos, considerou-se ainda 

indispensivel que a Lei de Bases a aprovar deve corresponder, no minirno. A s  

posi~des de uma convergencia alargada com vista a impedir que o 

aparecimento de eventuais maiorias politicas diferenciadas nos pr6ximos 

anos venham p8r em causa o consenso agora encontrado e assim 
,249 comprometer qualquer reforma sCria no dominio da educa~ao . 

Contudo. o compromisso alcan~ado entre as  principais fo r~as  politicas (e 

sociais) incluia ja a ambiguidade que marcara todo o period0 subsequente da 

reforma educativa, em particular da rela~ao entre a s  orienta~6es sectoriais 

estabelecidas pel0 govern0 e o normativo da Lei de Bases. Antecipando, o 

Relatdrio e Parecer acrescentava: 

"Ja porque a convergtncia alargada n8o se coaduna corn a especifica~80 

de politicas. nem uma Lei de Bases tem a mesma fun@o de uma lei sectorial. ja 

porque a Assembleia n8o se deve sobrepor ao que C prbprio da politica de 

governos. estima-se tarnbCm que da lei a aprovar n&o C de esperar a solu@io de 

todos os problemas com que se debate o nosso sistema educativo. E. no 

entanto, legitirno esperar que para tal contribua decisivamente uma Lei de 

Bases definindo com clareza as  traves mestras de estrutura~go do sistema 

nacional de educa~go e os principios orientadores e impulsionadores do seu 



funcionamento. em ordem a prossegulr as iinalidades que lhe sao atribuidas 

pela Constitui~Zio da ~e~l ibl ica"~".  

No plano tecnico (e politico). a Lei de Bases nao introduz grandes rupturas 
na estrutura do sistema de ensino. como decorre de uma analise comparada 

dos organogramas correspondentes as  flguras 6 e 7. No plano dos principios, 

como escrevi em outra o c a ~ i i i o ~ ~ ~ .  consagrou as  grandes vertentes humanistas 

subjacentes a melhor tradi~ao do pensamento pedag6gico portugub, A refledlo 

internacional sobre a democratiza~iio dos processos educativos e aos valores 

progressives da Constitui~80 da ~ e ~ i ~ b l i c a ~ ~ ~ .  

A Lei de Bases estabeleceu uma nova organiza~ao do sistema educativo 

(capitulo 11). detenninou os apoios e complementos educativos necessarios a 

promoCao do sucesso escolar (capitulo 111). estabeleceu os principios da 

forma@o dos educadores e professores e das respectivas carreiras (capitulo 

TV), detenninou a organiza~ao dos recursos materiais (capitulo V), estabeleceu 

os principios e formas de administraqao do sistema educativo (capitulo VI). 

determinou os meios de desenvolvimento e avalia~ao do sistema educativo 

(capitulo VII), estabeleceu o papel do ensino particular e cooperativo (capitulo 
VIII), e apontou disposi~des flnais e transitorias relativas a implementa~iio e 

aplica~iio da lei (capitulo IX). 

Neste Wimo capitulo, a Lei de Bases determinou, especincarnente. que o 

Governo devia apresentar, no prazo de um ano, diversa legislac80 

complementar, submetida a parecer do Conselho Nacional de Educa~iio. 

igualrnente previsto na lei, nos seguintes dominies: gratuitidade da escolaridade 

obrigatoria; forma~ao de pessoal docente; carreiras de pessoal docente e de 

outros profissionais da educa~%o; administracao e gestao escolares; planos 

curriculares dos ensinos basico e secundario: forma~ao profissional: ensino 

recorrente de adultos: ensino a distancia; ensino portuguCs no estrangeiro; 

apoios e complementos educativos; ensino particular e cooperativo; educa~ao 

fisica e desporto escolar; e, educa~ao artistica (artQ 5gQ, nQ 1). 



Flgura 6 - Organo~pama do sistema escolar, segundo lq@laCgo 
anterior Q Lei de Bases do Sistema Educativo 

h.im srcuDdirio O I d  Unif icdo ?rotL.sfo~l 

Adaptado de: TEODORO. A., FERNANDES, G. e TEODORO. V.D. (1984). Guia M f c o  
do Sistema Educatiuo. Lisboa: Piatano Editora, p. 9. 
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A Lei de Bases determinou ainda. numa inequivoca manifesta~%o de 

vontade em abrir uma nova fase na politica educativa nacional, que 

"o Governo, no pram de dois anos, deve elaborar e apresentar na Assemblela 

da Republics, urn plano de desenvolvimento do sisterna educativo, corn um 

horizonte temporal a medio pram e limite no ano 2000, que assegure a 

realiza~go faseada da presente lei e demais legisla~ao complementar" (art9 

so0). 

Rui Gracio considera, no seu ultimo trabalho publicado, que "a actual lei 

basilar de Educa~ao pela respira~Bo politica, pela diferenciada tecnicidade. pela 

e lemcia  da ordenaMo e do estilo, C um documento importante em si mesmo 

e pela ressonancia ~ i m b 6 1 i c a " ~ ~ ~ .  Mas. alerta. "cumpre ter presente as 
limita~6es de todo o ordenamento juridic0 da realidade", e interroga sobre a 
existencia de uma continuidade, nao meramente tecnica mas igualmente 

plitica. entre os propositos de refonna em 1973 e em 1987-1988~". 



Em importante ensaio sobre a sociedade e o Estado em Portugal. 

Boaventura Sousa Santos defende que nos encontramos no auge de urn process0 

que se iniciou em 1969 e que consiste na renegociaMo, conduzida pel0 Estado, 

da sua posi~ao no sistema mundia~~~ ' .  Mantendo a caracterizaqlo de Portugal 

enquanto sociedade semipenf&rica no context0 europeu2=. Sousa Santos alerta 

para a heterogeneidade e discontinuidade da regula~ao social geradas por 

rapidas transforma~6es nas fonnas de Estado que, num curto periodo, evoluiu 

do corporativismo para urn Estado em transi~go para o socialismo, e de uma 

regulaqlo fordista e de urn Estado ProvidCncia para urna regula~ao neoliberal. E. 

acrescenta, cada urn destes rnodos de regula~ao teve repercussdes nas leis e 

nas  institui~aes, nos services administrativos e nas ideologias, sendo 
comparaveis aos diferentes estratos geologicos que cornpaem urn terreno. 

"alguns velhos, outros novos, cada urn corn a sua pr6pria 16gica e a sua implicita 
,257 orienta~ao estrategica . 

Ultrapassado o Estado dual2". caracteristico do periodo rwolucio~rio. na 

sociedade portuguesa foi-se acentuando, a partir de 1976, o fosso entre o 

quadro juridico-institutional e as pfiticas sociais. tanto nas rela~des sociais de 

produ~ao como nas de reprodu@o. Essa discrepancia entre o juridico e a 
praxis passou a ser constitutiva da propria ac tua~ao do Estado que, como 

salienta Boaventura S. Santos. 

"age frequentemente a revelia das politicas oficiais que se propde e subverte o 

seu quadro juridico e institutional. pactuando, por acq80 ou omissiio. corn 
259 

comportamentos que o violam, quando n8o chega a fomenta-10s" . 

Esta contradi@io conduz a urna fonna de domina@o estatal que Boaventura 

S. Santos sintetiza no conceit0 de Estado paralelo: 

"0 Estado formal corre paralelo ao Estado informal; o Estado 

concentrado desdobra-se numa pratica de Estado difuso e o macro-Estado 



numa pratica de micro-Estado. o Estado amplo comports-se como se fosse urn 

Estado minirno. Em suma, o Estado oficial coexiste corn urn Estado paralelo. 

subterraneo. Esta coexistencia cria urn efeito de distancia~ao em rela~ao a 

legalidade instituida por via da qua1 esta ultima e neutralizada sempre que o 

Estado ou. melhor, os diferentes micro-estados geminando no seu interior 

pretendem corresponder informalmente a interesses corporativos 

suflcientemente fortes para os mobillzar. 0 efeito de distancia~ilo permite que 

a quebra da legalidade do Estado n8o seja automaticamente seguida por 

quebra da legitimidade do Estado. 1,260 

Ou, por outras palavras, um Estado constitucional construindo activamente 

uma moderna sociedade capitalista democratica sob uma Constitui~Bo que 

aponta em direccgo a uma sociedade socialists sem classes261. 

A forma de Estado paralelo prevalece. segundo Boaventura S. Santos. ate 

1989. ocasiao em que a segunda revisgo da Constitui~ilo elimina os elementos 

socialistas remanescentes do texto aprovado em 1976. Todavia. esta dimenslo 

do Estado comecou a entrar. lenta mas inexoravelrnente, em declinio a partir 

de 1986, pela conjugacao de diversos factores politicos e econ6micos, como 

sejam a estabilidade governativa resultante da maioria absoluta obtida pel0 PSD. 

o impact0 da integracgo da CEE (e, sobretudo. do flux0 de fundos estruturais), a 

segunda revisao constitucional e o tipo de relac6es de troca e de relac6es 

salariais que comecam a prevalecer262. 

0 declinio do Estado paralelo significou a emergencia de uma outra 

orientacao politica que Sousa Santos designa de Estado heterogkneo e que 

compreende um complexo jog0 de acc6es estatais visando reduzir a distiincia e 

a discrepancia entre o quadro juridico-institutional e as  relac6es skio- 

-economicas, desta vez agindo segundo e atraves de iniciativas estatais que 

pressup6em uma activa participa~ilo das organizac6es e foreas sociais. 0 

objectivo it, desenvolver algumas medidas de coerCncia, de regula~ao social 

estavel. num quadro de relac6es de troca e de produ~ilo grandemente 

heterogeneas e num mercado de trabalho tambem muito segmentado ou 

descontinuo. o que convida, sugere Sousa Santos. a olhar ainda corn mais 
263 atencao para a estrutura social e para os actores sociais . 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, pel0 period0 em que foi elaborada e 

aprovada (1986), mas sobretudo pel0 seu conteudo, com as suas constantes 



referencias ao texto constitucional e aos objectives democratizadores da 

educa~iio, e.  urn ordenamento juridic0 tipico do que Boaventura S. Santos 

caracteriza de Es tad0 paralelo. A re forrna educatiua, nao seguindo 

obrigatoriamente a Lei de Bases e, muitas vezes. revogando-a implicita ou 

explicitamente2". insere-se ja na constru@io do que Sousa Santos designa de 

Estado heterogkneo, onde os prop6sitos podem ser assumidos mais 

abertarnente. 

A refonna educativa comecou por ser, ao nivel do discurso politico. eleita 
uma prioridade nacional, como abordei em ponto anterior. "A realiza@o de uma 

profunda reforma do sistema educativo e uma das tarefas a que o Governo 

atribui maior prioridade". afirmava em 1987 o Primeiro Ministro Cavaco Silva. 
na apresentacao na Assembleia da Republics do Programa do XI  overn no^^^. 

A Educacao e entao atribuido o estatuto de prioridade nacional 

indeclin&ve12". pols representa um sector tcio vital d moderniza@io acelerada 

do ~ a i s ~ ~ ' .  o que exige urn esfor~o uerdadeiramente nacional viuido corn urn 

esfor~o de geraCcio268. Em consequCncia, defendia entao o Primeiro Ministro. 

"temos todos - Govemo. famillas, educadores. instituic6es da sociedade civil, de 

partilhar a responsabilidade de preparar as  nossas criancas e jovens para fazer 
,1269 face aos desafios do seculo XXI . proposito que apontava, com naturalidade. 

para a defesa de um consenso nacional sobre a politica educativa a a d ~ ~ t a r ~ ' ~ .  

A regulamentqao da Lei de Bases, que na sua aprova~iio recolhera uma 

larga base social e politica de apoio, tornou-se o pretext0 em torno do qua1 se 

procurou construir esse consenso nacional, que, nas palavras do Ministro da 

Educa~ao. Roberto Carneiro, exigia urn triplice esfor~o: 

"em primeiro lugar, atraves de um ditilogo alargado e honesto; depois, atravts 

de um respeito sincero pela diferen~a e [finalmente] da reniincia ao 

s e c t a r i s ~ n o ~ ~ ~  l .  

A producao de multiples documentos sobre a reforrna, por comiss6es e 

grupos de trabalho criados pel0 Ministerio da Educa~ao e a realizacao de 

debates publicos, mais ou menos amplos, sobre as suas propostas, constituiram 

os meios privilegiados utilizados pel0 Governo para alcan~ar esse t8o almejado 

consenso nacional. 0s trabalhos e propostas apresentadas pela Comissao de 

Reforma do Sistema Educativo (CRSE)~'~, a proposta de reorganiza@o dos 



planos curriculares dos ensinos basico e secundario apresentada pel0 grupo de 

trabalho coordenado por FraQsto da ~ i l v a ~ ~ ~ .  o relatorio sobre a situacao do 

professor em Portugal elaborado por Manuel Braga da Cruz e o u t r ~ s ~ ' ~ ,  o Dia 

D ~ ' ~ ,  bem como outras i n i ~ i a t i v a s ~ ~ ~ ,  representam aspectos marcantes de urna 

estrategia que caracterizou a actua~ao do XI Governo no dominio da Educacao. 

com incidCncia mais vincada na sua primeira metade (1 987- 1989). 

Neste dominio. o XI Governo seguiu uma tendtncia geral no plano 

intemacional, pois, como assinala Thomas Popkewitz, urn elemento importante 

da pratica reformists actual consiste na elaboracao de numerosos textos 
publicos sobre os problemas educativos. A linguagem da reforma. sublinha 

Popkewitz, "nil0 e so um instrumento de poder. mas uma tecnologia que 

medeia a distribui~ao do poder"277. 

0 debate publico e, como assinalei na nota introdutbria deste capitulo, 

parte integrante do processo democrbtico, que assume uma f u n ~ a o  

legitimadora ao procurar levar os intervenientes no debate a acreditar que as  

politicas governamentais s8o o resultado de urn consentimento ptlblico, 

tomando-as assim mais facilmente aceitaveis do que por urn processo de 

irnposit$io ou de afirrnacao de a ~ t o r i d a d e ~ ~ ~ .  A prodqao de documentos de 

politica educativa e o seu debate publico, para alem dos assuntos a que se 

reportam, tCm como uma das suas flnalidades principais criar a ilusao de urna 

ausCncia de proposito politico especifico nas orientacees governamentais, 

animando a no@o de urn interesse publico universal279. 

0 discurso sobre a reforma educativaZBO comecou por assentar num 

diagnbstico sewroZ8' da situacao do sistema educativo. 0 Programa do XI 

Governo apontava do seguinte mod0 o nosso atraso estrat&gico no dominio 

educativo: 

"Ha que reconhecer que a situa~Bo educativa em Portugal revela uma 

nitida atrofia quando comparada corn a dos paises congineres da Europa 

ocidental. 0 exercicio do direito a educa~ilo em Portugal depara-se corn 

estrangulamentos de ha muito removidos na generalidade desses paises. 

Problemas estruturais acumulados de ha dicadas. agravados corn a falta de 

estabilidade politica da qua1 decorreu a impossibilidade de defini~Bo e 

execu~tlo de urn project0 consequente de reforma educativa. consensualmente 



construido e negociado. conduziram a esse atraso estrategico, do qua1 

decorrem serios obstfxulos ao desenvolvimento geral do 

A severidade do diagnostico foi acentuada sobretudo em documentos que 

se  destinavam a obter financiamentos dos fundos estruturais da Comunidade 

Europeia, designadamente no P R O D E P ~ ~ ~ ,  onde o atraso de Portugal em 

materia de recwsos humanos, relativamente "a todos os paises da Comunidade 

Europeia", e considerado "t8o grave que se torna incompativel com a coeao 

social necess&h para o mercado ~ i n i c o " ~ ~ ~ .  Contudo, m e m o  no plano interno, 

o Ministro Roberto Carneiro n8o se coibiu de alargar esse diagnostic0 as  

condi~6es sociais do pais - "ha muitas criancas que infelizmente chegam a 
escola sem ter comido ou apenas bebido um cop0 de vinho ou tendo frio porque 

n%o tCm roupa para vestir", afirmou perante o meio de comunica~80 social mais 

poderoso, a televisao 285 -. ou de o utilizar para justincar o mal-estar e 

descontentamento dos professores - "ha 20 anos [o professor] tinha um estatuto 

social muito mais importante do que tem hojel*. afirmou por mais de uma va286. 

A apresentaC%o de um diagnostico da s i tua~%o educativa como o fez 

Roberto Carneiro, sobretudo na primeira parte do seu mandato (1987-1988). 

tem evidentes propositos politicos: facilitar a constru~ao de um consenso nos 

planos politico e social, sempre mais facil de obter no diagnbstico do que na 
terapia. e. desse modo. construir uma m o b i l i ~ ~ o  de p r e d i s p 0 s i ~ 6 e s ~ ~ ~  em 

torno da reforma e dos seus objectivos. 

No discurso sobre a reforma educativa silo perceptiveis duas linhas de 

argumentacao dominantes: uma. realcando o papel economico da educac80; 

outra, insistentemente sublinhada, centrada na constru~iio de uma escola de 

valores e de projecto. 

Roberto ~ a r n e i r o ~ ~ ~ ,  na apresentacao do Programa do XI Governo na 

Assembleia da Republica. justificava teoricamente a importancia do 

investimento educativo no desenvolvimento economico: 

"Porem. a educa@o e ainda, sem sombra de dlivida. vistas as coisas por 

um dngulo economico e de progress0 material. o investimento decisivo que 

determina o desenvolvirnento dos povos e a conquista de niveis elevados de 

bem-estar. 



"Se esta concep~ao era ja dominante no pensamento econ6mico dos 

anos sessenta. ela tornou-se hoje quase obsessiva, no momento hlst6rico em 

que se verifica a transi~ao de um modelo industrial para um modelo p6s- 

industrial de civillza@o, onde os factores estrattgicos de vantagem ja n8o &io 

nem a energia. nern as mattrias-primas, nem o capital fko, mas. outrossim, a 

inteligtncia. a informa@o. a inova~ao tecnoldgica, a criatividade, a 
,289 adaptaMo B mudaqa, em suma, a qualidade do factor human0 . 

A refonna educativa e considerada um elemento-chave na moderniza~ao 

da economia e urna condi~go para responder ao desafio da integra~8o europeia. 
"Se nllo vencerrnos a batalha da qualifica~80 proflssional seremos subjugados 

pela Europa do mercado unico ja em 1992". afinnava Roberto Carneiro em 

entrevista concedida em 1988290. o que justificava o proposito de atribuir 

recursos financeiros acrescidos ao sector da educa~ao, inserindo-os numa 

logica de crescimento da economia e de investimento no factor humano2'l. 0 

discurso economico da educa~ao foi, como se analisou em ponto anterior, 
igualmente utilizado para justificar a atribui~ao de prioridade a reintr0ducd.o do 
ensino pro~ssiondg2. 

Analisando as m u t e s  do discurso educative em Fran~a  nas \iltimas trb 
dCcadas. Bernard Charlot refere que este discurso sobre a qualidade dos 
homens se define em f u n ~ a o  do conjunto de competCncias requeridas ao 

trabalhador nos modernos processes de produ~ao - adaptabilidade, capacidade 

para afrontar as incertezas, pensamento sistemico, aptidilo para trabalhar em 

equipa - e n8o tendo como referencia primeira a propria format$io, avaliada 

tanto pel0 desenvolvimento pessoal e social do fonnando como pela validade 

intrinseca dos saberes que dispensa ou dos valores que inculca. Um tal 

discurso, segundo Charlot, insere-se na substituiqilo da logica tradicional do 

sistema de ensino, assente na oferta 

Saberes estruturados em disciplinas -D Transrnissdes desses saberes -D Fwrna@o do -D Acesso ao 
Valores culturais e soaais I Inculca@o desses valwes I indivfduo I emprego 

por uma nova logica, baseada na qualidade dos homens e da forrna~ilo, assente 

M prwura293. 

-D Oferta de emprego 
sobre o mercado 
de trabalho 

-D Procura de 
forma@o do 
jovem e de 
sua farnllia 

Necessi&des 
da produ@o 

-D Defini@o de 
uma formaMo 
'de qualidade' 

-D Pedidos da ernpresa 
em pessoal forrnado 



Emergtncia do discurso... 151 

Thomas S. Popkewitz, ao analisar a s  reformas educativas contempofineas 

nos Estados Unidos, rea l~a  igualmente os objectivos economicos das refomas 

encetadas. impulsionadas por transforma~6es e tens6es importantes que se 

desenvolvem nos contextos nacional e internacional. Mas, acrescenta. se o 

reajuste economico e um objectivo fundamental tambem o a o  outros aspectos 

culturais e politicos, salientando como t r a ~ o s  que emergem das actuais 

reformas educativas um espiritualismo e urn nacionaIismo r e n o u a d o ~ ~ ~ ~ .  

0 discurso politico em Portugal entre 1987 e 1991 esta cheio de 

referemias aos valores educativos, sendo, como se referiu em ponto anterior. 

uma das questoes centrais no debate realizado na Assembleia da Republics 

aquando da interpela~iio a politica educativa do Governo em 1990. 0 Programa 

do XI Governo propugnava claramente "o refor~o do conteudo civico, etico e 

valorativo da e s c 0 1 a " ~ ~ ~  e o Primeiro Ministro. Cavaco Silva, atribuia a 
"renova~ao do sistema educacional", a par de objectivos economicos, a misdo 

, ,296 de "valorizar a nossa matriz historico-cultural . 

Roberto Carneiro dedicou a questao dos valores uma parte consideravel 

dos seus discursos e interven~6es publicas. Assurnindo, em dois dos seus mais 

significativos d i s c u r s ~ s ~ ~ ~ ,  que "a constru~ao do futuro e a foma~iio dos 

homens de amanha tern por base a Escola e a Familia", Roberto Cameiro 

defendia uma "educa~ao pelos valores", atribuindo a familia "responsabilidades 

indeclinaveis e indelegaveis perante o plano formativo dos filhos" e ao sistema 

educative a oferta da possibilidade de "livre escolha perante modelos 

alternativos que ao cidadao se oferecem". Privilegiando uma dimensao 

confessional da escola piiblica, como sublinha Rui ~ r a c i o ~ ~ ~ ,  Roberto Cameiro 
1,299 insistiu igualmente no conceit0 de "valoriza~iio da patria , recorrendo a 

expressoes exteriores de nacionalismo, como a aquisiciio de bandeiras 

nacionais para as  escolas primarias e a obrigatoriedade da aprendizagem do 

hino nacional. 

A desestatizaclio do ensino300 tornou-se entao um dos eixos da reforma 

educativa. Como afirmava o Secretario de Estado da Reforrna Educativa. Pedro 

Cunha, "para que as familias usufruam plenamente do direito a orientar a 

educa~ao dos seus fllhos". sZio necessarias duas condi~iies: "ter a sua disposi~ao 
urn ensino particular acessivel e de qualidade"; e, atraves da descentraliza~ao e 



da participa@o, assumam o control0 do ensino p6bli~0301. Sintetizando nas 

figuras 8 e 9 essa orientaqilo. Pedro Cunha acaba por defender que 

"o grande esfoqo actual portuguCs consiste numa revolu~Bo cultural profunda 

que oriente cada vez mais o nosso sistema educativo para uma organiza~iio 

personalizante que combine a possibilidade para todos de escolha efectiva de 

modelos particulares de ensino. com a possibilidade de participa~ao efectiva 

das familias no ensino publico para a constru~ao do project0 educativo mills 

adaptado A cultura e necessidades l o c a i ~ ~ * ~ .  

Figua 8 - A reforma educativa e a rela@o do Estado para corn o Ensino 
Particular 

Fomento do 
Ensino 

Particular 

Extraido de: CUNHA, P. d'O. (1989). "A desestatiza~ao do ensino em Portugal". 
Cadernos de Eoonomia, I1 (6). p. 17. 

Seguramente sinal de uma normaliza~tio das prAticas educativas a nivel 

i n t e r n a ~ i o n a l ~ ~ ~ .  a alirma~ilo de Popkewitz relativa aos Estados Unidos de que 

"as reformas propostas associam os objectivos economicos dos liberais em 
materia de ciCncia e tecnologia com uma serie de imagens culturais que evocam 

as  tradic6es famlliares que defende a nova direita"304. pode aplicar-se a refonna 

educativa em Portugal, no entendimento que lhe deram o XI Governo e o 
Ministerio Roberto Carneiro, pois. provavelmente, como acrescenta Popkewitz, 

"[estas] reformas estabelecem de maneira sirnbolica o papel do capitalismo 

num destino nacional. num espiritualismo e num nacionalismo renovados. 



assim como a definiqgo da democracia liberal no actual clima 
305 conservador" . 

Figura 9 - A reforma educativa e o conceit0 de liberdade de ensinar 

Sistema PlSMico Sistema 
Comunitdrio Personalizante 

ResistQncia 
a0 a0 
Ensino Particular Ensino Particular 

- - - C 
Sistema 

I Sistema Piblico 
Estatizante Burocratico 

Extraido de: CUNHA, P. d'O. (1989). "A desestatiza~ao do ensino em Portugal". 
Cadernos de Ecomia 11 (6). p. 20. 

A reforma educativa foi apresentada, pel0 seu responsavel directo, o 

Secretmo de Estado da Refonna Educativa, como "uma reforma global que 

necessariamente tern de integrar todos os vectores nevralgicos do sistema de 
,306 educa~ao e ensino. fazendo-o de mod0 organic0 e consistente . o que 

pressupunha uma metodologia especifica que respondesse a prop6sitos ti30 

amplos. 

Pedro Cunha considerava como uma das caracteristicas que distingue a 

reforma educativa portuguesa de outras, americana ou europeias, a sua 

m e t o d ~ l o ~ i a ~ ~ ' .  Num discurso didictico sobre as finhas mestras cia refornuc 
eciucatiua, Pedro Cunha explicitava: 

"0 mCtodo utilizado na reforma educativa foi, quanto ao seu 

enquadramento legal. um metodo dedutivo, tipicamente latino; mas ja 

empirico, experimental, quase anglosaxonico, quanto a s u a  
,,308 operacionaliza@o . 



0 metodo dedutivo. tipicamente latino. como sublinhava o Secretario de 

Estado Pedro Cunha, processou-se segundo tres momentos: o prirneiro. "deu-se 

com a prepara~ao e aprova~ilo de uma Lei de Bases do Sistema Educativo 

aprovada na Assembleia da Republica em 1986, depois de amplo debate por 

todos os partidos politicos"; o segundo. "foi o debate nacional conduzido e 

organizado por uma comissao de especialistas", onde se deve "certamente 

mencionar os trabalhos do presente Ministro da Educa~Zio En@ Roberto 
n309. Carneiro . o terceiro. e ultimo. "inclui um vector legal, continuando o 

carninho dedutivo do desenvolvimento da Lei de Bases, e urn vector operacional 
"3 10 onde o esfor~o empirico se manifesta rnais claramente . 

0 mCtodo empirico, que. segundo Pedro Cunha. marca um vivo contraste 

com reformas anteriores. "feitas em gabinete e aplicadas depois a todo o pais", 
consistiu, como descrwe para a reforma curricular. no percorrer das seguintes 

etapas. depois de ultrapassado o "percurso dedutivow3 : escolha de uma 

"arnostra representativa de 70 escolas"; organizaCao de ac~des de forma~ilo para 

"esclarecimento dos novos programas"; experimenta~ao supervisionada por 

"tCcnicos e inspectores"; avalia@o. introdu~ilo de correc~des e elabora@o dos 
1,312 manuais; e, por flm, generaliza-se "a todo o pais o programa proposto . 

A metodologia apresentada por Pedro Cunha consiste, afinal. na aplica~ao 

do paradigma que Huberman designa de i n w ~ t i ~ ~ ~ - & s e n u o l v i m e n t o ~ ~ ~ .  e que 

estwe na base dos falhados processos de reforma tentados em diferentes paises 

a partir dos anos ~ e s s e n t a ~ ~ ~ .  

Uma reforma e, como sublinha Jose Alberto Correira, "uma inova~go 

introduzida num macrosistema que pode facilitar a emergencia de praticas 

inovadoras no(s) microsistema(s) tendo objectivos mais ou menos 

contradit6rios com os objectivos explicitados para a reforma" 315. Tendo 

consciencia que existe uma distancia consideravel entre a s  ideias e os 

objectivos expresses e a realidade quotidiana dos estabelecimentos de ensino e 

a pratica pedagogica dos professores, importa distinguir duas concepq3es 

basicas de inovaq30, subjacentes a qualquer process0 de reforma, que Correia 

designa por inova~ao instituida e inova@o instituinte. A primeira concep~ao. 

que aparece intimamente ligada ao paradigma investiga~tio-desenuoluirnento. o 

que exige dos professores e uma capacidade de aceita~ao da mudan~a proposta, 

ou imposta, bem como o dominio das competCncias tecnico-pedagogicas 



capazes de desempenhar eflcazmente as novas fun~6es que h e  silo exigidas. ou. 

como insiste ainda Jose Alberto Correia. "exige que os professores sejam 

capazes de reproduzir um modelo de mudan~a e nao visa institucionalizar um 

modelo de mudan~as". A segunda concepqao apresenta caracteristicas diversas 

e decorre de uma outra metodologia: signiflca rupturas com praticas anteriores 

e a produ@o de novas priticas316. 

Segundo diversos autores. as caracteristicas da inova@o instituida silo 

incompativeis corn o proprio conceit0 de inovaF~o3". Citando Ardoino, Jose 

Alberto Correia considera que a inovaCiio instituida C. na realidade, uma 

"espCcie de ortopodismo social que depressa debcar& reaparecer. de fonna 
,,3 18 insidiosa ou mesmo brutal, a sua inten~iio de conten~ao (e repressao) . 

No discurso sobre a reforma, o papel dos professores foi por diversas vezes 

sublinhado. Roberto Carneiro, sobretudo no periodo inicial de mobilix@o de 
predlsposic&s para a reformu, comeqou por salientar: 

"0 problema dos professores e um problema nevralgico e central da 

problematica educativa. Nao vamos, de facto, conseguir fazer a Reforma 

Educativa, nem reabilitar o sistema, sem a empenhada motiva~ao dos 

professores e sem a prornwao qualitativa do service docente. E na sala de 

aula, e na rela~ao entre o professor e o aluno. que se vai jogar o Mto ou o 

inexito da Reforma. Isto nao se resolve com urn despacho ministerial ou urn 

decreto-lei. [ . . . I  0 meu objectivo t alterar a realidade objectiva da Educa@o, na 

sala de aula. E. ai. o professor e o eixo fundamental dessa reforma. Vamos ter 

de criar condi~des materiais, profissionais. sociais e humanas mais dignas 

para a pmfis&io docente. [...lw319 

A realidade foi. todavia, consideravelmente diferente do proposito 

enunciado por Roberto Carneiro. No periodo correspondente ao seu mandato 

(1987-1991). acentuou-se o mal-estar e a crise de identidade dos professores, 

conflrmados atraves de midtiplos indicadores s o ~ i o 1 6 ~ i c o s ~ ~ ~ .  Para essa situa~ao 

contribuiram de mod0 decisivo factores extrinsecos ao process0 de reforma. 

entendido num sentido restrito, onde flguram. em lugar de destaque, a 

negociaqao do estatuto da carreira docente e a inser~ao dos professores no 
novo sistema retributivo da administra~ilo publica, que originaram urn dos 

periodos de maior conflitualidade entre as organiza~des de professores e o 

Ministitrio da Educa~%o. Mas essa s i tua~ao de mal-estar e de crise de 



identidade e originada igualmente por factores intrinsecos, resultantes dos 
proprios pressupostos metodologicos em que assentou a refonna, que, como se 

viu, pretendeu ter no modelo de investigacilo-desenvolvimento o seu 

paradim.  

A metodologia da reforma, tal como a descreve Pedro Cunha. assentou 

numa clam separa@o entre as  fases de concep~go e de execu@o. contribuindo 

grandemente para o que Henry Girow designa de proletarfiacdo do trabalho do 
professor, ou seja. 

"a tendencia para reduzir os professores B categoria de ttknicos especiallzados 

no interior da burocracia escolar, com a consequente funtplo de gerir e 

cumprir programas curriculares em lugar de desenvolver ou assimilar 

criticamente os curriculos para os ajustar a s i tua~6es  pedagbgicas 

especificas"32 ' . 
Antonio Novoa, reportando-se a realidade portuguesa, assinala o efeito 

perverso de uma politica reformadora que reduz a interven~ilo autonoma dos 

professores, "que se sentem pressionados a participar na concretiza~ao de 

projectos concebidos no exterior da profissao d ~ c e n t e " ~ ~ ~ .  A reforma nao 
valorkou - antes ignoro~323. quando mesmo nao a s f i ~ i o u ~ ~ ~  - os projectos de 
inova~ilo existentes. propiciando que surgissem frequentemente. assinala 

Novoa. 

"como agentes no terreno da reforma do sistema educatlvo, pessoas que at6 ai 

se tinham remetido ao silCncio e ao imobilismo, e que n8o se importam de 

funcionar como uma esptcie de correia de transmiss&o de projectos e de 
325 

programas em cuja elabora~ao Mo participaram" . 

Sob uma aparencia de racionalidade. imparcialidade e atltude ~ i e n t i f l c a ~ ~ ~ .  

as  reformas educativas procuram, genericamente, reforcar a tutela estatal sobre 
os professores, que se prolonga normalmente atraves de uma outra, a tutela 
cientifco-curricular327, onde a investigac30 funciona como um discurso de 
contr010~~~.  

A reforma educativa, na sua versilo portuguesa. niio tem fugido a estes 

propositos. A racionalizwdo do ensino. sublinha Antonio Novoa, 



"nao se tern feito corn base na valoriza~ao da profissao docente e nas 

qualifica~6es academicas e cientiflcas dos professores. mas sim atraves do 

recurso a urn grupo multifacetado de especialis tas pedagdgicos (da 

planifica@o, da avaliaq30, do desenvolvimento curricular. etc.) a quem tern 

sido cometida a responsabilidade de conceber e de organizar os instrumentos 

neces&rios 3 melhoria da qualidade do e n ~ i n o " ~ ~ ~ .  

A imagem do professor que os documentos sobre a reforma projectam t a 
de urn t6cnico especialista, como diz Giroux, ou a de um especialista da 

interuen@o pedag6gica como apresenta Novoa. No primeiro caso, pretende-se 

que o professor fique submetido ao controlo das estruturas politicas ou 

administrativas. centrais ou locais; no segundo, a tutela de grupos de cientistas 

pedag6gicos330, em geral pertencentes a institui~6es de format$lo do ensino 

superior. 

Duas politicas sectoriais, entre diversas outras, siio paradigmaticas do 

proposito de aumentar o controlo, administrative ou tecnico, da profissao 

docente. Na forma~ilo de professores, o modelo da profissionaliza~ao em 

exercicio. centrado na escola e na experiencia do professor, foi substituido por 

um outro modelo de forrna~%o (Decreto-Lei nP 287/88), dependente das 

institui~6es de ensino superior responsaveis pela forma~ao inicial, centrado 

nos conhecimentos que estas consideram necesarias a fonna~ao profissional 

dos professores, e que ignora o percurso profissional anterior do professor. Na 
gestiio escolar. a critica a baixa efictrcia e eficiencia da gesuo democratica das 
e s c 0 1 a s ~ ~ l  e a defesa de uma "mais intensa participa~ao da comunidade na 

gestao da escola, com especial relevo para os pais. os empregadores, as  

autarquias e institui~6es 1 0 c a i s " ~ ~ ~ .  serviram de pretext0 ao projecto de 

profissionaliza~ao dos gestores escolares, previsto no Decreto-Lei nQ l72/9 1. 

Integrando-se num proposito de reconstitui~ao da capacidade administrativa do 

Estado e pretendendo institucionalizar sCrios limites a capacidade de 

intervenqao dos professores. como afirmei em outra o c a s i ~ o ~ ~ ~ ,  o diploma de 

gestao escolar constitui um documento paradigmatic0 de um projecto de 

reforma neoconservador, que pretende localizar na sociedade civil o seu 

suporte sociologico. submetendo os profissionais do ensino, acusados de serem 

defensores de interesses particulares, a corpos politicos ou administrativos, 

encarados estes como interpretes do interesse gera1334. 



Pode-se afirmar. utilizando a distin~iio de Ardoino e Berger. que a reforma 

educativa atribui ao professor sobretudo a condi~ao de agente e nil0 a de actor. 
o que esti  a conduzir a urna evidente incapacidade de mobiliza~ao dos 

professores para o processo de reforma. Como assinala Antonio Novoa num 

balan~o global a Refonna do Sisterna Educativo Portugu~s, generalizando ao 

conjunto dos actores sociais e profissionais, esta incapacidade de mobiliza~Bo 

"tern empurrado a dhxbnica reforrnadora para urna ldgica Zegislattua, sendo de 

facto impressionante o conjunto de diplomas legais preparados e aprovados nos 
"335 liltirnos anos . 

Em lucida analise sobre o discurso politico realizado sobre a reforma 

educativa, Thomas Popkewitz chama a atenqao para os objectivos reais desse 

discurso: um ritual e um act0 retorico, destinado a gerar junto da opiniao 

publica imagens de urna institui~ao, a educativa, que responde a pressao da 
moderniza~ao e assim mantem vivo o mito de que a escola realizara as suas 

miss6es democraticas na sociedade, contribuira para eliminar os efeitos 

debilitantes da pobreza e criara os fundamentos cientificos e tecnoldgicos do 

desenvol~irnento~~~. 

0 discurso de Roberto Carneiro e Pedro Cunha sobre a reforma educativa 
pode inserir-se nas categorias de Popkewitz: urna retdrica e um ritual, com 

f u n ~ 6 e s  de legitima~iio na c r i a~ao  de urna imagem de progress0 e de 

moderniza~ao. 

Rui Gracio, como se referiu em ponto anterior. interrogava sobre a 
existencia de urna continuidade entre a reforrna de 1973 e a dos finais dos anos 

oitenta. Gracio defende a existencia de uma continuidade t tcnica. "por 
st337 media~ao de protagonistas destacados . mas tambem tendencialrnente 

politi~a338, apesar, como lembra. "da ruptura democratica. que se tera rwelado 

afinal mais tenue do que se afigurou de inicio. .. w339 

A reforma Veiga Simao teve, inequivocamente, um papel legitimador da 

reestrutura~ao da reforma do Estado, que entrara em aguda crise nos ultimos 

anos da decada de s e ~ s e n t a ~ ~ ' .  A reforma que Roberto Carneiro pretendeu 

protagonizar insere-se no processo contraditorio de constru@io e de 

legitima~ao do que Boaventura S. Santos designa de Estado heterogkneo. Neste 

contexto, pode-se entao falar de urna continuidade retomada entre a s  duas 

r e f o r ~ n a s ~ ~  ' . 
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MEN ( 1973). A Refonna do Ststerna Educative (incluindo os debates na AN sobre a 

proposta de Lei do Governo). Lisboa: Ministtrio da Educa~iio. p. 39. [Cit. por GMCIO 
(19851, p. 1051. 

GR~LCIO (1985). pp. 106-107. 

Despacho normative nQ 140-A/78. M(Zrlo cia Rep* nQ 141. I Strie. 22 de Junho. 

Sobre este assunto. consultar E M ~ E O .  M. Tavares (1981). "Ensino SecundAriol'. In 

Sfsterna de Ensfno em Rrtzgd Lisboa: GuIbenldan, pp. 19 1-22 1. 

Rui Gracio foi Secretario de Estado da Orienta~iio Pedag6gica nos 11, I11 e IV 

Governos Provis6rios. entre 17 de Julho de 1974 e 8 de Setembro de 1975 (ver 

a@ndice 1). 

GR&IO, S6rgio (1986). Politica Educativa como Tecnologia Social. As r e f m  do 

Ensirto T h i c o  de 1948 a 1983. Lisboa: Livros Horfionte. p. 146. 

CHERKAOUI, Mohamed (1982). Les changernents du systerne kducafff en Rance. 
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RODRIGUES. Maria Joilo (1992). 0 Sistema de Emprego em Portugal. (=rise e 
mutac6es. 2. ed. Lisboa: Publica~6es Dom Quixote. p. 132. Maria Joiio Rodrigues 

aponta cinco outras componentes com impact0 negativo sobre o desemprego: (1) 

desmobiliza~iio de 90.000 homens do contingente militar devido ao fim da guerra 

colonial e regress0 de 600.000 repatriados das antigas coldnias africanas: (2) 
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Despacho 63/78. de 23 de M q o .  do ministro Sottomayor Cardia. 

Esta procura desencantada da educacao resulta, segundo Strgio Gracio. da 

inevitabilidade da desvaloriza~tio dos diplomas resultante da massifica~ao do 

ensino secundzblo. primeiro. e do ensino superior. depois. Strgio GrAcio contra* 

esta procura desencantada a uma procura optimists da educapio que terA 

caracterfiado "todo o period0 que se estende de meados dos anos 50 a t t  

pruvavelmente ao prlmeiro quartel dos anos 7W [ G R ~ I O ,  S. (1986). pp. 126- 127). 

Ver. a este proposito: SIY)ER, Stephen (1982). Educa~t3.0. Estado e Desenvoluimento 

em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte; e STOER. Stephen R (1986). Educacdo e 

Mudanca Social em Portugal, Porto: Airontarnento. 

Cf. G F ~ ~ I O .  S. (19861, p. 148. 

0 Programa do VII Governo assinalava como preocupa~des fundamentais do 

Governo da Alian~a Democratica a s  seguintes: "RevisBo global da politica 

educativa: reajustamento da estrutura organica do Ministtrio da Educa~go. 

Lan~amento de medidas sectoriais imediatas". [Programa do VII Coverno 

ConstitudonaL Apresentaccio e Debate. Assembleia da Repliblica (1 98 1). p. 36 11. 

Progmma do Vl Gouemo.... p. 214. 

Ver interpela@o Zi politica educativa do Governo, 3 1 de M w o  e 1 de Abril de 198 1. 

a@ndice 5. 

Interven~ao do Ministro Vitor Crespo na apresenta~ao do Programa do VI Governo. 

na Assembleia da Republtca, em 1980 [Programs do Vl Gouemo.. . . p. 2 161. 
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empresas [Cf. FENPROF (1983). "A grande mistifica~Ao". In Parecer sobre a 
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165. Cf. Rogmma do LX Gowmo Constituckmat. Ajxesentacdo e debate. Assemblela da 

Repiibllca (19831. p. 191. 

166. Cf. ns 7 do Despacho nP 194-A/83. 

167. Cf. nQs 2 e 3 do Despacho nQ 194-A/83. 
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procura no Ensino Ttcnico-Profissional". In ConferPncla Nacional. Novos rumos 
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Ensfno Tecnolbgtco e Profission4 Porto: GETAP. p. 608. Alguns dos numeros 
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170. Ver. nomeadarnente. a tomada de posi~ao da FENPROF, significativamente 

intitulada A gmnde mist@ca@o [In Parecer da FENPROF sobre a Organfa@o da 

Form- profisional, Cadernos da FENPROF nQ 12, 19871. 

171. Ver aptndices 6 e 7. que fazem a analise sumaria das interpela~6es reallzada a 

politica educativa em 1984. A posi~ilo do PS t5 claramente perceptive1 na segunda 
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"institucionaliza~go da via profissional no ensino secundario" constituir "a 
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Junho 1984. p. 53301. 

172. 0 Despacho Normativo nP 194-A/83 foi publicado nos termos do previsto no 

Decreto-Lei nP 47587. de 10 de Mar~o de 1967. o mesmo que permitira ao IV 



Governos Provisorio e ao I1 Governo Constitutional a unifica~ao do ensino 

secundWo. 

0 relatorio em causa. numa versao levemente refonnulada foi incluido em 

AZEVEDO. Joaquim (1991). Educa&o Tecndbgica. Anos 90. Porto: ASA, pp. 21-85. 

AZEVEDO (1991). p. 27. 

Ibidem, p. 44. Sublinhe-se o riltimo periodo. 

Cf. GR&IO. Rui (1991). 'Relance sobre a educa~ao escolar, dezasseb anos depob". 

V&&e, 38. p. 60. 

Cf.. nomeadarnente, CAMPOS. Bartolo P. ( 1989). Ques t&s de Politica Educattua. 

Porto: ASA, pp. 43-56. 

ArtQ 7Q. a]. e) da Lei 46/86. de 14 de Outubro. 

Segundo Bartolo P. Campos. o caracter terminal do ensino secundario 6 

determinado pel0 facto de. sendo necessiirio para aceder ao ensino superior. nil0 i3 

suficiente; ou seja, "em si. o ensino secundArio niio constitui prova de capacidade 

para a frequencia do ensino superior" [CAMPOS [1989). p. 461. 

ArtQ 9*, a1. f) da Lei 46/86. 

ArtQ 40P. nQ 3, da Lei 46/86. 

ArtP 100 , nQ 3. da Lei 46/86. 

CAMPOS (1989). p. 47. 

Cf.. nomeadamente. IMAGIN~LRIO. Luis ( 1990). "A reforma do Ensino Secundario. 

Cursos Tecnoldgicos - uma experif3nciaW. Znom@o, vol. 3. nQ 3. p. 37. 

Decreto-Lei nQ 26/89. de 21 de Janeiro. 

Cf. MARQUES. Margarida (1990). "As Escolas Profissionais: um novo modelo de 

forma~iio". Znova@o. vol. 3. n", pp. 43-52. 

-DO (1991). p. 145. 

Cf. MAFQUES (1990). p. 43. 
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193. Em particular as defendidas a partir de CROZIER Michel(1987). &tat modeste. &at 

modme.  Strat&gies pour un autre changernmt. Paris: Fayard. 
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196. Sobre este conceit0 ver. na literatura anglo-sax6nica: 

- MOORE, Robert (1987). "Education and the Ideology of Production". British 

Journal of Soddw of Education, vol. 8, nQ 2. pp. 227-242; 

- REES, Gareth, WILLIAMSON. Howard e WINCKLER Victoria (1989). 'The new 
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Pdlql. vol. 4. nQ 3. pp. 227-244; 

- BATES. Inge et al. (1984). Schooling for the Dole? The New uocationaltsm. 

Londres: Mac Millan. 

197. MOORE (1987). pp. 233-241. 

199. COHEN. Philip (1984). "Against the New Vocationalism". In Schooling for the Dole? 

The New Vocationalism [BATES, Inges et all. Londres: Mac Millan. p. 105. 

200. SKIER STOLEROFF e CORREIA (1990). pp. 35-46. 

201. FITZGERALD. Louise (1986). "On the essential relation between education and 

work". Journal of Vocational Behaviour. 28. pp. 254-284. 

202. Cf. STOER STOLEROFF e CORREIA. p. 45. 



"Um compromisso so pode ser justificado enquanto compromisso se se cumprirem 

duas condi~bes: um equilibria de poderes entre as partes implicadas, e o caracter 

n3o universal~vel dos interesses que silo object0 de urna negocia~ao. Basta que 

uma dessas condi~iks gerais da forma~ao de compromissos nil0 seja cumprida para 

que estejamos perante um pseudo-compromisso. Nas sociedades complexas. os 

pseudo-comprornissos Mo uma forma importante de legitima~8o" (HABERMAS. 

Jurgen (1976). Raison et L&itfmit&. p. 155. Este texto t citado por JosC Alberto 

Correia no ambito de uma poltmica com Joaquim Azevedo e Luis Irnagim3rio sobre 

as escolas profissionais, em Ap'ender, nBs 1 1 e 13. 1 990 e 1 99 1 ) . 

STOER. Steve (199 1). "Ensino Ttcnico-Profissional - Papel do Estado e Sociedade 

Civil. Comentario". In Confertncia Nacional Novos Rumos para o Ensfno 

Tecnol6gico e Proftssbnal. Porto: GETAP, p. 65. 

Designaqao preferida pelo PS, que. a t t  1984, a utilizou nos projectos de lei que 

apresentou. 

Tenho como hipotese que a politica educativa adoptada no chamado periodo 

revolucionario (1974-1976) apresenta n8o apenas rupturas relativamente ao 

periodo anterior e. em particular. a reforma Veiga Simao; tem. igualmente. 

contlnutdades. E uma questao que. provavelmente. abordarei em pr&dmo trabalho 

de investiga~ao. 

Rogtrio Femandes justifica esse facto pelas "limita~bes de principio impostas pel0 

programa do Mwimento das For~as  Armadas relativamente B s  grandes refonnas 

de  fundo [que] adiavam, como se compreende. quaisquer ac~6es  nesse sentldo" 

[FERNANDES. Rogtrio (1988). "Para quando a reforma do sistema educative?" 

Serua Nova. 18. p. 121. 

Cf. al. n) do artQ 167Q [texto de 19761. 

Rui Gracio considera esse designio de evidentemente quimtrico. "ja por ser ele 

ideologicamente determinado. ja por dai resultar uma ideologia no lugar de outra" 

[GMCIO. Rui (1991). "Relance sobre a educa~ao escolar. 16 anos depois". V&tfe, 38. 

11 Strie, p. 571. 

Cf. Programas dos Governos Constitucionais (I-II-III). Apresentactio e debate. 

Lisboa: Assembleia da Republics, 1978, p. 438 (48). 



212. Cf. "1974/84: Como e a Educa~8o dez anos depois do 25 de Abril" [Mesa-Redonda com 

Fralisto da Silva. Sottomayor Cardia, Antbnio Teodoro e Ricardo Roque]. Jornal cia 

JMwa@o, nQ 76, Abril/Junho 1984. p. 24. 

213. Cf. Programas dos Gotrernos ConsHtucionais (I-U-m). p. 1241. 

214. Cf. Programa do N Coverno Constitucional. Apresentwcio e Debate. Lisboa: 

Assembleia da Repfiblica. 1979. p. 236. 

215. "Valente de Oliveira: MEIC prepara Lei de Bases do Sistema Educativo" [entrevista]. 

Jomal de l3hm&o, nQ 2 1. M q o  de 1979, pp. 6-8. 

216. 0 N Govemo tomou posse a 22.11.1978 e foi exonerado a 10.06.1979 (ver aNndice 

1). 

217. Cf. Programa do VI Govemo Constitucional. Apresenta~ao e debate. Lisboa: 

Assembleia da Republics. 1980. p. 136. 

218. 0 Governo. aquando do envio da proposta de Lei nQ 366/I. de Junho de 1980. que 

substituia a primeira proposta nP 315/I. de Abril do mesmo ano, solicitou A 

Assembleia que fosse atribuida A Lei de Bases o grau de prioridade e urgencia 

prevista no artigo 173' da Constitui~ao, incluindo a dispensa do exame em 

comiss8o especializada. o que n8o foi concedido. Mais tarde. ja em desespero de 

causa. Vitor Crespo ainda tentou agendar para o lilttmo dia de funcionarnento da 

Assembleia uma autorizaCilo legislativa vlsando a aprwaqilo da Lei de Bases por 

decreto-lei, o que igualrnente ni3o conseguiu, segundo se presume. por opos&ilo do 

CDS, no interior da Alian~a Democratica, para alem, obviamente, da de todos os 

partidos da oposi~ao. 

219. Pareceres, coment&rios e criticas sobre a proposta da Lei de Bases do Sistema 

Educativo. Lisboa: Ministerio da Educa~ao e Ciencia. 198 1. 

220. Cf. quadro-analitico das pp. 347-348. 

221. Ibidem. pp. 349-350. 

222. Fui o relator do Parecer do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa [in Escola, 

Junho 1980: e Pareceres, comentcirios e criticas .... pp. 85-1031, na base dos 



contributos apresentados em diversos debates dos orgaos representatives do 

Sindicato e de um documentado trabalho elaborado por um grupo coordenado por 

G r a ~ a  Fernandes e J .  Salvado Sampaio [Escola. nQ 12. I1 Srie.  Maio/Junho 1980, 

pp.8-171. 

223. Cf. Parecer referido na nota anterior e cornunica~iio apresentada no debate 

promovido pel0 Sindicato dos Professores da Zona Norte. Porto. 31 Maio/l de 

Junho de 1980, que contou fguahnente corn a participa@o do Mlnistro da Educa@o. 

Vitor Crespo. 

224. A interven~ao de Adriano Vasco Rodrigues. normal porta-voz do CDS para as  

quest- educativas. na Assembleia da Repiiblica. em 3 1 de Maqo de 198 1. constitui 

um exemplo politicamente significativo do distanciamento do CDS fase A 

orientaqao imprirnida por Vitor Crespo ao Ministerio da Educa@o[cf. Dfhrfo da 

Assemblefa da Repihlica, II Legislativa. I Srie .  nQ 48. 1 Abrll 198 1. pp. 1809- 18 12). 

225. Cf. Programa do IX Governo Constitucional. Apresentacdo e debate. Lisboa: 

Assembleia da Republica. 1983. p. 34. 

226. Ibidem. p. 192. 

227. Cf. MMo cia Assembleia da Repribllca. 111 Legislativa. I Sr le ,  n9 9. 2 Junho 1985. 

228. Cf. Programa do X Governo Constitucional. Apresentacdo e debate. Lisboa: 

Assembleia da Republica. 1986, p. 37. 

230. Ibidem, p. 133. 

A composi~ao do CRSE era a seguinte: Alberto Amaral. Reitor da Universidade do 

Porto; Almeida Costa; Presidente do Instituto Polittcnico de Lisboa; Britaldo 

Rodrigues. Professor da Faculdade de Ciencias de Lisboa; Carlos CoeUzo. deputado 

do PSD, que solicitou dispensa de func6es ap6s alguns meses de exercicio; Manuel 

Patricia. Professor da Universidade de ~ v o r a ;  Joaquim Azevedo. TCcnico da 

Comissilo Coordenadora da Regiilo Norte; Manuel Pinto, jornalista no Jornal de 

Noticias; Manuela Teixeira. Secretaria-Ceral da FNSP; S6rglo Machado dos Santos, 

Reitor da Universidade do Minho; Meira Soares, Reitor da Universidade de Lisboa; 



Vitor Aguiar e Sllva, Professor da Universidade de Coimbra; e, Charters d'Azevedo. 

enquanto Director do CEP. 

Sobre a composic$io da ComissZio foi politicamente significative o dialog0 entre o 

mbistro Deus Pinheiro e o deputado do MDP-CDE. J o e  Manuel Tengarrinha. na 

s e w 0  de 8 de Maio de 1986 da Assembleia da Republics. J o d  Manuel Tengaminha 

comecou por perguntar a Deus Pinheiro se "nao teria sido precipitado a 

constitui~80" da ComiMo de Reforma. que reunia "urn muito restrltivo leque 

ideol6gicoW. Deus Pinheiro respondeu dizendo que, em sua opiniao, a Cornisdo 

abarcava "urn amplo leque ideol6gico". o que levou Tengaminha a perguntar entito 

se a Comis&o viria a integrar representantes da maior organiza~80 de professores. 

a FENPROF, ao que o Ministru retorquiu m a n d o :  "eu n8o disse que ela teria de 

incluir toda a gente" [cf. SAMPAIO, Jose Salvado (19881. Posiccio dos Partidos 

Parlamentares perante a Lei de Bases do Sistema Educatiw. Lisboa: Cadernos 

FENPROF. p. 231. 

Cf. nQs 1 e 2 a) da Resolu@o 8/89. in CRSE (1988). Proposta Global de Reforma. 

Llsboa: Ministtrio da Educa~Zio. p. 703. 

Essa detennina~ilo constatou-se designadamente quando, na Cornissilo de 

Educat.$o, em deliberacao interna. foi flxado um pram-limite para a apresentaeao 

de projectos de lei. a part& do qua1 se iniciaria o processo de debate publico [edkao 

de uma separata do Dim da Assembleia d a  Repfiblica com todos os projectos e 

fixa~8o de um pram para o envio de opinides e propostas] e de produMo legislativa 

[agendamento do debate na generalidade. debate na especialidade em comissao. 

aprova~80 final em plewlrlo]. 

Diga-se. em abono do rigor, principalmente da FENPROF e dos seus sindicatos 

membros. 

0 Relatbrio e Parecer da Comissao de EducacZio. Citncia e Cultura relativo aos 

Projectos de Lei sobre "Lei de Bases do Sfsterna Educative" datado de 30 de Abril de 

1986. salienta legitimamente. no seu ponto 2. o peso da interven~ilo social 

reclamando uma lei de bases. 

Veja-se o ponto 3 deste capitulo. 

Vejam-se as  tomadas de posic;Ao e propostas enviadas aos grupos parlamentares 

~ e l a  FENPROF e. de alguma fonna. sistematizadas na Resolucao do 2" Coneresso 



Nacional dos Rofessores (Lisboa. Maio de 1986). As propostas da  FENPROF para 

m a  Lei de Bases do Sistema Educativo e o desenuolvirnento da Educ-. 

Cf. Relatdrio e Parecer relativo a ProJectos de Lei sobre "Let de Bases do Sistema 

Educatiw". Comissao de Educa~ao, Ciencia e Cultura da Assembleia da Republica. 

30 Abril 1986. A subcomis&o criada teve a seguinte composi~80: Fernando 

Concef~ao e Vaz Freixo, do PSD; Agostinho Domfngos e FUld Gufmarbes. do PS; 

BMdo Paiua Campos e Eurlco Lemos Pites. do PRD: Jotge Lemos e Antdnfo Os&fo, 

do PCP: N e w  Correia e Narana Coissorb. do CDS: e. Jost Manuel Tenguninha. do 

MDP/CDE. Participaram igualmente nos trabalhos Vitor Crespo (PSDI e Antbnio 

Barreto (PS). A coordena~ilo foi atribuida a BCirtolo Palva Campos (PRD). 

Cf. ReZatW e Parecer, nQ 10. 

A expresdo e de GR&IO. Rui (1988). "Debater publicamente reformas educativas: 

urn confronto". Setzra Nova. nQ 18. p. 17. Neste interessante artigo, Rui Gdcio 

procede a urn confionto entre os debates de 1973, sobre a r e f o m  Veiga Simile, e de 

1986. sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo, situando-os no seu context0 

hist6rico. 

Cf. nQ 6 do citado ReZatbrio e Parecer. onde s3o apontados os 9 debates em que a 

Subcomiss80 participou, sendo 8 organizados por sindicatos dos professores 

membros da FENPROF e urn, o ultimo. pelo SPZN. 

Foi esse alias o motivo que Jost Apolinario, entao lider da JS, invocou para votar 

na generalidade contra todos os projectos, incluindo o do seu pr6prio partido. 

Consultei o pmcesso da Lei de Bases existente no Arquivo Historico da Assembleia 

da Republica, que n8o permite um tratamento sistematico dos contributos 

enviados. ate porque, segundo me apercebi, faltam muitas das tomadas de posi~8o 

enviadas para a Assembleia, e de que possuo noticia directa. 

Cf. G R ~ I O  (1988). p. 17. Em depoimento oral. Jorge Lemos, entiio deputado do PCP e 

um dos mais activos intemenientes no process0 de elabora~ao da Lei de Bases, 

referiu-me a existencia de cerca de 1.600 pareceres ou tomadas de posicao. 

Cf. nota 239 e CAMPOS. Bartolo Paiva (1987). "Prefacio". In Lei de Bases do Sisterna 

Educatiw. Apresenta~ao e cornenttcrios [PIRES. Eurico Lemos]. Porto: Edi~des ASA. 

p. 13. 



PIRES. Eurico Lemos (1987). Lei cie Bases do  Sistema Educativo. Apresenta@.o e 

comentirrios. Porto: Edicdes ASA, p. 19. Lemos Pires inclui ainda num terceiro 

grupo. "aspectos de pormenor dos temas indicados, como sejam cada uma das 

modalidades especiais de educacgo escolar, cada um dos tipos de apoios e 

complementos educativos, cada um dos instnunentos de avaliac80 do sistema e 

algumas dispos&6es transitorias" (p. 20). 

Na declara~8o de Manuel Queiro. feita na s e s e o  plembia da Assemblefa de 24 de 

Julho de 1986. fjguram as raz&s apresentadas para o voto contra do CDS. 0 CDS. 

n8o tendo embora apresentado qualquer projecto. em cornissilo apresentou 

diversas propostas de especialidade [ver SAMPA10 ( l988)I. 

Ibidem. 

TEODORO. Ant6nio (1989). "Politics de confronto com a lei de bases". Cademos de 

Econornia. nQ 6. p. 39. 

Ver. designadamente. os artigos 2Q e 39 da Lei 46/86. 

G F ~ ~ I o .  Rui (1991). "Relance sobre a educaq80 escolar. dezasseis anos depois". 

V&fa?, nQ 38. p. 60. 

"As sociedades semiperifericas no context0 europeu caracterizam-se por uma 

descoincidtncia articulada entre as relagt3es de produggo capitalista e as relaces de 

reprodu~tlo social. Esta descoincidtncia consiste no atraso das rela~bes de produ~8o 

capitalista, ou seja, das rela~des entre o capital e o trabalho na esfera da produc80, 

em confronto com as relacks de reproduci30 social ou seja, as relacdes sociais que 

presidern aos modelos e A s  praticas dominantes do consumo. Esta descoincidtncia t 

articulada em funqao de dois factores: primeiro. uma estrutura de classes em que se 

salientam diferentes classes de suporte que amortecem os conflitos entre o capital e 

o trabalho e asseguram o avanqo relativo das praticas de reproduciio social; 

segundo a centralidade do Estado na regulaqilo da economia". ISANTOS (1990). p. 

1091. 



257. SANTOS. Boaventura Sousa, (1991). State. wage relations and social weZjare in the 

semiperiphery: the case of PortugaL Coimbra: Oficina do CES, nQ 23 [mimeo], p. 30. 

258. Segundo Boaventura Sousa Santos. o Estado dual caracteriza-se por. "de um lado, as 

estruturas. as prWcas e as ideologias administrativas tradicionais mantidas quase 

intactas apesar de suspenso o seu funcionamento normal; do outro lado. as  

importantes transformacjks institucionais que irnpunham ao Estado urn papel 

nwo e mais decisivo no processo de acumulaq30 e de direcflo global da econornia. 

urn papel tilo-& ensaiado e ainda de contornos politicos muito vagos" [SANTOS 

(1990). p. 351. 

262. Ibidem. pp. 18-20. 

264. Em artlgo publicado em 1989, defendi que diversas politicas parcelares do Ministro 

Roberto Carneiro entravam em aberto confronto corn a Lei de Bases que, todavia. 

n8o era revogada formalmente, optando o Governo por a alterar atraves de 

legisla~ilo ordinaria ["Politica de confronto corn a lei de bases". Cadernos de 

Ekommfa, an0 11, n* 6. pp. 35-41]. 

265. Sessao de 26 de Agosto de 1987. [Programa do XI Gouerno Constitucional. 

Apresenta@o e debate. Lisboa: Assembleia da Repubka. 1987, p. 581. 

266. Cf. Roberto Carneiro, Rograma do XI Co~emo .... P. 143. 

267. Cf. Cavaco Silva. Programa do XZ Governo ... . p. 59. 

268. Cf. Roberto Cameiro, Rograma do XI Couerno.. . . p. 143. 

269. Cavaco Silva. Programa do XI Governo. ... p. 58. 

270. Cf. Roberto Cameiro. Programa do XI Couerno .... p. 144. 

271. Ibidem, p. 144. 



A CRSE. por sua iniciativa directa. organizou 10 Encontros sobre tematicas 

especiflcas - PromqZio do Sucesso Educativo. Adrninistra~ao Escolar. Forma~iio de 

Professores. Forma~ao Profissional. A Escola Cultural, A Escola e os Mass Medla. 

Planeamento Educativo, Educacilo Fisica e Desporto. e Educa~iio de Adultos - e 

editou 19 publlca~6es entre 1986 e 1988, algumas com vmas edifies, para altm do 

Relatorlo Final. Proposta Global de R e f o m  (Julho 1988). 

0 Grupo de Trabalho constituido por Fralisto da Silva (coordenador). Tavares 

Emidio e M q a l  Grilo - e. num curto periodo ate a sua indigita~ao como Ministro da 

Educaplo. Roberto Carneiro - integrava inicialmente o conjunto de grupos de 

trabalho criados no h b i t o  da CRSE e por esta Comisdo coordenados. Todavia. 

cedo o Grupo Frafisto. como ficou conhecido, ganhou autonomia de funcionamento 

e no conteudo das suas propostas, permanecendo mesmo em fun~&s  para altm do 

termo do rnandato da CRSE. 

Ver nota 18 da ZntroduCdo. 

A 12 de Fevereiro de 1988 o Ministtrio da Educacao autorizou as  escolas dos enstnos 

basico e secundario a suspenderem a actividade lectiva para os professores se 

reunirem. entre si e. num segundo momento, com os pais e encarregados de 

educa~ao, para debaterem os documentos da reforma, em particular a proposta de 

reorganizacao dos planos curriculares elaborada pelo Grupo Frausto e. em segunda 

prioridade. a proposta de um novo modelo de gestao escolar. apresentada no -bit0 

da CRSE por um grupo de trabalho liderado por Joao Formosinho. Foi uma 

iniciativa voluntarista, onde a t t  os documentos em debate faltaram 

generalizadamente. que necessitaria de um estudo autonomo e aprofundado sobre 

os seus objectivos. a sua organiza~ilo e. sobretudo. sobre os contributes 

apresentados pelos professores. 

Para altm de iniciativas patrocinadas pel0 Ministtrio da Educaq30, directamente 

ou atraves da CRSE. diversas entidades promoveram iniciativas de debate sobre a 

reforma educativa. Associa~des de pais, escolas e. sobretudo. sindicatos dos 

professores estiveram na prirneira linha da organiza~go dessas iniciativas. que 

privilegiaram, como tema de debate, a reorganiza~ilo dos planos curriculares e. 

assumindo menor dimensilo, a gestilo das escolas. 

Paradigmatic0 desse periodo foram os grandes seminaries com a presenca de 

Frausto da Sflva e de outros membros do grupo de trabalho, organizados pelos 

sindicatos de professores de norte a sul do pais e nas regi6es autonomas dos &ores e 



da Madeira, em que. no seu conjunto. participaram largos milhares de professores e 

educadores. 

277. POPKEWITZ. Thomas S. (1990). "Reformas de la formacion del profesorado y la 

ensefianza en Estados Unidos: reconstitucion del aparato burocr4tico del Estado y 

elaboracion de un discurso politico". Revlsta de Educacfbn. ExtraordinMo. Los 

usos de la unnpuracibpz en Ciencias Sociales y en Ed- p. 295. 

278. Este t urn lado da questao. fundamental para se compreender o sentido profundo do 

debate public0 de documentos de politica educativa. Mas, igualrnente, niio se pode 

esquecer. como assinala Henry A. Giroux referindo-se aos professorts. mas 

generalizavel a outros intervenientes, "o debate oferece aos professores a 

oportunidade de se organizarem colectivamente para melhorar as condiqks do seu 

trabalho e para demonstrar a opiniao publica o papel central que deve reservar-se 

aos professores em qualquer intento viAvel de reforma da escola publica "[Los 

profesores como intelectuales: Hacia una pedagogia critica del aprendizaje, 

Barcelona: Paid&/MEC, 1990, p. 172). 

279. Cf. CODD (1988). referido na nota introdutdrta deste capitulo. 

280. Para alem do conjunto de documentos ja citados [Programa do Governo e sua 

apresenta~ao e debate na Assembleia da Republica. interpela~80 B politica 

educativa do XI Governo). consultei dezenas de discursos proferidos pelo Mlnistro 

da Educa~Bo e pelo Secretwo de Estado da Reforma Educativa. Pedro d'Orey Cunha. 

bem como entrevistas, artigos, conferencias de imprensa e outros documentos 

publicados sobre a reforma educativa, de que assinalo os seguintes: 

a l ~ d a E d u m @ o . R O b e r f O C a r n e t p  
- Discurso: 2 de Dezembro de 1987. Conferencia Mundial da AIESEP (Lisboa). 

- Entrevista: 12 de Dezembro de 1987. Expresso. 

- Entrevista: 25 de Janeiro de 1988. D W o  de Noticias. 

- Debate [com Antonio Barreto e Maria Joao Boltol: 8 de Mar~o de 1988. RTP - 
Programa Prhneira Pigina [transcri@o escrital. 

- Entrevista: 16 de M a ~ o  de 1988, A Bola. 

- Entrevista: 16 de Julho de 1988. RDP - Programa Nem Mais nem Menos 

[transcri~ao escrita]. 

- Carta aos professores: 12 de Setembro de 1988. 

- Conferencia de Imprensa: 16 de Setembro de 1988, Abertura do ano lectivo 

1988/89. 



- Entrevlsta: 17 de Setembro de 1988, Diarlo de Noticias. 

- Entrevista: 20 de Setembro de 1988. Jornal do Comercio. 

- Discurso: 16 de Dezembro de 1988. Tomada de posse do h-esidente do Conselho 

Coordenador do Ensino Particular e Cooperative (Lisboa). 

- Discurso: 31 de Janeiro de 1989. Assembleia da Republics: debate sobre a Lei de 

Bases do Sistema Desportivo. 

- Artigo: Janeiro de 1989, 'Zconomia da Edu~l io ' ' ,  Cadernos de Eammia, n* 6, pp. 

13-14. 

- Discurso: 2 de Junho de 1989, Assembleia cia Repubh .  

- Entrevista: 16 de Setembro de 1989. Expresso. 

- Conferencia de Imprensa: 19 de Setembro de 1989. Abertura do ano lectivo 

l989/9O. 

- Discurso: Outubro de 1990. SeminMo sobre a Carta Escolar da w o  Centro. 

- Entrevista: Dezembro de 1990. Revista Educa@o. 

- Discurso: 17 de Maqo de 199 1. XVI Encontro Nacional das Assoclaqks de Pais. 

b)SeaetbJo&EstadodaRef~cmaEduretEw,PeQo~Cunhcr 

- Artigo: Janeiro de 1989. "A desestatiza~i30 do ensino em Portugal". Cadernos de 

Ecmomfa, nQ 6. pp. 15-20. 

- Discurso: 27 de Novembro de 1989. Confer&wia "A Refonna Educativa e a Gestao 

Escolar" (Lisboa). 

- Discurso: 1989. 2* Seminario de Fonna~iio de Professores no ambit0 do 

lan~amento das experiencias da Reforma Curricular (Fatima). 

- Discurso: 20 de Fevereiro de 1991. Conferencia Nacional "Novos Rumos para o 

Ensino Tecnologico e Profissional" (Matosinhos). 

c) Documento5 

- A Refonna Educatlva em Marcha. Balance de Dois Anos de Coverno. Ministtrio da 

Educac$io, Setembro de 1989. 

- Guia cia Reforma Curricular - Documentos de TrabaLho. Texto Editora. 1992. 

- Colloque "R&ussir ti l'hole". Rapport Ffnal. UNESCO/Ministtrio da Educa~i30 de 

Portugal, 20-24 Maio 199 1 (Estoril). 

282. Cf. Programa do XI Governo.. . , p. 40. 

283. 0 PRODEP. Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal, e urn programa 

operational para o period0 de 1990 a 1993. financiado pela Comunidade Europeia. 



0 seu texto integral encontra-se publicado pel0 GEP - Educa~ao. Strie I: Temas 

interdiscipinares. Lisboa, Agosto 1989. 

PRODEP. p. 27. 

Programa Primeira Pagina da RTP. 8 de Maqo de 1988, segundo a transcr&ao 

escrita do programa feita pela Direc~ao-Geral da Comunica~ao Social. JA 

anteriomente, numa visita a uma escola prlm&h de Lisboa, Roberto Carneiro 

fizera urna a i b m ~ a o  de idtntico teor perante a reportagem da RTP. 

A citaqao t retirada da entrevlsta ao D1Clr[o & Noticias. de 17 de Setembro de 1988. 

embora a primeira aflnnacao de Roberto Carneiro com este sentido tenha sido feita 

logo na sua primeira entrevlsta de fundo, ao semangrio Expresso ainda em 1987, na 

sua ed i~ao  de 12 de Dezembro. Na entrevista ao Ditirio & Noticias. Carneiro 

acrescentava: "E negativo em extremo, para uma sociedade que quer investir no 

futuro. deixar-se degradar a imagem do educador porque tal significad deixar 

degradar o futuro da pr6pria sociedade". 

No curriculum de Roberto Carneiro, figura, para alem de diversas missdes de 

consultadoria ao serviqo do Banco Mundial. uma organiza~lo reconhecidamente 

preocupada com o irnpacto economico da educacao. o de professor da cadeira de 

Economia dos Recursos Humanos na Universidade Catolica. A comunica@o 

apresentada na Associa~ilo Portuguesa de Economistas. em Dezembro de 1988, 

reflecte bem essas preocupa~i3es [CARNEIRO. Roberto ( 1989). "Economia da 

Educa@oW. Cademos & lCammiu , nP 6, pp. 13- 141. 

Progmma do XI Govemo.. .. p. 143. 

0 Programa do XI Governo afimava: "0 Governo tem consciCncia de que a expansao 

acelerada do acesso a educa~ao e dos ganhos de qualidade que se irnpikm n8o 

podefio ser resolvidos sem a atribui~ao de recursos acrescidos ao sistema. Por isso. 

sem prejuizo dos acrescimos de eficiCncia e do saneamento financeiro do sector. que 

irao ser. sistematicamente, prosseguidos no decorrer da legislatura. o Governo 

compromete-se a aumentar a despesa publica real em educa~ao. por foma a 

cumprir o compromisso que assume de investimento nesta area. Visa-se, 



tendencialmente. atingir a t t  ao final da legislatura uma percentagem do produto 

interno bruto afectada ao sector que coloque. pela primeira vez nos liltimos 50 

anos, pr6ximo do nivel minim0 do investimento no factor humano ja conhecido na 

generalidade dos outros paises europeus e do mundo desenvolvido, reduzindo 

substancialmente a cronica insuficiencia de investimentos e de recursos 

financeiros, que impende, desde ha muito. sobre a educa~ao nacional" IPrograma do 

Xl Gouerno.... p. 421. A realidade da pratica gwernamental ficou. todavia, longe dos 

prop6sitos enunciados. como decorre da analbe do quadro das despesas da 

EducaMo no conjunto do Ortpnento de Estado entre 1987 e 1991 (ver ap€ndice 2). 

A afirmat$io t de Roberto Carneiro, entrevista ao lMrto de Notidas. 25.01.1988. 

Cf. CHARLCrr (1989). p. 142. 

Cf. POPKEWTrZ( 1990). p. 300. 

Refiro-me aos seguintes discursos: 

- S e M o  de Encerrarnento do XVI Encontro Nacional das Associat$es de Pais. m i a .  

17 Maqo 1991: 

- Tomada de posse do Presidente do Conselho Coordenador do Ensino Particular e 

Cooperative. 16 Dezembro 1988. 

Expressilo utilizada por Roberto Carneiro na apresenta~ao do Programa do XI 

Governo [Cf. Program do XT Governo.. . . p. 1441. 

A expressao C de CUNHA, Pedro d'Orey (1991). "A desestatiza~ao do ensino em 

Portugal". Cadernos de Econornia. nQ 6. pp. 15-20. 

CUNHA (1991). p. 17. 

Ibidem. p. 20. 

Cf. MORGENSTERN. Sara (1990). "Comentario" a POPKEWITZ (1990). p. 3 13. 



304. POPKEWITZ (1990). p. 281. Entenda-se o conceit0 de liberal no context0 da 

sociedade americana. 

305. Ibidem. p. 300. 

306. Interven@o na Assembleia da Republics em 4 de Junho de 1990 [Cf. DtcWo cia 

AssemMeea daReptibllm. I W e .  nQ 82. p. 27601. 

307. Pedro Cunha acrescentava ainda duas outras caracteristicas: "a sua profundidade e 

o facto de atingir os orgaos que a administram" [Interven~ao na Conferencia "A 

Reforma Educativa e a Gestao Escolar". Lisboa. 27 de Novernbro de 1989. p. 3 

(mimeo) I. 

308. Ibidem P. 3. 

309. Pedro Cunha destacava o volume publicado pela Funda~ao Gulbenldan fnserido na 

serie Portugal - ano 2000 e 0 Pefl  Cultural Desejdvel do Diplomado do Ensino 

Secund&io. editado pelo GEP. e de que tambem e co-autor [Ibidem. pp. 5-61. 

31 1. Esse percurso e apresentado como tendo as seguintes fases: elabora@o pela equipa 

de Fralisto da Silva. "e na qual participou o EngP Roberto Carneiro", de uma 

proposta de grelha curricular; debate na ComissZio de Reforma e submissao a 

parecer do Conselho Nacional de Educa~Zio; aprova~Bo em Conselho de Ministros e 

sua publicaqao como Decreto-Lei nQ 286/89. de 29 de Agosto [tMdem, p. 81. 

312. Ibidem, pp. 8-9. 

313. Cf. HUBERMAN. AM. ( 1973). Understanding change in education: an introduction. 

Paris: UNESCO/IBE. p. 93. 

314. Ver. a este propbito. os artigos de BARROSO. JoBo: 

"Estrategias de reforma". Seara Nova. nP 18. 1988. pp. 8- 12; 

"As formas da reforma". Escola Nova. Mar~o 1992. pp. 111-VIII. 

315. CORREIA. Jose A. ( 1989). Inovapio Pedagdgica e Forrna&o de Professores. Porto: 

Edi~des ASA. p. 33. 

316. Ibidem. pp. 40-51. 



317. Ver. sobre este assunto: DUCROS. Pierre e FINKELSZTEIN. Diane (1986). L'&mle face 

au changement. Innover. Pourquoi? Comment?. Grenoble: MEN/CRDP. 

318. Cf. CORREIA (1989). p. 40. A cita~ao e retirada de ARDOINO. Jacques (1980). 

Education et relations: introduction h une analyse plurielle des  situations 

&dumtiws. Paris: Gauthiers-Villars/UNESCO. p. 36. 

320. Ver a abordagem desta quest20 no capitulo III. 

32 1. GIFtOUX. Henry A (1990). Los profesores como intelectales. Hacia una pedagogia 

critfca del aprendfiaje. Barcelona: Pddos/MEC. p. 172. 

322. NOVOA, Antonio (1991). "0s professores: em busca de uma autonomia perdida?". In 

Cf&nclas da E d u c e  em Portugal. Situwdo actual e perspectivas. Porto: SPCE. p. 

525. 

323. 0 exemplo talvez mais ostensive no ignorar de projectos de inova~iio existentes foi 

seguramente o do PIPSE. Programa Interministerial de Promo@o do Sucesso 

Educativo, adoptado e implementado a margem de diversos projectos centrados no 

combate ao insucesso escolar no lQ ciclo do ensino basico. 

324. Foi o caso da profissionaliza@o em exercicio, ou da gestao democrAtica das escolas. 

como refiro adiante. 

326. Qualificativos que Popkewitz utiliza a proposito da retorica que acompanha a s  

propostas de reforma IPOPKF3WTIZ. Th. S. (ed.) (1990 a ). Formact&n de Profesorado. 

Tt.adf&n. Teoria. Pr&ticu Valtncia: Universitat de Valtncia. pp. 16-17]. 

327. Cf. NOVOA (1991). p. 526. 

328. Cf. POPKEWITZ (1990). pp. 298-300. 

331. Roberto Carneiro. na apresenta~ao do Programa do XI Govemo, ob. cit. p. 150. 



Cf. R o g r m  do XI Coverno.. . . pp. 4 1-42. 

Refonna educativa: retbrica modernizadora e processos de control0 do 

professorado, comunica@o apresentada ao 29 Congresso Nacional da Educacao 

Tiica, Troia. 28-30 Novembro 199 1. 

Alain Touraine. a proposito da luta dos mtdicos franceses, afirmava: "0s que 

acreditam que a democratiza~ao passa pela submissBo dos profissionais, 

presumiveis defensores de interesses particulares. a corpos politicos e 

admlnistrativos, encarados como interpretes do interesse geral, estagnararn nas 

lutas do Antigo Regime. (...) a luta dos profissionais contra os aparelhos 

tecnocr&ticos ou burwriiticos de gestao C uma das lutas centrais dos nossos tempos" 

[TOURAINE. Alain (1983). "UniversitC: le sens d'une rt5volte1'. Le NouveZ Obseruateur. 

Maio de 1983. p. 39. Cit. por NOVOA (1991). p. 5241. 

N~VOA, Antonio (199 1 a). "As Ciencias da Educa@o e os processos de mudancam. In 

Ci&cias cia Educaqb e Mudan~a INOVOA, Antonio et d l ,  Porto: SPCE. p. 58. Nboa 

acrescenta ainda uma c i ta~ao  de Roberto Carneiro, retirada de um discurso 

prderido em Braga a 2 de Fevereiro de 1990, onde este m a :  "Atingiram a ordem 

das centenas as medidas e os diplomas complexes que, na sequtncia da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. foram aprovados nos filtimos 30 meses". 

Cf. POPKEWITZ. Th. S. (1988). "Educational Reform: Rhetoric, Ritual, and Social 

Interest". Educational Theory, vol. 38. nQ 1. p. 82. 

Cf. STOER Stephen R (1983). "A reforma de Veiga Simao no ensino: project0 de 

desenvolvimento social ou disfarce humanista"?. Anirlise Social. vol. XIX nQs 77- 

78-79. p. 818. 

Quem n8o tem decididamente duvidas sobre essa continuidade C Pedro Cunha. 

SecretArio de Estado da Reforma Educativa. entre 1988 e 1991: "Portugal encontra- 

-se em reforma do ensino ha quase 15 anos. A t%o falada Reforma iniciada pela Lei 

de Bases, tecnicamente preparada pela Cornissilo de Reforma Educativa e 



fortemente impulsionada pel0 actual ministro EngQ Roberto Carneiro. nao e mais 

que um passo em frente, gigante talvez. no caminho iniciado pelas grandes 

reformas dos anos 70" [CUNHA (1989). p. 151. 



0s professores. Identidade profissional 
e participaq80 na vida politica 



"A classe dos educadores e dos cientistas, tal como antigarnente sucedia com a classe 

dos financeiros. deve o seu prestigio ao factor produtivo que fornece. E. pel0 menos 

potencialmente, este t tarnbtm uma fonte de poder. Da mesma forma que a comunidade 

flnanceira, e ainda mais do que ela, a classe dos educadores e dos cientistas passou a 

ocupar uma posicilo de relevo no aparelho de Estado". 

- Jokn K. Calbraith. 0 Novo Estado Industrial, 1967'. 



1. Nota introdut6ria: sobre a profissionalizaq$o da 
actfirridade docente 

0 conceito de proffssdo 6. no plano sociol6gic0, urn conceito 

problenxitico, que envolve significa~des diversas e, por vezes, contraditorias 

entre si, como reconhece Helena ka@02,  ou. de outro modo, um constructo 
que sociologicarnente C dificil de pormenorizar. como a b  ~ i m e n o ~ .  

Niio e proposito desta nota introdutbria abordar a evolu~ilo do conceito. 

desde a sua raiz ktina4. Regista-se apenas que. desde o inicio do nosso skulo. o 
conceito de profissao se tern apresentado quase sempre como sin6nimo de 

pro_fisslio liberal, sendo normalmente o exercicio da medicina e do direito as  

actividades mais citadas como paradigmas de uma actividade proflssional. 

A sociologia. desde Durkheim e Parsons, que se interroga sobre o papel 

das corpora~6es no funcionamento das sociedades e dos seus atributos 

distintivos. Segundo Fran~ois Gresle. trCs crititrios ocorrem na maioria das 

deflni~des que se tCm apresentado sobre o conceito de profissilo: 

i) a especializa~;Io do saber, que traz consigo uma d e f w a o  precisa e 

autonoma das regras da actividade: 

ii) uma formaqao intelectual de nivel superior, que sup- a existencia de 

escolas de forma~ilo devidarnente reconhecidas; 

iii) urn ideal de servi~o, que apela ao estabelecirnento de urn c6digo 
5 deontolfgico e ao seu controlo pelos pares . 

Estas defini~i5es resultam de estudos que incidem exclusivamente sobre as  

profissi5es liberais. apresentando-se como uma postura arriscada, na opiniilo de 

Gresle, a sua transposi~ao para outras situa~des, nomeadarnente para ocupa(l6es 

assalariadas, onde a sua burocratiza@io Mo favorece a autonomia nem o ideal de 

serviCo6. 



Todavia, como assinala Novoa, as  proflss6es ni3o podem ser olhadas como 

estruturus estctticus, ou como modelos de organiza~ao impenneaveis a 
rnudanCa7. Mesmo as profiss6es liberais, apresentadas como paradigma, tem 

sofrido, no tempo, mudan~as  de caracteristicas, como e exempliflcado no 

quadro 9. 

Carac terlsticas tradicionais Carac terb ticas modificadas 

Urn individuo isolado oferece o 
servico 

Utillza-se o conhecimento 
proveniente de uma st5 disciplina 

A remuneraciio obttm-se pelo s e w 0  
realizado 

Altruismo: serviCo desinteressado 
limitado pelo empresArio 

Avalia~Ao restrita do produto feita 
pel0 colega 

RelacAo privada entre o profissional 
e o cliente 

1. Uma equipa proporciona o s e w 0  

2. UWiza-se o conhecimento proveniente de 
diversos campos 

3. A remunera~iio consiste num sal4rio 

4. Altruismo: rnaiores oportunidades de 
se~-v&os desinteressados 

5. Maiores oportunidades de avalia~iio do 
produto por parte do colega 

6. Rela~iio privada decrescente entre urn 
profissional e um cliente 

Extraido de: VILLAR ANGULO. L. ( 1990). El professor como proj?sslonal: 
fnnaci6n y desarollo personal. Granada: Universidade de Cranada. 
p. 209. 

As profiss6es liberais desenvolveram-se em l iga~%o com as formas 
concorrenciais e competitivas do capitalismo. 0 desenvolvimento do 

capitalismo conduziu ao aparecirnento de grandes organizac$es burocfitfcas. 

tanto na esfera estatal como na privadaQ. Como lembra N6voa. o modelo dos 

medicos ou dos advogados isolados, exercendo as  suas actividades de fonna 

liberal. e substituido pel0 dos econornistas, dos engenheiros ou dos arquitectos 

trabalhando no seio de grandes organiza~6es. SZio as  novas profissdes 
burocrtrticas, que lutam j a  nao principalmente pela sua autonomia ou pelo 

controlo do mercado de trabalho, mas sobretudo pel0 seu estatuto projlssional, 

condi~ao de prestigio e de eleva~ao do seu estatuto social. Depois da Segunda 



Guerra Mundial o modelo das profissdes burocraticas tern vindo a tornar-se 

dominante, corn consequtmcias obvias na sua propria natureza e no papel social 

desempenhado lo. 

Em Le Temps des Professeurs. Antonio Novoa faz uma detalhada a m s e  

socio-historica do processo de profissionaliza@o da actividade docente, que. 

em Portugal como em outros paises, se confunde com a generaliza@o da escola 

publica estatal e a funcionariza~Bo dos professores. 

Flgura 10 - Modelo de anl ise  do processo de profissionaliza#o do 
professorado 

CONJUNTO DE NORMAS 
E DE VALORES 

EXERC~CIO A TEMPO INTEIRO (OU COMO OCU- 
PACAO PRINCIPAL) DA ACTIVIDADE DOCENTE 

STABELECIMENTO DE UM SUPORTE  LEGAL^ 
0 EXERC~C~O DA ACTlVIDADE DOCENTE 

CRIA@O DE INSTITUIC&S ESPEC~FWAS 
PARA A FORMACAO DE PROFESSORES 
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Novoa apresenta uma defini~iio do conceit0 de profssdo - conjunto dos 
interesses que dizern respeito ao exercicio de uma actfvldade institucionalizada. 
em que o individuo tira os seus meios de subsistGncia, actividade que exige wn 

c o p  de saberes e & saber-fazer e a adeslio a condutas e a cornportamentos. 
norneadamente de ordem etica, demidos colectivarnente e reconhecfdos 
socialrnente -, que Ihe permite construir um modelo de a d i s e  do processo de 
profissionaliza~%o da actividade docente. assente em duas dimensdes e em 

quatro etapas e tendo como eixo estruturante a evolu@o do estatuto social dos 

professores e do conjunto das rela~des de f o r ~ a  que estes estabeleceram e 
mantiverarn com os diferentes grupos socials l .  A figura 10 sistematlza esse 
modelo de andise, segundo o proprio autor. 

As duas dimens6es. sempre presentes numa profissiio, siio, segundo 

Antonio Novoa, 

- o saber. ' a  posse de um corpo de saberes e de saber-fazer prdprio. 

especifico e autonomo em relacgo aos outros dominios do conhecimento. 6 

uma das dimensdes essenciais do processo de profissionaliza~i30 de uma 

actividade"; 

- e a Ctica ou deontologia: "o exercicio de uma profissi3o faz apelo a 

normas e comportamentos Cticos, que orientam a pratica profissional e as 

rela~Ws tanto entre os pr6prios pdticos como entre estes e os outros actores 
12 sociais" . 

Novoa apresenta igualmente a profissionaliza@o como urn processo longo. 

envolvendo quatro etapas fundamentais: 

(1) o exercicio a tempo inteiro. ou pel0 menos como actividade principal; 

(2) a criacao. pelas autoridades publicas ou estatafs, de urn suporte legal 

para o exercicio da actividade. sob a fonna de diploma ou licen~a adequada; 

(3) a instituicao de uma forma~go especiflca. especializada e longa que 

permita adquirir um corpo de saberes e de saber-fazer prdprios da profisslo: 

e. (4) a constitui~ao de associaCdes profissionais representativas do 
13 grupo profissional. corn estatutos e paptis muito diferentes . 

A profissionaliza@o da actividade docente e, em Portugal. um processo 
longo que espelha, por vezes de forrna dramatica, nao apenas aquilo que Stoer 

designa de deficiencias endemicas do sistema educativo portugues - 



incapacidade de levar a s  politicas a pratica e falta de recur so^'^. mas 

igualmente as  consequCncias nefastas do largo interregno que representou o 

Estado Novo. 

A primeira etapa no process0 de profissionaliza~~o dos professores em 

Portugal e apresentada por Novoa como decorrente da ac@o refonnadora 

empreendida pelo Marques de Pombal que, com as suas duas grandes reforrnas 

do ensino, em 1759 e 1772, contribuiu decisivamente para a emergencia do 

sistema de ensino estatal. que veio a desenvolver-se e a consolidar-se na fase 
final do sku lo  XIX. condi@o prfmeira para o aparecimento de um corpo de 

professores regios dedicados a tempo inteiro ao ensino. ou tendo o ensino 

como actividade principal 15. 

0s pioneiros na constru~Zio da profissi3o docente sao, segundo Novoa. a 

primeira gera~iio de mestres regios. que trabalharam na transi~ao do seculo 

XVIII para o seculo XIX. "0s mestres regios possuem uma estabflidade 
profrssional que os distingue claramente dos seus antecessores cuja passagem 

pelas coisas do ensino era quase sempre temporaria e ocasional". Eram tempos 

particularmente dificeis, como mostra Novoa ao evocar a historia de vida de 

Fnrctuoso Jo& da Silva (1751 - 1823). homem de origem humilde. sem bens 

materials e que morreu pobre e numa s i tua~ao mi~eravel '~ .  Embora sem 

referencia no estudo citado. Novoa em Le Temps des Professeurs considera que 

os professores regios de filosofia, grego, retorica e gramatica latina foram 

tambem um outro grupo pioneiro na profissionaliza~iio da actividade docente, 

igualmente norneados, pagos e controZados pelo  sta ado". 

Concomitante com a dedica~ilo ao ensino a tempo pleno. ou como 

actividade principal, a consagra~go na reforma de Pombal de 1759 da 

obrigatoriedade da posse de uma licen~a de professor. passada pelo Estado 

depois de um e x m  de capacidade. como condi@o para se poder ensinar nas 

escolas publicas. constituiu um pressuposto importante na proflssionaliza@o da 

actividade docente. Por este meio retirou-se, tanto aos dignatArios eclesiasticos 

como aos nobres locais e aos burgueses ricos. a capacidade de nomear os 

professores, ou seja, de servirem de mediadores entre a oferta e a procura de 

ensino. 0 professor passa a ser nomeado pelo Estado, atraves do Director-Geral 

dos Estudos, tornando-se, pela prirneira vez. um verdadeiro funciondrio 



plibli~018. A obrigatoriedade da posse de uma licenca representa entilo uma 

segunda etapa na profissionaliza~ilo da actividade docente. 

0 seculo XIX. particularmente a sua segunda metade. representou uma 

ruptura no sistema escolar por tugu~lg  e urn tempo em que foi possivel a v a n w  
nas outras duas etQpaS atribuidas por Novoa ao processo de proflssionaltza@o cia 

actividade docente. 

Em 1823 existiam, em todo o pais, 931 professores pliblicos da instru@o 

primaria, numero que desceu para 796 em 1832. S6 a partir da segunda 

metade do seculo XIX e que se assiste a uma primeira grande explosc3.o escolar, 
passando o nfimero de professores de 1 199. em 1854. para 4495. em 1 9 0 0 ~ ~ .  

E em pleno seculo XIX que se d8o os primeiros passos no que Novoa 

considera as terceira e quarta etapas na proflssionaliza~ao dos professores. ou 

seja, a criacao das primeiras escolas de forma~&o, a s  escolas normais, e a 

constitui~ilo de associa~6es profissionais representativas dos professores. 

0 acesso ao ensino. dado pela posse da licen~a de professor, processava-se 

atraves de um exame de capacidade. Referindo-se a fonna~ilo dos mesh-es de 
k?'. N6voa distingue tres fases na historia do laneamento do ensino normal no 

seculo XIX: 

(1) entre 1816 e 1844, realtzam-se os primeiros esfor~os de organka~ilo 

de um ensino normal, caracterlzados pela necessidade de difundir o metodo de 

ensino mtltuo no seio dos professores; 

(2) entre 1862 e 1881. silo crfadas as primeiras escolas nonnafs. ligadas 

aos propagandistas do mCtodo portuguts (Castllho), corn caracter 

essencialrnente experimental; 

e. (3) entre 188 1 e 1901. processa-se a e x p m o  das escolas norrnai~~~. 

0 desenvolvimento do ensino normal contribuiu decisivamente para a 

produ~ao de urn corpo de saberes pedagogicos especificos dos professores, 

etapa fundamental na profissionaliza~ilo da actividade docente. 

0 nascimento e a constitui~Zio das primeiras associaC6es representativas 

de professores marcam. decisivamente, o processo de constru~80 da profissilo 

docente, intensificando o processo de aquisi@io de uma identidade profissional 

e de ades8o a urn conjunto de valores eticos e deontologicos. 0s professores 



manifestam durante todo o seculo XIX e, muito em particular, durante o 

primeiro quarto do seculo XX, urna vida associativa muito intensa, dirigida 

segundo duas direc~des principais: a defesa dos interesses sociais e 

profissionais dos professores e a melhoria e democratiza~Zio da instru~ao 

puhlica. 

A primeira associa~ao de professores foi constituida ainda antes da 

Revolu@o liberal de 1820. Segundo o levantamento historic0 realizado por 

Rogerio Fernandes. foi a 31 de Outubro de 1813 que se  realizou a assembleia 

constituinte do que veio a ser o Monte Pio Literario, com registo legal datando 

de 1815. Foi, como todas as  associa~des da Cpoca, uma associa~ao mutualista 

que reuniu essencialmente professores e mestres, regios ou licenciados. dos 

Estudos e Escolas Menores da Corte, embora abarcando tendencialmente toda a 

classe docente das referidas Escolas e Estudos Menores, funcionalismo publico 

civil e ainda as  profissdes Atacado violentamente pelo poder da epoca. 

representado pela Junta da Directoria Geral dos Estudos, o Monte Pio vai ter 

uma vida efemera e atribulada pela ausencia de meios f'inanceiros e de uma 

consci&xia e solidariedade naqueles que o constituiram. 

E, todavia, na segunda metade do seculo MX que se desenvolve e consolida 
a consciCncfa associativa dos professores, agora ja constituindo um grupo 
proflssional muito mais numeroso. Man tendo inicialmente as caracteristicas 

mutualistas, com a Associa~i30 de Professores. constituida em 1854~~. o 

movimento associativo dos professores vai-se alargando progressivamente a 

outros sectores do professorado, em particular do ensino secundiirio. corn a 

c o n s t i t u i ~ ~ o  em 1904 da Associa@io do Magisterio Secundario Oficial, e 

tornando-se dominantemente sindical, com a cr ia~ao em 1911 do primeiro 
sindicato de professores. o Sindicato dos Professores PrimArios de Portugal e, 

sobretudo. com a adesao da representativa Uniao do Professorado Primario 

Oficial Portugues as teses do sindicalismo profissiona125. 

Apesar de todas as  suas contradi~des. julgo licito sublinhar a aflnna@o de 

Ant6nio Novoa, que "0s anos republicanos constituem, na historia da educa~ao 

em Portugal, a epoca onde a ac@o cultural e social dos professores de instru~ao 
primaria foi a mais determinante. A Republica, sobretudo depois da Is Guerra 

Mundial. ficara como a id& de ouro do corpo docente pr i~r io ' '26 .  Penso que 
posso generalizar esta afirmaqlo de Novoa a todos os professores. 



independentemente do nivel de ensino, e tendo em consideracao o limitado 

desenvolvimento do ensino secundario e, sobretudo. do ensino superior. 

No processo de profissionalizat$io dos professores torna-se interessante 

verificar em que medida a feminiza~ao do corpo docente influiu nesse processo. 

No ensino primario, como um seculo depois no ensino secundario, a 

ferninizacao do professorado acompanhou a expansgo escolar: em 1823. dos 

931 mestres de kr a trabalhar, apenas 28 (3%) sao do sexo feminino; em 

1874-75, existem 519 professoras (19.7%) num total de 2632 professores; em 
1910, pela primeira vez, o numero de professoras (303 1) e superior ao de 

professores (2777); em 1930. num total de 9488 professores de instru~ao 

prhxix-ia. 6757 (7 1.2%) eram ja do sexo fe~nin ino~~.  

Helena Araujo. que se distancia da perspectiva que considera que a 

entrada de mulheres resultou de uma perda de estatuto do e n ~ i n o ~ ~ .  relaciona a 
feminizaMo crescente com o lancamento, por parte do Estado, do processo de 

escob&a@o de associada a uma 

"concepc80 de maternalismo que pemitiu, em parte. a transicBo das 

mulheres da esfera domtstica. onde eram educadoras (assalariadas. como 

perceptoras, ou benevolentes pela relacgo de parentesco que mantinham com 

as c r iwas)  para a esfera pablica para se tomarem professoras'*. 

Atrair uma for~a  de trabalho feminina. acrescenta Helena Araujo. 

"poderia contribuir para uma contencao de gastos a nivel econ6mico. ao 

mesmo tempo que as  expectativas (embora n8o explicitadas publicamente) 

residiriam em que constituiria uma forca de trabalho mais compassiva. 

preocupada em fornecer urn context0 de afecto e aconchego as criancas das 

classes populares; em outros termos. esperava-se que ela suportasse mais 

facilmente os baixos sa18riosw3 l .  

0 modelo utilizado por Novoa para estudar o processo de 

profissionaliza~ao da actividade docente aplicada ao Estado Novo conduz a 
constatacao da existencia de serios retrocessos nesse processo, em resultado 

da politica educativa e laboral encetada apos o golpe de Estado do 28 de Maio 

de 1926. 



Novoa faz, no Epilogo ao Le Temps des Professeurs, uma woca@o rapida 

das quatro etapas e das dimens6es deste processo durante o Estado Novo: 

"A) 1. Tendencia para a acumu&ilo de fun@es e/ou de ernpregos, no seio 

do corpo docente p-o. 

"2. Desvalorizacilo da licen~a de professor acordada pelas autoridades 

estatais. 

"3. Abaixarnento do nivel de fomm@o dos professores. 

"4. Interdi@o das associa~6es proflssionals de professores. 

'23) 1. Nega-se a existencia de urn saber pr6prio A actMdade docente. 

"2. Impde-se aos professores (do exterior) uma etica e urn 
32 comportamento deontol6gicoW . 

* 

Como sintetiza Novoa, o discurso do Estado Novo relativamente aos 
professores "procura fazer tiibua rasa da historia da profis&io docente depois do 

fim do Antigo Regime, retorna uma concepCao da ac@o educativa e do estatuto 

dos professores anterior a laicisa@o e a estatiza~Zio do sistema de ensino". 

Embora o Estado nao abandone o controlo do corpo docente - pel0 contriirio. 

reforqi-o, nomeadamente no plano ideologico e politico -, existe um acentuar 

da ~~ mission&-& dos professores33. 

A desproJissionaliza~& da actividade docente foi. como escrwl em 1973, 

uma "politica intentional [quel fez com que o ensino fosse sendo entregue a 

pessoal docente nZio qualificado profissionalmente e sujeito a condi~8es de 

trabalho que nao [respeitavam] os mais elementares direitos de qualquer 

trabalhad~r"~'. 0 recurso as regentes escolares no ensino primario e o assentar 

da expansao do ensino secundario em professores eventuais ou provisorios. 

associado a interdiqao de associa@3es profissionais representativas dos 
professores do ensino publico. constituem exemplos do serio retrocesso 

verificado no processo de profissionaliza~ao dos professores. so retomado na 

decada de setenta, sobretudo apos o 25 de Abril de 1974. 

Nos flnais da decada de sessenta, Rui Gracio descrevia do seguinte mod0 a 

s i tua~go dos professores: 

"Entre n6s. a condi~ao do professorado tem vindo a deteriorar-se 

progressivamente em todos os escaldes do ensino; a mingua de professores na 

plenitude de habilita~des academicas e pedagogicas. a deserqao da carreira. as 



dificuldades de recrutamentos. mesmo para suprir o normal desgaste 

resultante do envelhecirnento dos quadros, silo sintomaticas de urna situa~Bo 

de ~ r l s e " ~ ~ .  

A situa(;zlo de desprofissionalizap3o do professorado atingiu niveis 

inimagimiveis com a expan&o escolar verftlcada na segunda metade da dixada 

de sessenta. em especial apos a criaflo do ciclo preparatorio. em 1967-68. No 
ano lectivo de 1970-7 1, nesse ciclo da escolaridade, 80% dos professores m o  

possuiam habilita~iio profissional. embora urna parte signiflcativa (68,6%) 

possuisse uma habilita~zlo cientifica adequada - a chamada habilitaHo propria: 

bacharelato ou licenciatura - que. de qualquer modo, sem a fonna~ao 

pedagogica, niio permitia o acesso aos quadros, confonne decorre do quadro 

10. 

Quadro 10 - Situa~Ho profissional dog profe880res do ciclo preparatbrio. 
1970-71 

Com habilita~Zio profissional 
Sem habilita~ao profissional 
Professores de ReligiZio e Moral 

I 
- -- 

Percentagem 

Extraido de GMCIO. Rui (1983). "0 Congress0 do Ensino Liceal e os grupos de 
estudo do pessoal docente do ensino secundWo: uma alternativa sob 
o caetanismo". Andise Social. vol MX nQ 77-78-79.. p. 775 

0 processo de profissionaliza~Ao da actividade docente, na sua vertente 

associativa, foi reiniciado nos anos setenta quando grupos de professores. com 

destaque para os dos ensinos preparatorio e secundario, aproveitando a timida 

abertura da prirnavera marcelista e o debate piblico da reforma do ensino de 

Veiga S w o ,  se organizaram e lan~aram as  bases de um processo que twe. a p b  

o 25 de Abril. o seu irnpulso decisive. 

0 movimento dos Grupos de Estudo e as  suas reivindica~6es inserem-se. 

inequivocamente. nesse retomar da profissionaliza~~o da actividade docentP6. 

Como diz Rui Gracio, os Grupos de Estudo "nascem de uma mera reivindica~ao 

proflssional - de jovens professores que vCm das universidades e das crises e 



lutas academicas, corn realce para a s  de 1969 -, para desfecharem numa 

organiza@o que, nas fronteiras da lei, lutam por ver legalizados os direitos de 

reuniao, de associa~ao, de participacao no delineamento do seu estatuto 

profissional e das politicas de ensinow3'. N a  luta dos Grupos de Estudo por 

melhores salarios e condi~6es de estabilidade, por melhor forma~go, pela 
defini~ao de um estatuto profissional, o Estatuto do Professor. pelo direito de 

associa~ao e de participa~ao na politica educativa, flguram. no essential. as  

dimens6es e as etapas que Novoa adopta como modelo para estudar o process0 

de profhionaliza~Zio da actividade d o ~ e n t e . ~ ~  

A Revolu@o do 25 de Abril signiflcou para os professores urn impulso novo 

na valoriza~ao da sua actividade profissional. retomando o melhor da tradiwo 

republicana da Educa~ao Nova. e particularmente de Antonio Sergio, que 
atribuia ao professor a missao primeira de propagar e intensificar as 
remocle l~6es  d a  sociedade3'. Rogerio Fernandes, Director-Geral do Ensino 

Basico entre 1974 e 1976. explicita: 

"Ao contrfuio do angustiado professor que se perguntava qual era o cacique a 

quem mais h e  convinha servlr. o estatuto que a nova equipa da Direc~Bo-Geral de 

Ensino Basic0 atrfbuia ao docente era o de cidadao pleno. o que Ihe criava o dever da 

interven~ifo civica consciente. NBo se tratava. clam est& de fazer do professor (e 

principalmente do professor do ensino primario) um propagandfsta de qualquer 

regime, de qualquer partido ou de qualquer seita. 0 professor deveria ser. altm de 

docente, na acep~ao verdadeira da palavra, um dinarnizador cultural do seu meio 

em ordem a reconstru~ao da na~Bo que o fascismo delxara devastada. Mas o que se 

entendia por reconstrufr a nqiid) (...) Seria ( . . .I  libertar as  energias criadoras do 

povo. promovendo a sua emancipat$lo concreta no plano material e espiritual, de 

acordo com uma larga perspectiva racionalista e cientiica. de tal sorte que a 

opressao e a explora~ao do homem pel0 homem desaparecessem para sempre da 

nossa terraw4'. 

Embora Ana Benavente questione a estrategia entilo seguida, que concebia 

a mudan~a  como urn movimento do exterior para o interior, de cima para baiuo. 
levando B perm do sentido do espaw proJissional em rnuitos professores41. o 

que e facto - e que Benavente ni3o contesta - e a que ac@o desenvolvida no 

campo educativo no apos 25 de Abril teve o professor como eixo e preocupa~ao 

central. 



Rui Gracio, ao fazer uma listagem que classiflca de francamente posflfua. 

das medidas adoptadas logo a seguir ao 25 de Abril e que dizem respeito aos 

professores, sintetiza do seguinte modo: 

"b) D[gn@a@.) do estatuto p&g&gico, social e ciufm do professorado: 

maior autonornia e elasticidade na definiqiio dos conteudos e na orlenta~ao do 

processo educativo; reajustamentos salariais, em especial no ensino 

primario: valoriza~ao do papel interventivo na institui~ao escolar e na 

comunidade social: e, facto decisive. liberdade de organiza~tlo sin~lical"'~. 

Estando ciente do caracter parcial de uma listagem deste tipo, por esbater 

as contradi@es, as sombras e os excessos. como lembra o ~ r ~ c i o ~ ~ .  o que C 

facto inquestion&vel e que as acentuadas subidas no plano salarial. a eleva~ao da 

forma~ao inicial e a generaliza~Zio da forma~%o em servi~o, a capacidade de 

eleger a s  direc~aes das escolas e a constitui~80 de fortes organiza~6es 

sindicais. constituem aspectos inquestionaveis que deram uma nova face a 
profisilo docente em Portugal. 

No processo de profissionaliza~~o da proflssao docente. que decorre a* 
a consolida@o do regime democratico, assume particular relevo a aprova~ao 

dos Estatutos de Carreira Docente, primeiro abarcando os docentes 

universit&-ios (1979-1980). depois os docentes do ensino superior politCcnico 

(1981) e, finalmente, os professores e educadores dos ensinos basico e 

secundario e da educa~ao pre-escolar (1989- 1990). 

0 Estatuto de Carreira Docente Universitaria ( E C D U ) ~ ~ ,  e posterior 

legisla@o reforwndo a dedicaw e r c l ~ s i u a ~ ~ .  associado ao increment0 da p6s- 
graduacao46, pode integrar-se no conjunto de medidas geradoras de uma maior 

profissionaliza@o da actividade docente no Ensino Superior ~niversitario". 

embora em regresdo nos ultirnos anos. devido fundamentalmente a perda de 

competitividade dos vencimentos em diversas areas do conhecimento, em 

especial nas areas tecnologicas e de gestao. 

0 Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politecnico 

(ECPDESP)~~  nao produziu no subsector do Ensino Superior Politecnico os 

mesmos efeitos que o ECDU no Ensino Superior Universitario. Primeiro, 

porque embora formalmente aprovado em 198 1 so entrou efectivamente em 

aplica~Zio corn a entrada em funcionarnento das prirneiras institui~oes em 



1983; segundo, porque os poderes atribuidos as  Comissdes Instaladoras, devido 

ao regime de instala@o que prevaleceu durante toda a de~ada '~.  subverteram 
sistematicamente os mecanismos normais previstos para o recrutamento e 

progressiio na carreira do pessoal docente. 

No Estatuto da Carreira dos Educadores de Infancia e dos Professores dos 

Ensinos Biisico e secundariom. a que se chegou depois de um longo e compl- 
5 1 process0 que marcou toda a segunda metade dos anos oitenta . convergem 

todas as  contradi~Oes que atravessam a proflssiko docente no momento actual. A 

sua  n8o regulamenta~ao em aspectos decisivos. a incisiva contesta~80 a 
estrutura de carreira consagrada por parte da mais representativa organizaq80 

dos professores, a FEN PROF^^, a coincidencia, no tempo, com urn profundo 

mal-estar dos professores, tornam prematura uma aprecia~ao fundamentada 

sobre o signiflcado da aprovaCao do Estatuto na proflssionaliza~~o da actividade 

docente. 

A evolu~8o dos vencimentos dos professores, numa perspectiva 

comparatista, denota o sentido profundo das contradi~Oes da politica seguida 

relativamente aos professores no pos 25 de Abril. 

Reportando-se unicamente aos professores do ensino primario, mas 
generalizavel ao conjunto dos professores, Antonio Novoa assinala que, em 

1975, no rescaldo da Revolu@o. pela segunda vez na sua historia profissional, 

os professores estao relativamente satisfeitos com a sua condi~ao socio- 

economics. De facto, o salario dos professores do ensino primArio situa-se, em 

1975, entre o dos tenentes e dos capiMes e praticamente ao mesmo nivel que 

o dos engenheiros, arquitectos ou juristas de 33 classe, enquanto que ainda em 

1969 se situava entre o sargento e muito longe do tenente e ao nivel do 

estenografo. dactilografo ou escrivao da f u n ~ a o  priblica53. Em 199 1, o ingresso 

(nivel 1) no ensino primario (lQ ciclo) ou na educa@o pre-escolar. sofreu uma 

desvaloriza~ao relativa, situando-se ao nivel do cab0 ou primeiro marinheiro, 

embora tal nao se  veriflque no top0 de carreira (nivel 9) onde corresponde a 

tenente-coronel ou capitao-de-fragata: no ensino secundario e para todos os 

professores proflssionalizados que possuem licenciatura, o ingresso (nivel 3) 

verifica-se ao nivel do lQ sargento e inferior a alferes ou guarda-marinha. 

situando-se o top0 (nivel 10) nos valores minimos do coronel ou capitao-de- 
54 mar-e guerra . 



A deteriora~ao do estatuto economico do professor. verificada sobretudo 

no period0 da normaliza~tio. reflecte a contradi~ao actual do discurso 

pedag6gico. e sobretudo do discurso sobre os professores. 

construindo, como refere Uon a proposito de outra questAo. mas que se aplica 

inteiramente neste dominio de aprecia~ao. um consenso aparente que esconde 

diverg&cias 

Em relatorio de inegavel significado, uma organiza@o intergovernamental 

como e a OCDE recomenda: 

"Quanto maior importancia se atribui ao ensino no seu conjunto - seja 

como factor de transmistsilo cultural, de coeao ou de justQa social. seja como 

valorizaci30 dos recursos humanos. aspect0 crucial das economias 

tecnologicas modernas - rnais se torna necessario atribuir prioridade aos 
57 professores que dele d o  responslveis" . 

Uma evidencia que esconde todavia uma contradim0 central nas politicas 

adoptadas face aos professores, como foi assinalado aos Ministros da Educa@o 

europeus: 

"No momento em que se observa uma degrada~iio do estatuto 

profissional do professor e uma certa tendtncia para a desqualiflca~Bo do seu 

trabalho, vt-se que os novos objectivos da educa(;Bo, as novas expectativas 

que se tem face a ela. exigem professores melhor formados e mais 
58 profissionais" . 

0 mal-estar entre os professores e uma realidade que se manifesta de 

multiples modos. Urn inquerito por amostra, representativa do conjunto dos 

professores e educadores dos ensinos basico e secundario e da educa~ao pre- 

escolar. realizado em 1989 no ambito da prepara~ao do relatorio A  sit^^ do 

professor em ~ o r t u ~ a Z , ~ ~  apontava para que 35% dos entrevistados declaravam 

que. se tivessem oportunidade, deixariam de ser professores60. Mais do que um 

desejo assumido. como afirma Braga da Cruz. estamos antes perante um 

consistente indicador do grau de (in)satisfa@o com a profissao, que se 

manifesta de forrna significativa em todos os grupos de docentes, 

independentemente da idade. do sexo e do nivel de habilita~ao academics e 

profissional. 



0 desejo de abandono da profissilo e maior nos professores do sex0 

masculine (46.8%) do que no feminino (30.8Oh). e mWmo entre os mais 

jovens, ate aos 25 anos (41.3%) e minim0 entre os mais velhos. com mais de 

56 anos (16.3%). E tambem maior entre os professores dos ensinos 

preparatorio e secundWo (42 a 45%) que entre os educadores de infancia e os 

professores do ensino p-io (19 a 23%). 

Confirmando o que pode ser considerado obvio. o desejo de abandono da 

profissao parece aumentar quando pioram as condi~aes de trabalho e 

residCncia dos professores entrevistados. sobressaindo trCs raz6es principais 

para esse desejo: a remunera~ao (32.6%). a degrada@o da carreira (21.7%) e a 

falta de estimulo (19.m). 0 c a n s q  ou doen- e outra &o que sobressaf, mas 
especiflcamente para os professores do grupo etario dos 46-55 anos (29.6%) e 

para as educadoras de infancia (24.6%) e os professores do ensino primirio 

(20.2%).~' 

Importa situar entilo, corn rigor, a s  causas do mal-estar dos professores. 

geradores de tens6es que dificultam o desenvolvimento e consolida~ao do 

process0 de profissionaliza@o da actividade docente. E que. como afirrna 

Linhares de Castro com palavras carregadas de simbolismo. 

"a figura do professor-ap6stulo. esptcie de Joao Semana da educa~ilo. faz hoje 

parte do bau das nossas recorda~des. 0 mestre-escola a quem se cometia a 

tarefa unica e exclusiva de ensinar a ler, escrever e contar. utflfiando. para 

isso, tilo s6 o espaco delimitado pelas quatro paredes da sala de aula. Mo 

existe r n a i s ~ . ~ ~  

As condi~6es em que se exerce a actividade docente sao responsaveis. em 

grande medida, pelo mal-es tar dos professores. Em Portugal, a profissilo 
docente constitui uma actividade sujeita a uma grande instabilidade. sobretudo 

para os seus membros mais jovensB3, e a um desgaste fidco e psiquico 

permanente. particularmente perceptive1 apos 15-20 anos de exercicio da 

profissiio. 

0 parque escolar determina, por si, algumas caracteristicas marcantes no 

exercicio da profissao. No lQ ciclo do ensino basico e. de certa forma, na 

educa~iio pre-escolar, a dispersiio da rede gera nos professores e educadores a 

interioriza~iIo de uma consciCncia de abandono e de isola~nento~~. Nos 2Q e 3Q 



ciclos do ensino basico e no ensino secundarfo, sobretudo nos grandes centros 

urbanos. e o gigantism0 das escolas que torna impessoal o contact0 entre o 

corpo docente e dificulta o trabalho colectivo e a integra~ao dos novos 

professores. 

A instabilidade de local de trabalho e de vinculo mama impressivamente a 

proRs&o docente. Segundo o relatorio A Sitm@o do Professor em Portugal, 
nos ultimos 10 anos quase 50% dos professores mudaram de escola mais de 3 

vezes e 2 1.3% 5 ou mais vezes, situa~Zio que se agrava nos grupos ekb-fos dos 

26-35 e 36-45 anos. No grupo etario dos 26-35 anos. mais de 60% dos seus 

elementos conheceram, nos ultimos 10 anos, pel0 menos 4 escolas diferentes: 

como muitos nao possuem sequer 10 anos de service docente, o ritmo de 

mobilidade deve situar-se entre 1 e 2 escolas em cada 2 a n ~ s ~ ~ .  

Nos professores situados a partir de meio da carreira verificam-se 

sintomas de desmotivaao e grandes tens6es proflssionais, que resultam ja nil0 

da instabilidade profissional mas de urna conscitncia mais aguda da sua 

condi@o de assalariados. subremunerados para as  qualinca~6es que possuem, 

de urna austncia de pausas que permitam urna refleao critica sobre a 

actividade desenvolvida e de urna forma~ao continua que responda as  novas 

extgtncias da doctncia. 

Associando-se a s  deficientes condi~ires de trabalho, os baixos 
66 vencimentos constituem urna causa decisiva para o clima de rnal-estar que se 

vive entre os professores e para a desvaloriza~zlo da proflsGio docente perante a 

sociedade. 0 prestigfo da profissao docente deteriora-se no momento em que 

se abrem aos jovens possibilidades de entrar em outras carreiras que exigem 

quaYtica@es semelhantes mas silo bem melhor remuneradas6'. 

Esta s i tua~ao de mal-estar esta a conduzir a urna acentuada quebra de 

dedica~iio exclusiva entre os professores, a um desinvestimento perceptive1 na 

actividade docente e mesmo ao abandon0 da proflssiio. Huberman. ao descrever 

o ciclo de vida dos professores, fala em desinvestimento. sereno ou amargo. 
para caracterizar o flnal de carreira dos professores68. 0 mal-estar existente em 

largas carnadas de professores esta a conduzir, mesmo entre aqueles que se 
situam a meio da carreira, utilizando a terminologia de Huberman, a um 
desinvestimento amargo na profissilo. 



Antonio Novoa defende que essa situa~ilo de mal-estar esta a conduzir 0s 

professores. com demasiada frequencia, "para um discurso rniserabilista. que 

tende a alargar cada vez mais o fosso que separa os actores dos decisores 

diflcultando urn exercicio mais autonomo da proflssao docente e acentuando a 

sua dependencia em rela~ao ao Estado". Nos fntersticios deste mal-estar. 

acrescenta. 

"cresce uma via0 nostalgica da profissilo docente, que encerra os professores 

numa contempla~ao do passado e os impede de investir aqui e agora na 

constru~~o de um outro f ~ t u r o " . ~  

N a  mesma direc~Bo vai Antoine Leon quando afirma que hoje os 

professores parecem suportar - e nao conduzir. mesmo que de uma forma 

modesta - a eoolu@o d a  s ~ c i e d a d e ~ ~ .  As atitudes dos professores face a ac@o 

politica e a constru~iio do futuro apresentam-se como contradit6rias. na 
medida em que, salienta Uon. 

"a profissao docente se enraLza numa certa etica e na conscitncia aguda da 

superioridade do especialista. 0 professor tern muitas vezes vontade de 

defender os valores que justificam a sua propria magistratura. Fica de born 

grado fie1 a irnagem de uma sociedade tradicional, hierarqutzada e respeitosa 

do s a w  e da ~ultura"~'. 

Ate hi bem pouco tempo exigia-se aos professores que conbassem a sua 

actividade ao espaco da sala de aula. Hodiernamente. e em Portugal sobretudo 

depois do 25 de Abril, exigiu-se-lhes que reinventassem a escola e dela 

fizessem um espaco de encontro de alunos. de interesses sociais, economicos e 

culturais. 

Investidos na fun~ilo de articularem as atribui~des tradicionais da escola 

com as necessidades globais de democratiza~ao e desenvolvimento da 

comunidade, de participarem de maneira activa na correc~ao das assimetrias 

sociais e no desenvolvimento local, de associarem o saber ao saber-fazer 

potenciador de uma atitude de educa~ao permanente, de formarem cidadaos 

atentos e intervenientes nas transforma~des da sociedade e na preserva~ilo do 

meio e do patrimonio. os professores acrescentaram - e, em diversos casos, 

substituiram - a sua fun@o tradicional de transmissores de conhecimentos, a 



de animadores culturais, de assistentes sociais e de responsaveis 

administrativos e politicos. 

De uma forma brutal - e talvez redutora no que respeita a realidade 

portuguesa -. Antonio Novoa considera que essa concepcsio multi'cional dos 
professores se traduziu num factor de perturba~ao, transformando-os em 

verdadeiros criadas para todo o serui~o, ao serem 

"chamados a desempenhar tarefas para os quais nao estavam nem 

preparados, nem vocacionados. e que saiam frequentemente do seu h b i t o  de 

compettncias. Investidos de todas as fun@es sociais possiveis e imaginaveis. 

os professores mergulharam numa crise de identidade profissional cujas 

consequhrlas estao vista1*". 

Embora Touraine considera que o apelo a identidade e apelo a urna 
deffni@o ndo sociuZ do actor social", a identidade profissional docente pode 

ser demda ,  na esteira de Derouet e Novoa. como uma montagem c0mp6sita'~. 
que assenta na evolu~%o do estatuto social dos professores e do conjunto das 

rela~Zies de fo r~a  que estabelecem com os diferentes grupos sociais. e toma em 

considera@o as  dimens6es da constru~ao e a reelabora@o pennanentes de urn 

corpo de saberes e de saber-fazer e de um conjunto de normas e valores 
pr6prios d profiseo d ~ c e n t e ~ ~ .  

A crise de identidade (socio)profissiona176 dos professores resulta entao 

de um conjunto composito de factores, que vao desde as condi~6es de 

exercicio e de trabalho a degradacao dos niveis salariais e do estatuto social, a 
ausencia de perspectivas de construqao de um project0 de futuro na 

profiss~077, 5 desintegra~ao dos valores dominantes na nossa ~ o c i e d a d e ~ ~ ,  P 
crise da institui~ao escolar e ao caracter fluido e pouco especifico da fun~iio 

docente7'. Mas resulta tambem do que Henry A. Giroux designa de 

p r o l e t w c i o  do trabalho do professorm. 

SBo inequivocos os sinais de crise na profiss%o docente. Sabendo-se que as  

crises s%o os grandes rnornentos de oportunidade dos sisternus humanos, que 

podern ser aproveitados ou nao. como lembra ~ r o z i e r ~ ' .  e necessario que de um 

bom diagnostic0 saia uma razoavel estrategia de supera~ao do profundo mal- 
-estar docente. 



A gravidade da situaqao ja nao pode ser ignorada. Como alerta lucidamente 
a OCDE, 

"0s paises nlo tem outra escolha senZio p6r em execu~ilo um processo visando 

melhorar o estatuto. a motiva~Ao e o nivel de compettncia do corpo docente. 

Esta auencia de escolha provem. niio somente das reivindicaQ3es mais e mais 
numerosas em favor da melhoria da qualidade do service de educa~ao (...) e do 

reconhecimento de novas tarefas e novos desafios ( . . . I ,  mas tambtm da 

tomada de conscitncia. em born nirmem de paises da OCDE. que a arneaca 

duma penuria de professores nao pode ser definitivamente afastada se n8o se 

desenvolverem esfor~os energicos para fazerem do ensino uma profissao 

verdadeiramente atraente". 

Porque, insiste essa institui~iio intergovernamental, 

"seria desastroso voltar a cair no estadio anterior, o que seria o caso se a 

preocupa~ao primeira durante os anos 90 nAo fosse mais a de melhorar a 

qualidade do corpo docente. mas a de prover os lugares vagos, dando 

prioridade ao problema da planifica~ao quantltatfva que tinha dorninado os 

anos 60"? 

A concretiza~iio de uma reforma educativa inclui, por norrna, uma revieo 

das praticas pedagogicas, da organiza~go da escola e da forma~ao dos 
professores. aspectos que. no seu conjunto. fazem parte do papel do professor. 

Entilo, nesta perspectiva, um processo de valoriza~iio da profissilo docente, que 
conduza a superaCBo do mal-estar e da crise de identidade profissional dos 
professores, e uma condipio de um processo de mudan~a educativa. 



2. A dimen- e caracteristicas do wpo profissional dos 
professores e a sua sodal. 

No quadro do actual sistema estatistico nacional Mo t possivel conhecer. 

com exactidao, o numero total dos professores em exercicio. 0 recurso as 

Estatisticas da  Educc&io, publicadas sempre com atraso, apenas nos permite a 

contagem em terrnos de Lugares docentes e niio propriamente de docentes. Tal 
deve-se a metodologia utilizada, que conta os docentes tantas vezes quantos os 

niveis e ramos de ensino que ministram, permitindo a contagem multipla do 

mesmo docente. As consequtncias desta metodologia sBo varkiveis, em fun@o 

do ano a que s e  reportam e do sector de ensino considerado, tornando-se mais 
graves nos periodos em que ha refonnas na estrutura curricular, sobrepondo-se 

durante anos os novos com os antigos ramos de ensino. leccionados 
indistintamente pelos mesmos professores, e nos ciclos entre o 5Q e o 12Q anos 

de escolaridade, pela erdsttncia de escolas abrangendo diversas combina~6es 

de c i ~ l o s ~ ~ .  

0 Ministerio da Educa~ao, no Gabinete de Estudos e Planeamento e nas 

Direc~ks-Gerais do Ensino Superior e dos Ensinos Basico e Secundario. possui 

serv i~os  de estatistica que produzem regularmente informa~Bo. mais 
actualizada e. previsivelmente. mais priudma da realidades4. Todavia, essa 

inforrnacilo estatistica reporta-se por norma ao Continente, ignorando as  

Regioes Autonomas dos Acores e da Madeira. e adopta criterios muitas vezes 

nao coincidentes com os do INE, dificultando os estudos comparatives. 

E tomando em considera~ao estas limita~oes que procuro precisar 

quantos sao os professores em Portugal e como se distribuem, em f u n ~ a o  de 
indicadores que podem ajudar a compreender a amplitude da interven~ao 

politica dos professores no nosso pais. 

0 sisterna educative portugui?~ teve um crescimento acentuado nos ultimos 

vinte e cinco anos. devido ao alargamento da escolaridade obrigatoria. A 
expansao da educacao pre-escolar, a progressiva generalizacao do acesso ao 



ensino secundario e ao crescimento do ensino superior, como e possivel 

veriflcar pel0 quadro 1 1. 

Total 
Znd. 

Oficial 
Znd. 

Particular 
Ind. 

Fontes: Ewlu@o do Sistema de Enstno. 1960-61 a 1973-74. Ministtrio da 
Educa~ito: Secretaxla Geral. 1975. A partir de 1974-75. Estatistfcas da 
lMum@o. IN'. E&UXZ@ 1990. GEP/ME. 

0 tipo de crescimento verificado no sistema escolar na segunda metade 

dos anos sessenta e em toda a decada de setenta acelerou o process0 de 

e~ ta t i za~ t io~~  da profissi3o docente. situando em cerca de 90% a percentagem 

do pessoal directamente ligado a administra~ao publica, como decorre da 

analise do quadro 12. Embora sem elementos estatistlcos ainda precisos. o 

crescimento do ensino particular verificado na segunda metade da decada de 

oitenta, constatavel no quadro 10, tera obvias repercuss6es ao nivel do pessoal 

docente, subindo o peso relativo dos professores do ensino particular no 

conjunto da proflssi30 docente. 

Esse crescirnento verificou-se em todos os niveis de ensino. embora de 

uma forma desigual. A educa~iio pre-escolar. o ensino superior e o ensino 

secundmo foram. por esta ordem, aqueles que tiveram um crescimento mais 

acentuado, sobretudo ate 1980-81. Depois dessa data, e ate ao ano de referencia 

de 1986-87. constata-se uma estagna~i30 na educa~ao pre-escolar, no ensino 

primario e no ensino superior. conforme se pode concluir da analise do quadro 

13. 



1. Total 

2. Oficial 
2/1 

3. Partic. 
3/1 

Fontes: Evolu~ao do Sisterna de Ensino. 1960-61 a 1973-74, Ministirio da 
Educaqao: Secretaria Geral. 1975; PEDROSO Paulo (1990). Crescimenb e 
Estatfza~ao d a  Actividade Docente: a Evolu@o do Corpo Docente em 
I;brttlgal(l964-1986). Lisboa: Estudos e Documentos ICS, nQ 20. 

0 crescimento do sistema escolar assentou no recurso sistedtico ao 

recrutamento, ao nivel do pessoal docente, de uma -0-de-obra barata e pouco 

qualificadass. A heterogeneidade actual da composi@o da profissZio docente tem 

as suas raizes nessa politica deliberada de desvaloriza@o do papel do professor. 

No ensino primArio. os professores possuiam uma baixa forma@o (1 1 anos 

de estudos no total, incluindo a Escola do Magisterio) e recebiam um dos 
vencimentos mais baixos da fun~go publica, entre a s  letras R e N, mesmo 

depois da subida decretada por Veiga Similo em 1973~'. Esta situaCgo. ja de si 

degradante, coexistia ainda corn a dos regentes escolares. pessoal docente a 

quem se exigia apenas a instru~go p r id r i a  e se pagava menos de metade do 

mais baixo vencimento atribuido na fun@o pliblica a um varredor camar&riosB. 

Nos niveis de ensino pos-pridrio, a expansao do sistema escolar foi feita 

na base do recurso a professores nil0 qualifkados. 0 quadro 14~' descreve essa 

situa~80, marcada por um recurso maci~o a professores eventuais e provisorios, 

muitos nZio possuindo sequer habilita~des cientificas e a todos sendo atribuido 

urn vencimento em apenas nove ou dez meses durante o ano. 



Q d o  1 3  - Evolu~Ho do nthero de alunos e de lugares docentes, 
segundo o sector de ensino. 1960.61 a 1986-87 

Ed. FY&Esc. 
Ind. 

Ens. Prim. 
Znd. 

Ens. Prep. 
+ 

Ens. Sec. 
Znd. 

Ens. Sup. 
Ind 

Alunos Profes. Alunos Profes. Alunos Profes. I Alunos Profes. 

(a) Falta a Unfversidade do Porto, de que se inserem apenas os alunos da Escola 
Superior de Nutricionismo (233) e da Faculdade de Econornia (2349). 

Fontes: Evolu~Zio do Sisterna de Ensfno. 1960-61 a 1973-74. Ministtrio da 
Educa~ao: Secretaria Geral. 1975: PEDROSO. Paulo (1 990). Crescfmento e 
Estatiza@o da Actividade Docente: a Evolu~do do Corpo Docente em 
Portugal (1964-1986), Lisboa: Estudos e Documentos ICS, nQ 20; 
Estatisticas da E d ~ i i o .  INE. 

Apos o 25 de Abril iniciou-se um lento process0 de inversao desta 

situa~ilo. No ensino prhmirio. procedeu-se a uma eleva~ao do nivel de forma~ilo 

dos professores, aumentando-se tanto a dura~iio do curso como o nivel de 

exigencia de entrada, sendo hoje, pela Lei 46/86 (Lei de Bases do Sistema 

Educativo), todos os professores formados em institui~6es de ensino superior. 
universitario ou politecnico. Nos niveis de ensino pos-primario, actuais zQ e 3Q 

ciclos do ensino basico e ensino secundario. procedeu-se a profissionaliza~ao 

dos professores em exercicio e a reformas na forma~ao inicial. atraves da 

integra~ao das componentes cientiflcas e pedagogica. No quadro 15 descreve- 

se  a evolu~ao veriflcada no ensino secundario (7Q ao l P  anos de escolaridade). 

0s dados estatisticos disponiveis mostram. todavia. a existencia de um 

largo sector de pessoal docente n8o profissionalizado nos actuais 2Q e 3Q ciclo 

do ensino basico e no ensino secundario. contabilizando. em valores absolutos e 
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so no Continente. em 1986-87. mais de trinta mil professores nessa s i tua~ao 

(quadro 16) 

Quadro 1 4 - Catcgorias do pessoal docente, ensinas preparat6ri0, 
Uceal e ttcnico. 1940-41, 1960-61 e 1972-73 

Ensino preparat6rio 
Efectivos 
Provisorios 
Outras categorias 

Total 

Ensino lice& 
Efectivos 
Eventuais 
Ou tras categorias 

Total 

EnsinotCcnico 
Professores 

Efectivos 
Eventuais 
Outras categorias 

Total 

Outroed~~e~tes 
Mestres 
AuXitiares e 
contra-mestres 

Total 

Extraido de: TEODORO. A. ( 1973). Professores: que uencimentos? Llsboa: Ed. 
Autor/ 0 professor. 

Todavia. os dados nacionais escondem situa~des a nivel distrital bem 

diferenciadas, registando-se grandes disparidades quanto as  qualiflca~des dos 

professores. Embora com algumas varia~des de ano para ano, pode-se aflnnar 

que sao sempre os distritos do litoral, nomeadamente Lisboa e Porto, que 

possuem uma maior percentagem de professores qualificados 

proflssionalmente. situando-se invariavelmente os dis tritos do interior em pior 

posicao (quadro 17). 



Quadro 15 - Evolu~Ho, em percentagem, das categorias de qualificag80 
profissional dos professores do endno secundllrio (7. ao 
l2* anos). 1972-73 a 198s-88 

Extraido de: TEODORO, k (1 990). 0s Professores. SUua@o proftssfunal e carrefm 
docen te. Lisboa: Texto Edit om. 

Quadro 16 - QualificagHo profissional do8 professorer do8 endnos 
preparat6rio e secund$rio . Ensino Oficial. Continente 
1986-87 

Profissionalizados 

Nao Profissionalizados 
Corn habflit-prbpria 
Com habilit. suficiente 
Sem habilit. suficiente 

Total 

Ensino Preparatorio 
(29Ciclo E.B.) 

Ensino Secundario 
(3' Ciclo E.B. e Ens. Secund.) 

Extraido de: TEODORO. A. (1990). 0s Professores. Situapio profsslonal e carrefm 
docente. Lisboa: Texto Editora. 



Quadro 17 - Professores do Se a0 l2* ano. POI categorias de habUitaHo. 
Ensino oficial. Continente. Vrvirr@u distritaia em 1986-87 

Ens. prep. 
direct0 
(5Q e 69 an-) 

Com habilita~ilo 
profissional 

Sem habilita~ilo profissional 

I I 
Corn habflita~ilo Corn habfflta~ilo Sem habilita~ilo 

propria I suficiente I suficiente 

41.8% a 68.4% 35.1%a40.8% 3.2%a 14.9% 0.6%a7.7% 
Braganca ..Usboa Bmga ....... V. Real Usboa... .Guards Porto.. ..Fortalegrc 

79.0% a 96% 4.0% a 21% 
Portalegre -.... ,...". Ltsboa Lisboa .,,,. - ,..,, Portalegrc 

Porto Porto 

Ens. sec. 
unificado e 
complernentar 
(7 ao 12Q anos) 

31.1% a 42.1% 5.3% a 21.2% 0.4% a 11.5% 
C.Bmna> V . W  port0 ..... Beja Porto.. . . EkJa 

Lisboa 

a a 32.7% 
Beja -,,,, Porto Porto .,,,,,,, Beja 

Fonte: Anclhe Cuqjunfuml87. GEP/ME, Lisboa. 1989 

Extraido de: TEODORO Ant6nio ( 1990). 0s Professwes. SUu~Zio proftssfonal e 
carrefra docente. Lisboa: Texto Editora. 

Quadro 18 - Pcsmal docente do ensino superior oficial, dependente do 
MinistCrio da Educaqgo. 1985-88.1986-87 e 1989 

(a) Inclui docentes nquisitados 

Fonte: Divisao de Pessoal da DGESup/ME. 

Ensino universitario 

Ensino politecnico 

Outro ensino superior 

Total 

1985/86 

8 866 

108 

)1 145 
1 037 

10011 

1986/87 

9483 

717 

11 847 
1 130 

1 1 330 

28.02.1989 (a) 

10 354 

2 486 

12840 



No ensino superior, trabalhavam em estabelecimentos publicos 

dependentes do Ministtrio da Educa~ilo. em 28.02.1989, 12 48 1 docentes, 

distribuidos de forma desigual entre o ensino u n i v e r s i ~ o  e o ensino superior 

polit&nico. Da a n a s e  do quadro 18 ressalta um crescimento regular do corpo 

docente verincado nos ultimos anos. devido, em grande parte, a entrada em 

funcionamento pleno do ensino superior politecnico. 

Quadro 19 - Pessoal docente do endno superior universitsuio. Endno 
oficial, dependente do Mtntrt&io da EducaCgo. 28.02.89 

Fonte: DMsiio do Pessoal da DGESup/ME. 

Quadro 20 - Pessoal docente do ensino superior politbcnico. Ensino 
oficial, dependente do lurrnlsttrio da EducaCgo. 28.02.89 

- 

Fonte: DM&o do Pessoal da DGESup/ME. 



Quadro 21 - Pessoal docente do ensino superior particular, por nfvds 
de quaUilcaqHo. 1988-89 

Ucenciatura 

Extraido de: The World Bank (1989). Republic of Portugal. Higher Education. A 
Program for Reform. Report nQ 767 1 - PO ( d r a  confidential). 

Ao nivel das qualificac;6es. tanto no ensino superior universitario como no 

ensino superior politecnico (quadros 19 e 20). verifica-se uma forte prevalCncia 

de assistentes. ou seja, de docentes nao doutorados, na universidade, ou sem 

mestrado, no caso do ensino politknico. 0 rapido crescimento dos cursos de 

mestrado e dos doutoramentos pode, todavia, fazer prever para a dCcada de 

noventa uma melhoria assinalavel nas qualifica@es dos docentes do ensino 

superior. 

Realidade recente. da segunda metade da dkada de oltenta. C o explosive 

crescimento do ensino superior particular, onde, em 1988-89, trabalhavam 

2461 docentes (quadro 21). Embora n8o se possuindo dados globais. pode-se 

aflrmar que a maioria dos docentes do ensino superior particular trabalha em 

regime de acumula@o, fundarnentalmente com as universidades publicas, como 

o comprova o facto de, em 1986-87. a totalidade dos 203 docentes da 

Universidade Autbnoma se encontrarem a tempo parcialw. 

A profissao docente possui uma elevada taxa de feminiza~ao, que se tem 

acentuado nos ultimos anos e quanto mais baixo C o nivel etario dos alunos 

(quadro 22). Em 1985/86, a taxa global de feminiza@o. abrangendo portanto os 

professores e educadores de todos os niveis de ensino, era de 71.4%. uma das 

mais elevadas, se n8o a mais elevada, na Europa e no Mundo (quadro 23)". 

Apesar de Portugal, sobretudo a partir dos anos setenta, possuir uma razoavel 

taxa de actividade feminina - 58Oh em 1987, que se situa na media dos paises 

membros da OCDE -, a acentuada feminiza~ao da profissao docente tem sido 

apontada como consequencia e causa da deterioraqao do estatuto 

s6cioprofissional dos professoreP2. 



Quadro 22 - EvoluNo da taxa de feminizaqio, por niveis de ensino 

Educa~ito W-Escolar 

Ensino Primario 

Ensino Preparatorio 

Ensino SecundArio 

Ensino Superior 

Extrafdo de: TEODORO. A. (1990). 0s Projessores. Situ-o ProJlSsional e Carrefm 
Docente. Lisboa: Texto Editora. 

Consequtncia directa de uma tardia expansao escolar, os professores 

constituem uma profissilo jovem, vislumbrando-se uma tendtncia para um 

envelhecirnento gradual nos proximos anos, embora sem a dimenst30 do que se 
verifica presentemente em diversos paises europeus. 0 quadro 24 apresenta a 

distribuiHo etiiria dos professores e educadores em 1985-86. 

A profissao docente e. em Portugal. pel0 menos nos ensinos basico e 

secundario, uma profissAo que se posiciona e se assume como pertencente as  
classes mCdias, tomando como pontos de refertncia a auto-atribui~ilo de 

prestigio social e as condi~6es de vidaQ3. 

Sendo uma proflssilo tipica dos estratos sociais intermedios. a proflssao 

docente tem representado um importante factor de mobilidade social 

ascendente. Braga da Cruz confirma que a maioria dos professores tem hoje 
uma posi@.o social superior a que tinham os seus pais, tendo por conseguinte 

conhecido uma ascensd.0 d4. 

Segundo o InquCrito por amostra aos professores de todo o pais 

(Continente e Regi6es Autonomas) realizado pela equipa coordenada por Braga 

da Cruz. a origem social rnais referida e a das classes trabalhadoras: 2 1.5% dos 

professores sao, com efeito, filhos de operarios (18.2% de operarios 
qualificados ou semi-qualificados e 3.3Oh de nao qualificados), 14.8% de 

trabalhadores por conta propria, 133% de trabalhadores agricolas (10.1% por 



contra propria e 3.m assalariados), tudo isto totalizando mais de W!, sendo. 
em contrapartida. diminutas as  referendas as classes medias e. de entre as 
profissilo mais elevadas, destacam-se apenas os 9.8% de patroes e os 2.9% de 

directoresg5. 

Esta caracteristica de prof lao  de ascenstio social constata-se em Portugal 

pel0 menos desde o inicio do seculo XX. Como assinala Antonio Novoa, na base 

de um estudo as origens sociais dos alunos das Escolas Norrnais entre 1890 e 

1928. 

"0s professores de instru~ao primaria constituem um grupo profissional em 

nitida ascendo social na viragem do &culo. 0 acesso ao professorado nem 

sempre constltui uma prornqx3o econbrnica, mas representa normalrnente 

uma prorno~ctio social e Pr~fissiona~'96. 

Apesar dos profundos golpes dados no prestigio social do professorado 
pel0 salazarfsmog7, a profis&o de professor continuou a ser uma das Has de 

asceneo social. Filomena Monica. referindo-se ao periodo entre 1930 e 1942. 

verLRcou que, 

"para a grande maioria dos alunos, o ingresso no magisttrio representava 

uma melhoria relativamente a classe social de origem e constituia, para o 

campesinato, uma das poucas vlas de ascerWio s~clal"~*. 

Ana Benavente, reportando-se a origem social dos alunos das Escolas do 

Magisterio de Aveiro e de Beja. em periodo ja posterior ao 25 de Abril de 1974. 

constata ainda esse mesmo processo de ascensao social (e escolar). bem 
espelhado no facto de 72% dos pais e 8196 das miles desses alunos, futuros 

professores. apenas possuirem a 4s classe ou menosg9. Ana Benavente, na base 

de mais de uma centena de entrevistas realizadas. a questiio da origem social 
associa uma outra problematica. particulannente d i d a  para as professoras. no 

estudo do processo de ascensao social: embora sem generalizar, parece haver 
uma nfnda ascensh socinl atrav&s do casamentol". Nil0 sendo generalmveis 0s 

dados recolhidos, como reconhece Benavente. constituem todavia uma 

interessante problematica a reter para outros estudos. 



Quadro 23 - Percentagem de profeworas nos pPfses da OCDE, por dvel 
de en8ino. 1986-87 

Australia 

~ u s t r i a  

BClgica 

Canada 

Dinamarca (a) 

Fran~a 

Alemanha 

G*k (b) 

Irlanda (b) 

Italia (c) 

Japao 

Holanda 

Nova Zel Andia 

Noruega 

Espanha 

Suecia (a) 

Turquia 

Reino Unido 

Jugoslavia 

Prt - 
-Primario 

Primario Superior Ensino 
Especial 

(a) Dados referentes a 1988 
Ib) Dados rcferentes a 1985/86 
(c) Dados refercntes a 1984/85 

Fontes: OCDE (1989). L'enseignernent duns les pays de I'OCDE 1986-87: Recueil 
d'informations statistiques. Paris: OCDE e dados fornecidos pelas 
autoridades nacionais. 

Extraido de: OCDE (1990). L'enseignant aujourd'hut Fonctbns, Statut. Politfques. 
Paris: OCDE. 



Quadro 24 - Pessoal docente, por gntpos e-os. 1986-86 

TOTAL 

Ed. Prt-Esc. 

E. F'rmmo 

E. Preparat. 

E. Secund. 

E. Superior 

Outros 

TOTAL. Menos 
NP de 25 

% 

143 239 6.4 

6408 22.2 

39 881 3.4 

30611 5.7 

53 881 7.1 

9 791 a 1  

2 667 

(a) Inclui todos os maiorcs de 49 amos. 

Extraido de: TEODORO Antonio (1 990). 0 s  Professores. SUuw&o Profisfonal e 
Carreira Docente. Lisboa: Texto Editora. 

A origem social dos professores em Portugal parece aproximar-se muito da 

constatada em diversos estudos realizados em paises como a Alemanha, 

Holanda. Belgica, F r a n ~ a  ou Espanha, sobretudo centrados nos professores do 

ensino primario. Como assinala Villar Angulo, estes professores proveem 

principalmente de ambientes sociais m&dios ou fnferioreslO'. 

0s professores constituem na actualidade urn dos maiores grupos 

profissionais do pais e o mais numeroso grupo profissional de trabalhadores 

intelectuais. Se se estimar em 150 mil o numero total de professores a 

trabalhar no quadro do sistema educative por tug~C!s .~~~ pode-se aRnnar que 0s 
1 03 professores representam 3.7% do total da popula~i30 empregada . 

Embora a generalidade dos professores niio se entenda como quadro104. a 

profisao docente integra-se no grupo das profissi3es genericamente designadas 
como quadros105. Neste Bmbito. os professores constituem, sem sombra de 

duvida, o grupo profissional mais numeroso: em 1981, representavam 36.4% do 

total. deixando a larga distancia o sector de saude (14.9%) e o dos engenheiros, 

arquitectos e profiss6es similares (13.1%) lo6: em 1988. embora com um ligeiro 



recuo percentual. os professores representavam 35.3% do total dos quadros 

nacionais lo'. 

A dimensilo actual da profissilo docente constitui. simultaneamente. a 

r a e o  da sua for- e da sua fraqueza. F o r ~ a  que decorre precisamente de ser o 
mais numeroso grupo profissional de entre os que se encontram ligados ao 
trabalho intelectual. F r a q u e z a  que advem da heterogeneidade da sua 

composi~ao e dos custos totais elevados que representa qualquer medida com 

incidCncia financeira. 



3. Aspectos da participaqgo dos professores na vida 
politica 

0 conhecimento e a informa~Zio constituem hoje uma f o r ~ a  produtiva 

directa. A s  citncias modernas geram, pela primeira vez de uma forma 

generalizada. um saber tecnicamente utilizivel, tranformando o conhecimento 

cientiflco e tecnico na primeira f o r ~ a  produtiva e uma variavel determinante no 

desenvolvimento economico. Esta cons ta ta~ao tem. como se disse 
anteriormente, consequCncias profundas na formula~ao das estrategias de 

desenvolvimento. atribuindo aos sistemas que produzem conhecimento 

(educa~ao e citncia) um novo lugar e uma nova prioridade. 

0 reconhecimento de que os professores estiio no corc@o d o  process0 
e d u c a t i u ~ ' ~ ~ .  implica reconhecer que o bdto ou o ingdto de uma reforma. 

entendida obviamente como a introdu~ao de um conjunto de inovaq8es corn 
repercuss8es ao nivel da escola e da sala de aula. passa. em medfda decisiva. 

pela participa~ilo e empenhamento dos professores, em todas as suas fases. da 

concepHo a incrementa~ilo. Este e um dos poderes dos professores. talvez o 

mais importante no plano profissional. 

0 poder dos professores nil0 se iimita. todavia, no plano proflssional, a 
interven~go na escola e na sala de aula. Galbraith compara a posi@o dos 

"educadores e dos cientistas que trabalham nas escolas, nas universidades e nos 

centros de investiga~go" com a da "comunidade de banqueiros e de hanceiros 

nos primeiros estadios do desenvolvimento". E, acrescenta: 

"0 capital era decisivo, e constituiu-se uma vasta rede de bancos, de 

caixas de poupanca. de cornpanhias de seguros, de correctores e de bancos de 

financiamento, que tinham como objectivo a mobiliza~ao das poupancas e, 

por conseguinte. as  necessidades de capital. Na empresa madura (.. .), o factor 

decisivo e o talent0 qualificado. Assim, constituiu-se urn complexo 

semelhante de instituicdes de ensino para suprir essa necessidade. E os 

valores e as atitudes da sociedade tambCm se alteraram adequadamente de 



forma a refoqar essa mudanqa. Quando a poupanqa e o capital eram factores 

decisivos. a mais aplaudida das virtudes sociais era a frugalidade. (...) A 

medida que a m8o-de-obra qualificada se foi tornando importante, a virtude 

da frugalidade passou a ter conota~des de antiguidade e mesmo de 

excentricidade. Em vez dela, passou a educaqiio a ser considerada como o 

objectivo social mais solene"109. 

Como corolario dessa constata~80, Galbraith defende que. tal como 

antigamente sucedia com a comunidade dos financeiros, o prestigio do que 
designa de classe dos educadores e cientistas decorre do factor produtivo que 

fornecem e, pelo rnenos potencialmente, este d tamMm wna fonte de poderllO. 

Para Galbraith ntio chega a constata~tio que. "da mesma forma que a 

comunidade financeira, e ainda mais do que ela, a classe dos educadores e dos 

cientistas passou a ocupar uma posi~zlo de relevo no aparelho de  sta ado"^ l l .  

Contrariando a opini8o de que a comunidade intelectual deve ter urn papel 
pro&sionalmente passivo, de que a sua misao  consiste em pensar e sentir, 
mas mio em agir, Galbraith apela aos educadores e cientistas a que assumam 

todas as responsabilidades pelas conseq&ncias da c@ncia e da tecnobgiu e que 
internenham activamente na vida politica, seja por e1eQd.o ou por nomeaCbol 12. 

Assumindo que a pratica politica e tanto uma ac~zlo como um sistema 

especiflco de rela@es sociais1 13. importa conhecer a amplitude da participaHo 

de professores em diferentes instancias do poder politico, designadamente em 

C&naras Municipais, na Assembleia da Republica e no Governo. 

Esta averiguaczlo tem como objectivo a recolha de elementos para uma 
ref lmo mais ampla sobre o poder dos professores, enquanto actores com um 

protagonismo crescente na vida politica portuguesa, que resulta, possivelmente, 

do facto das escolas serem um espaco crucial para a produ~tio do trabalho 
intelectual e para a aquisi@io do capital cultural l 14. 



a Cgmaras Municipais: uma muito forte representaqBo de 
professores dos ensinos bbico e secundildo 

Nos termos constitucionais, a camara municipal e o 6rgdo executive 

colegial do  municipio. eleito pelos cidadaos eleitores residentes na sua Area. 

tendo por presidente o primeiro candidato da lista mais votada, que, 

conjuntamente com a assembleia municipal. constituem os org8os politicos do 

municipio e que visam a prossecu~Bo de interesses proprios das popula~des 

respectiws l 15. 

Estudar a participa@o dos professores a este nivel da actividade politica 

constitui uma tarefa nao isenta de dificuldades. De facto. existem poucos 

estudos e analises publicados de sociologia eleitoral, n8o possibilitando a 

existencia de muita e diversificada informa~80 de base. 

No respeitante as  Autarquias Locals, o STAPE"' tem procedido a alguns 

estudos. de que se destacam os respeitantes a s  elei~des de 1982"' e de 

1 9 8 9  8. Infelizmente para o object0 do presente trabalho. a carateriza@o 
profissional dos eleitos para a s  Autarquias Locais. e especificamente para as 

C-as Municipais, e feita nesses estudos adoptando a Classifica@ Nacional 
de h-o&s&s, onde os professores nao surgem autonomizados enquanto grupo 
profissionall lg.  Tive pois de proceder a pesquisas complementares. 

autonomizando os professores enquanto categoria profissional e, sempre que 

possivel, classiflcando-os em f u n ~ a o  do nivel de ensino em que leccionavam, o 

que. em parte, consegui para os professores eleitos em 1982. 1985 e 1989120. 

0s trabalhos publicados pel0 STAPE apontam para uma clara 

preponderancia das profissdes cientifrcas, t6cnica.s. artisticas e sirnilares na 

titularidade dos executives municipals (quadros 25 e 26)121. Se em 1982. entre 

os outros eleitos, ou sejam os vereadores, este vasto grupo de profissdes nil0 

atingia a metade dos eleitos (41.4% no Continente. 34.9% nos A~ores e 28.3% 

na Madeira). ja em 1989 ultrapassava essa metade. com 52.5% no total do pais. 

Ao mesmo tempo. ao nivel das presidencias de Camara, consolidava-se a 
posi@o do referido grupo de profissilo. atingindo em 1989 os 56.3% do total. 



Quadro 25 - Estrutura profissional dos eleitos para as CXmarar 
Muntcipals. 1982 

Proflssih cientiflcas, W c a s  
artisticas e similarrs 

Dirsctorcs e quadros superbre: 
adminis trativos 

Pessoal administrative 

Com5rcio-patr6es e pessod 
dirigente 

Servips-palr&s e pessoal 
dirigente 

Agrlcultura. pcacas e aervlCos 
flot-cstals-patrks e pes. dirig. 

Agtlcultura, pescas e senlps  
florcstais-empregados 

Industrla. transportes e minas 
pakr&s e p e s d  dirIgcntc 

Industrla. transporks e 
minas-empregados 

Foqas Armadas 

Reforrnados 

Outroe 
eleitos 

Jg % 

Nota A informa~ilo disponivel respeita a 90.7Oh dos eleitos 

Fonte: Caracterizcqcio dos Eleitos para as Autarquias Locais. 1982, STAPE/MAI. 



Quadro 26 - Estrutura profissional dos eleitos para as Cdmaras 
Municipnis. 1989. Continente e Rcgi&s Aut6nomarr 

1. Profissdes cientificas. tCcnicas. 
artisticas e sfmilares 

2. Directores e quadros superiores 
administrativos 

3. Pessoal administrativo 

4. Pessoal comercio 

5. Pessoal servi~os 

6. Agricultores 

7. Trabalhadores industria 

8. Aposentados 

9. Estudantes 

10. Domesticas 

Presidente Outros eleitos 

Fonte: RoS&UO, E.A.ARCHER G.M. e COSTA. S.C. (1991). "Imagemdoseleitos 
locais - Presidentes e Vereadores Municipais - 1989. Ele@es. Revista de 
Assuntos Eleitorais. nQ 1 (trabalhos preparatbrios). 

A preponderancia das profissees tecnicas, cientificas e artisticas nos 
executivos municipais veriflca-se em todas as  principais f o r ~ a s  politicas, sem 

excep~ao. tanto em 1982 como em 1989 (quadros 27 e 28). Particularmente 
signiflcativo e o crescimento veriflcado entre os eleitos do PS. nos presidentes 

e nos vereadores, na CDU (ex - APU). apenas ao nivel dos presidentes, bem 
como, em sentido inverso, a relativa perda de peso entre os presidentes do 

PSD. 

Em 1982, 40 presidentes da Camara e 165 vereadores indicavam como 

profissao professor (quadro 29). o que representava. entre os presidentes, 30% 

do grupo profiss6es tecnicas, cientificas e artisticas e 14.2% do total corn 
i n f ~ r m a ~ i i o ' ~ ~ ,  e, entre os vereadores 27.2% relativamente B s  profiss6es 
titcnicas e artisticas e 11.1% relativamente ao 



Quadro 27 - Peso do grupo "Rofissi!bes cientitlcas, ttcnicas, artisticas e 
similares" nos eleitos para as Cdmaras Municipair, pox 
partid- ou c o l i g a ~ ~ .  Continente. 1982 

CDS I PSD I AD+UD ( PS+PS/UEDS ( AP; 

Nota: A informa@lo disponivel respeita a cerca de 90% dos eleitos 

Fonte: Caracteriz~tio dos Eleitos para as Autarquias Locals. 1982. STAPE/MAI 

Presid. 

NQ % 

17 
68.0 

Quadro 28 - Peso do grupo "ProfissZles cientiftcas, ttcnicas, artisticas e 
similareu" nos eleitos para as CQmaras Municipais, pox 
partidos e coliga@es corn maior expressHo eleftoral. 
Continente e Regi&s Aut6nom.s. 1989 

Outros 
eleitos 

NP % 

6 1 
43.9 

Presid. 

NQ % 

33 
60.0 

Presld. 

NQ % 

22 
48.9 

CDS I PS ( PSD I CDU 

Outros 
eleitos 

NQ % 

95 
39.6 

Outros 
eleitos 

NQ % 

101 
39.0 

Nota: N3o foram considerados neste quadro os seguintes partidos ou coliga~des: 
MDP/CDE. PDC. PPM. MDP-CDE/PRD. PCP/PEV/PRD, PS/CDS. 
PS/PCP/MDP/PEV, PSD/CDS/PPM e PRD. 

Presid. 

NQ % 

35 
46.1 

Fonte: RoS~LRIO, E.A.. ARCHER G.M. e COSTA. S.C. (1991): "Imagem dos eleitos 
locais - Presidentes e Vereadores Municipais - 1989". Ele&&s. Revista de 
Assuntos Eleitorals, nQ 1 (trabalhos preparatorios). 

Outros 
eleitos 

NQ % 

212 
45.3 

Presid. 

NQ % 

23 
45.1 

Outros 
eleitos 

N' % 

9 1 
37.1 



Quadro 29 - Professores eleitos para as Cgmruas Municipah, por nlvel 
de ensino. 1982 e 1985 

- 

1. Total 

2. E. Primario 
( lQ ciclo EB) 

3. Ensinos Preparat6rio 
e SecundWo 
(2Q e 3Q Ciclo EB e E. Sec.) 

4. Ensino Superior e 
M&dio/Politicnico 

5. So indicam 
Professor + Outros 

1 

Fonte: STAPE / MA1 . 

Presid. Veread. Presid. Veread. 

Nilo existe qualquer estudo global sobre a estrutura profissional dos 

elementos para a s  CAmaras Municipais em 1985. Relativamente aos 

professores. deterrninou-se a existencia de 50 presidentes de Cars e 217 

vereadores (quadro 29). o que corresponde a um considerilvel crescimento 

(25% nos presidentes e 3 1.5Oh nos vereadores). 

Em rela~ilo a 1989, procedeu-se directamente ao tratamento das 

proflss8es de 292 presidentes de CSmara e de 161 1 vereadores, o que nos 

permitiu desagregar, para esse ano, as "proflss6es cientiflcas. tecnicas. 

artisticas e similares". 0 quadro 31 e inequivoco: os professores representam o 
maior grupo profisional entre os eleitos para as Cdmaras Municipais, deixando 

a larga distancia o grupo dos engenheiros/engenheiros tecnicos e o dos 

advogados e juristas. Em termos grosseiros, pode-se afirmar que 1 em cada 5 

dos autarcas portugueses tem como profissilo o ensino. 

A participa~ilo politica dos professores faz-se ao nivel autarquico atravb 
de todos os partidos com expressao eleitoral (quadros 30 e 32). sendo mais 
numerosa nos dois partidos centrais, PS e PSD. embora na CDU (PCP/PEV). 

entre os presidentes de Cfimara, a representa~ilo dos professores se situe na 
media national. 



Quadro 30 - Professores eleitos para as CAmaras Municipais, por 
partido ou coliga~Ho. 1982 e 1985 

1. CDS 
2. PSD 
3. AD 
4. PS 
5. PCP 
6. MDP 
7. APU/CDU 
8. PRD 
9. PPM 
10. Independentes 
11. NBo indicam 

TOTAL 

Presid. Veread. Presid. Veread. v 

Fonte: STAPE/ MA1 . 

Por niveis de ensino (quadro 29 e 33). verlfica-se urna predominilncia de 

professores dos ensinos preparatorio e secundkrio (actuais 2Q e 3Q ciclos do 

ensino basico e do ensino secundario), embora seja tambem signiflcativa a 

presenca de professores do lQ ciclo do ensino basico, antigo ensino pr idr io,  

que praticamente deixariio de ter participa~ao aos niveis parlamentar e 

governamental. como se vera adiante. A participa@o de docentes do ensino 

superior, u n i v e r s i ~ o  ou polit&nico, C pouco signfRcativa ao nivel autiirquico. 

No quadro 34 procede-se a um cruzamento entre a origem partidaria dos 

eleitos e o nivel de ensino onde exerciam. Embora sujeito a distorqaes, devido 

ao elevado numero de professores que n;lo indicam o nivel de ensino, os 
professores do l Q  ciclo parecem ter uma representa~ilo partidaria mais 

significativa no PSD. 



Quadro 31 - Eleitos para as Chums Munfcipafs. Gmpo proftaeional de 
Qua-. Continente e R~~ Aut6nomas. 1989 

Professores 

Tknicos de educa~ao (inspectores. 
directores e delegados escolares. etc .) 

Total 

Engenheiros. Engenheiros Tecnicos 

Arquitectos 

Economistas. Gestores 

Contabilistas. Tknicos de contas 

Medicos 

MCdicos Veterinirios 

Farmactuticos 

Enfermeiros. Tecnicos de Saude 

Advogados. Juristas. Notarios 
Conservadores 

Militares 

Psicologos. Socidlogos 

Outras profissdes 

Presidente 

N Q  % relat. 
ao total 
(292) 

Vereadores 

NQ % relat. 
ao total 
(161 1) 

Fonte: STAPE / MA1 



Quadro 32 - Professores e t6cnicos de educaMo eleitos para as Chmmu 
Municipais, por partidor ou coligaq6es partidllriar. 
Continente e R@&s Aut6nomes. 1989 

1. PS 

2. PSD 

3. CDU(PCP/PEV) 

4. ux 
5. MDP/PRD 

6. PS/CDS 

7. PRD 

8. MDP 

9. PDC 
10. PPM 

N* (Total 
eleito6) % 

26 (1 12) 23.2 

23 (102) 22.5 

10 (48) 20.8 

2 (18) 11.1 

Fonte : STAPE/MAI. 

Quadro 33 - Professores e ttcnicos de educaMo eleitos para as Chnaxas 
Municipais, por nivel de ensino. Continente e Regi6es 
Aut6nomas. 1989 

1. lQ Ciclo do E. Basico e 
Ed. Pre-Escolar 

2. zQ e 3Q Ciclos do E. Basico e 
E. Secundario 1 30 48.4 

3. Ensino Superior (Univ. e Politecnico) 2 3.2 

4. Outros tipos de ensino. 
Tecnicos educa~ao  

Fon te: STAPE / MA1 



Quadro 34 - Professores e ttcnicos eleitos para as Cgmcuarr Municipals, 
por partidos ou coligaq2)es partidhias e por nivel de 
ensino. Contfnente e Regim Aut6nomas. 1989 

1. Partido Socialists (PSI 
1.1. 1 Ciclo do E. Basico (E. PrhZirio) 
1.2. zQ Ciclo do E. Basico (E. Preparatorio) 
1.3. 3Q Ciclo E. Msico. E. SecundArio e Esc. C+S 
1.4. E. Superior (Universit&rio e PolitCcnico) 
1.5. Outros niveis educa~ao. Tknicos 
1.6. Nao indicam 

Total 
2. Partido Social Democrats (PSD/PPD) 
2.1. lQ Ciclo do E. Basico (E. Prinxirio) 
2.2. 2Q Ciclo do E. Msico (E. Preparatorio) 
2.3. 3Q Ciclo E. BAsico, E. Secundirio e Esc. C+S 
2.4. E. Superior (Universitario e Politecnico) 
2.5. Outros niveis educa@o. Tecnicos 
2.6. Nao indicam 

Total 
3. Col igq t io  DernocrCrtica U n i t m a  [PCP-PEW 
3.1. lQ Ciclo E. Msico (E. FWdrio) 
3.2. 2Q Ciclo E. Basico (E. Preparatorio) 
3.3. 3Q Ciclo E. Basico. E. SecundWo e Esc. C+S 
3.4. E. Superior (Universitirio e Politecnico) 
3.5. Outros niveis educa~ao. Tkcnicos 
3.6. Nao indicam 

Total 
4. Centro Democrtrtico Social [CDS) 
4.1. lQ Ciclo E. EUsico (E. Primirio) 
42. 2Q Ciclo E. Basico (E. Preparatorio) 
4.3. 3Q Ciclo E. Msico, E. SecundArio e Esc. C+S 
4.4. E. Superior (Universitario e Politkcnico) 
4.5. Outros niveis educa~ao. Tecnicos 
4.6. Nao indicam 

Total 
5. C o l i g ~ h  MDP/PRD 
5.1. lQ Ciclo E. Basico (E. Primirio) 
5.2. 2Q Ciclo E. Basico (E. Preparatorio) 
5.3. 3Q Ciclo E. Basico, E. Secundirio e Esc. C+S 
5.4. E. Superior (Universitario e Politecnico) 
5.5. Outros niveis educa@o. Tecnicos 
5.6. Nao indicam 

Total 
6. Coligqcio PS/CDS 

6.6. Nao indicam 

President e 

N* % 

Fonte: STAPE / MA1 



b. Assembleia da Reptiblica: os professores constituem o segundo 
grupo pmfissional, logo a seguir ao do8 advogados e juristas 

A Assembleia da Republica e, nos termos constitucionais, a assembleia 

representatiua de todos os cidadhs portugueses. Integram-na deputados eleitos 

por circulo eleitorais, correspondentes geograflcamente aos distritos do 

Continente. as  Regi6es Autonomas e a emigra@o no estrangeiro, apresentados 

por partidos politicos, isoladamente ou em coliga~iio, segundo o sistema de 

representaqao proportional 124. 

0 sistema politico portugues estruturado em 1976, e nil0 modiflcado em 

nenhuma revisiio constitutional, e um sistema misto parlamentar-presi- 

dencial 25. normalmente apresentado. seguindo uma classificaqao de 

~ u v e r ~ e r  126, como sernipresidencialista. embora alguns constitucionalistas 

prefiram considera-lo como serniparlamentarista ou mesmo parlarnentarista 

racionalizodo12'. A Constituiqao consagra uma repartiflo da responsabilidade 

politica do Governo perante a Assembleia e perante o FVesidente da Republica, 

ambos eleitos por sufragio directo e universal. A Assembleia da Republica e 
atribuido um vasto leque de competCncias especiflcas, no plano legislativo e 

politico, tanto de fiscaliza@o da actividade governamental como de produqao 

legislativa, havendo materias de reserva absoluta onde. no c a m p  da educaqao, 

Rguram as bases do sistema de e n ~ i n o l ~ ~ .  

A Assembleia da Republica. como os modernos parlamentos europeus, nao 

e um conjunto inorganic0 de deputados. mas conjuntos estruturados de grupos 

parlamentares, representando partidos politicos. Na expressao de Braga da 

Cruz, o sistema pode-se caracterizar como uma partidocracia parlamentar. onde 

a unidade basica n8o e o deputado. mas o partido: "a rela~ao eleitoral real ni5o t 
entre eleitores e deputados. mas entre eleitores e partidos"129. No plano 
juridico, esta tendencia e refor~ada pela atribuiqgo aos partidos, ou coliga~des 

partidarias, do direito exclusive de apresentarem candidaturas a Assembleia da 

~ e ~ u b l i c a  130. 



Simetricamente, assinala Braga da Cruz. essa inegdvel supremacia dos 

partidos na format$m eleitoral e parlamentar tem conduzido, embora num 

process0 irregular e lento. B parlamentariza@o dos partidos131 e mesmo ii 

parlQmentwim@o do sistema. 

"traduzida pela crescente importancia do Parlamento na vida politica e 

comprovada pelo crescente interesse pel0 Parlamento por parte das 
132 organiza~des de interesses sociais" . 

Utilizando uma distin~iio de ~ o l s b ~ l ~ ~ .  Braga da CNZ defende que a 
Assembleia da Republica e muito mais um parlamento-arena do que um 

parlamento- trans formador: 

"o primeiro tende a privilegiar o estilo oral. e por conseguinte a actua~ilo em 

plenWo; o segundo tende a privilegiar o trabalho nas comtssdes. a fortalecer 

a sua estrutura  inter^"'^^. 

Apesar do refor~o do trabalho parlamentar em comiss6es e de assinalive1 

produ~ilo legislativa. a Assembleia da Repfiblica encontra-se mais prbdmo, 

utilizando a distin@o de Polsby. de um parlamento-arena, onde se privilegia o 

debate politico inter-partidbrio e pennite aos partidos encontrar um espaqo de 
ressondncia e de intervenflo instltucional, "em que o deputado funciona corno 

uma espCcie de titulo em carteira do partido politico". Esta e uma tendencia 

comum ao conjunto dos parlarnentos europeus e. em geral, aos paises que 

assentam a sua vida politica em partidos fortes. considerando Braga da Cruz. 
n2io s6  errado. corno inadmissivel. um mesmo tipo de aprecia~ao para urn e 

outro tipo de parlamento135. 

0 proposito deste trabalho n2o e. manifestamente, o de proceder a uma 

caracteriza~ilo da Assembleia da Republica e da actividade parlamentar, nem 

mesmo a de estudar a base social dos legisladores, embora, obviamente, os 

elementos coligidos possam ajudar outras pesquisas nesse dominio especiflco. 

As considera~6es anteriores tem o proposito unico de esbo~ar  um quadro sobre 

o orggo de soberania Assembleia da Republica, que permita compreender o 

eventual significado da composi~iio profissional dos parlamentares portugueses 

e, em particular, da presenca de professores. 



Quadro 35 - Profh~6es do@ deputados, por legbhtura8.1976-1984 

Advogados/Jurlstas 

Professores 
Total 

Sem docentes UniverslWs 
corn outra proflssao 

Empregados 

Engenheiros/Arquitectos 

OpeI.arios/Pescadores 

Mtdicos/Veterln&rlos 

Economistas 

EmpresBrios/Gestores 

Agricultores 

F u n c i o ~ s  pf~bllcoe 

Jornalistas/Escritores 

Estudantes 

Oflciais FFAA 

Total deputados 
t 

(a) 1 1 d o  tamwm docentes universit&ios 
Cb) 1 tam* e docente universitzklo 
(c) 5 Sio tambem docentes universit&ios 
(d) 1 t tambem docente universitario 
(e) 2 d o  tambtm docentes universit&ios 
(f) 1 i3 tambem docente universithlo 
(g) 10 d o  tamMm docentes universitarios 
(h) 2 silo tamMm docentes universitarios 
(i) 2 siio t a m b b  docentes universitarios 
(1) 2 sao t a m b b  docentes universit&ios 
(1) 5 d o  t a m b h  docentes universitaklos 
(m) 2 siio tamMm docentes universitwos 

Fonte: SOUSA. Vinicio A. C. ( 1984). Caracteriza@o da C h s s e  Politica Portuguesa. 
Lisboa: Instituto Darniiio de G6is (mlmeo). 



Quadro 36 - Deputados Q Assembleia da Repfiblica com a profissao de 
prof-r, por nivel de cnnino e lcgi8latura. 1978-1984 

N* % N* % 

Docmtes do Ens.Superior 
Total 17 (42.5) 15 (40.5) 
Sem outra prohsilo 5 6 

Professores do E. ~ e c u n d . ' ~ :  16 (40.0) 19 (5 1.3) 

(a) Penso que inclui tambem os professores do ensino preparatorio. embora a 
fonte rxlo o explicite. 

Ib) 0 prJmeix-o nfimero representa o total dos professores e o segundo apenas 
aqueles que indicam a proflssao de professor. 

Fonte: SOUSA. Vinicio A.C. ( 1984). Caracteriza@io cia Classe PolitIca Portuguesa 
Lisboa: Instituto Damiao de G6is (mimeo). 

@a&o 37 - Peso dorr professores no Grupo Parlamentar do Partido Social 
Democrats (PSD/PPD), por legislatura e nivel de ensino. 

Docentes do Ens.Superior 
Total 9 7.4 3 4.0 
Sem outra profifsilo 2 1.6 2 2.7 

Professores do E. Secundario (a) 1.6 4 5.3 

Professores do E. PrimArlo 3 2.4 1 1.3 

Total deputados do Grupo 
Parlamentar 126 100.0 75 100.0 

Total Professores Cb) 14 11.1 8 10.7 
(7) (5.5) (7) (9.3) 

(a) Penso. que tambem inclui os professores do ensino preparat6rio. embora a 
fonte ni3o o explicite. 

(b) 0 s  valores apresentados entre parenteses referem-se ao total de professores 
que nao indicam outra proflssao 

Fonte: SOUSA. Vinicio A.C . ( 1984). Caracterizq&o da Classe Politica Portuguesa. 
Lisboa: Instituto Damiao de Gois (mimeo). 



-38- P c u r d o l r p r o f ~ n o G r c l p o P u h m ~ ~ t a r d o P s v t i d o ~  
(PS). por ~~ e nfvel& endno. 1976-1984 

Sern outra proflssao 

Total Professores 

(a) 

(b) 

Fonte: 

N* % IN' % % 
I I 

Penso que t a r n b b  inclui os professores do ensino preparat6rio. embora a 
fonte niio o explicite. 
0 s  valores apresentados entre parenteses referem-se ao total de professores 
que niio indicam outra profisSao 
SOUSA. Vinicio AC. ( 1984). C a r a c t e m  da Classe PoliClca Portuguesa. 
Lisboa: Instituto Damtao de Gdis (mimeo). 

Quadro 39 - Peso do8 professores no Grupo Parlamentar do -do 
Comunista PortuguCs (PCP). por legislatura e nivel de 
ensino. 1976-1984 

Docentes do Ens.Superior 
Total 

Sem outra profissilo 

Professores do E. ~ecund&io~) 

Professores do E. PrimArio 

Total deputados do Grupo 
Parlamentar 

Total Professores (b) 

(a) Penso que tambem inclui os professores do ensino preparat6rio. embora a 
fonte r&o o explicite. 

03) 0s valores apresentados entre parenteses referem-se ao total de professores 
que nao indicam outra profissao 

(c) Inclui os aliados do PCP no seio da coliga~ao APU. 

Fonte: SOUSA. Vinicio A.C. ( 1984). Caracteriza~tio da Classe Politica Portuguesa. 
Lisboa: Instituto Damiao de Gois (mirneo). 



Quadro 40 - Peso dos professores no Grupo Parlamentar do Centro 
DemocrAtico Social (CDS), por legislatura e dvel de 
ensino. 1976- 1984. 

Docentes do Ens.Superior 
Total 
Sem outra profissilo 

Professores do E. ~ e c u n d . ' ~  
Professores do E. Primario 

Total deputados do Grupo 
Parlamentar 

Total ~rofessores') 

(a) Penso que tambh inclui os professores do ensino preparatbrio, embora a 
fonte mlo o explicite. 

lb) 0s valores apresentados entre parenteses referem-se ao total de professores 
que nil0 indicam outra profb&o 

Fonte: SOUSA. Vinicio kc.  (1984). CaracterizaCiio da C k s e  Pdltica Portuguesa. 
Lisboa: Instituto Darniao de Gbis (rnimeo). 

Existem poucos estudos sobre a origem profissional da classe politfca136 
portuguesa. Na pesquisa bibliogrifica que fiz apenas encontrei um estudo, 

assente em pesquisa empirica, sobre os deputados eleitos para a Assembleia da 

Republica, bem como sobre os membros do Governo, que desempenharam 

fun~6es  apos a promulga@o da Constitui~iio da Republica em 2 de Abril de 
1976. 0 referido estudo, datado de 1984, foi realizado por Vinicio A.C. de Sousa 

no ambit0 do Instituto DamMo de ~ o i s ' ~ '  e analisa. entre outros aspectos. a 

cornposi~ao profissional dos deputados eleitos ate a 3. 1egislatu1-a'3a. 

Segundo o estudo de Vinicio de Sousa, os professores representavarn, ate 

1984, o segundo grupo profissional mais numeroso, logo a seguir ao grupo dos 

advogados e juristas, verificando-se um crescimento significative na 2' e 3a 

legislaturas (quadro 35). 



A discriminacao dos professores por nivel de ensino (quadro 36). mostra 

uma muito fraca presenca do ensino primario, que se veio a restringir 

significativamente entre 1976 e 1984. 0s docentes do ensino superior. 

particularmente os do ensino universitario. tCm uma forte presenca entre os 

deputados, embora o crescimento mais significative se veriflque entre os 

professores do ensino secundario (e preparatorio), que, na 3a legislativa. 

representavam mais de metade dos professores deputados. 

A nivel partidario, cingindo-nos as quatro maiores forma~6es politicas 

(quadros 37, 38, 39 e 40). existe uma equilibrada representacao dos 

professores, embora a presenca mais significativa seja nos dois maiores 

partidos, situados no centro do espectro partidario (PS e PSD). A razoavel 

presenca de professores no CDS deve-se, quase exclusivamente. aos docentes 

do ensino superior. 

Braga da Cruz interprets este crescimento acentuado dos professores no 

Parlamento, associando-o a igual tendencia entre outras proflss6es dependentes 
(empregados e funcionarios publicos), como podendo significar condicdes de 

maior exclusiu(dode de h c 6 e s  entre os deputados139. 

A pesquisa empirica de Vinicio de Sousa sobre a composi@o profissional 

da Assembleia da Republics terrnina na 3. legislatura (1 983- 1985). embora 

obviamente, em funcao da data de publicacao do estudo (1984). os dados se 

reportem a sua la sessao legislativa (1983- 1984). m o  contendo, portanto, 

elementos sobre as  substitui~Oes verificadas posteriormente. ate a dissolu@o 

da Assembleia e convoca~ao de eleicdes antecipadas em 1985. 

A informa@io relativa a 4" e 5" legislaturas (1985- 1986 e 1987- 199 1) foi 

recolhida. em bruto. na Assembleia da ~ e ~ d b l i c a ' ~ ~ .  Nao podendo reconstituir a 
metodologia de Vinicio de ~ o u s a  l4 l .  procedi a classifica~&o das proflssdes dos 

deputados eleitos para essas legislaturas ' 42, tomando como base os dados 

fornecidos pela Divisao de Apoio EstatutArio aos Deputados. Assumindo um 

certo grau de aleatoridade nos criterios adoptados na classifica~&o e agregacao 

das profissdes, dificuldade com que tambem se debateu Vinicio de Sousa, 
constatei que a informaqAo recolhida e relevante, embora nao permita uma 

comparaciio autodt ica com a das legislaturas anteriores. 



No c6mputo global (quadro 41). os professores mantiveram-se como o 

segundo grupo profissional nas 4@ e 5' legislaturas, aproximando-se 

rapidamente do grupo dos advogados/juristas, que continuam a ser o grupo 
mais numeroso, e afastando-se dos engenheiros/arquitectos, que contituem o 

terceiro grupo profissional. Por graus de ensino, o crescimento do numero de 
professores deputados deve-se fundamentalmente ao ensino secundario (e 

preparatbrio), que na 5@ legislatura teve o dobro dos deputados provenientes do 
ensino superior. 0s professores do ensino primiirio (IQ ciclo do ensino basico) 

tiveram igualmente alguma expres&o na 5. legislatura, invertendo a tendencia 

para o seu quase desaparecimento da Assembleia da Republics. 

0 PS assume-se claramente como a forca partidaria que. em termos 

percentuais, possui uma maior presenca de professores (quadro 43). embora. 

em valores absolutos, seja o PSD aquele que possui uma maior representaMo 

(quadro 42). SigniRcativo C o facto dos professores representarem no PCP, na 

5. legislatura, o grupo profissional mais numeroso, deixando o grupo dos 

oper&rios/pescadores e o dos funcionarios politicos nas segundas e terceiras 

posie6es. respectivamente (quadro 44). No CDS, a presenca dos professores 

dwe--se sobretudo ao ensino superior (quadro 45). 0 PRD, que na 4' legislatura 

possuia o terceiro maior grupo parlamentar, teve uma forte presenca de 

professores na sua bancada (quadro 46). 



Quadro 41 - Pn,fiss&s doo deputados, por leglalatwa. 1985-1991 

Advogados/ Juristas 

Professores. 
Ensino Superior 
Ensino SecundArio/Preparatorio 
Ensino Primiirio (IQ Ciclo E.B.) 
Outros. NBo especiflcam 

Total 

Empregados 

Economistas 

Empr&rios/Gestores 

Agricultores 

Funcionarios Publicos 

Jornalistas/Escritores 

Oficiais FFAA 

Comerciantes 

Estudantes 

Outras profissdes/NBo indicam 

TOTAL DEPUTADOS 

Fonte: DivisBo de Apoio EstatutArio aos Deputados. Assembleia da Repliblica 



guadro 42 - Profisslkr dor deputadocl. por legirleturas. 1985-1901. Partido 
Social Democrat8 (PSDIPPD) 

Advogados/ Juristas 

Professores. 
Ensino Superior 
Ensino SecundArio/Preparat6rio 
Ensino Preparatdrio (lQ Ciclo E.B.) 
Outros. NAo especificarn 

Total 

Empregados 

Engenheiros/Arquitectos 

OperArios/Pescadores 

MedicosIVe terinArios 

Economistas 

Empresariosl Gestores 

Agricultores 

Funcionarios Pliblicos 

Jornalistas/Escritores 

Oficiais FFAA 

Comerciantes 

Estudantes 

1 
TOTAL DEPUTADOS 

4. legislatura 
(1985- 1987) 

5' legislatura 
(1987-1991) 

Fonte: DMsAo de Apoio EstatutArio aos Deputados. Assemblela da Repfiblica. 



QLladro43- ProtisaUes dcn deputadcn, por Iegialatruu. 1985-1991. Putido 
sociPlisk (=I 

Advogados/ Juristas 

Professores. 
Ensino Superfor 
Ensino SecundArio/Preparat6rio 
Ensino Preparatdrlo (lQ Ciclo E.B.) 
Outros. Nilo especiflcam 

Total 

Empregados 

Engenheiros/Arquitectos 

OperArios/Pescadores 

Mtdicos/Veterinirios 

Economist as 

Agricultores 

Funcionarios Publicos 

Jornalistas/Escritores 

Oficiais FFAA 

Comerciantes 

Estudantes 

Outras profis&es/Nilo indicam 

TOTAL DEPUTADOS 

4. legislatura 
(1985- 1987) 

5. legislatura 
(1987-1991) 

Fonte: D-0 de Apoio EstatutWo aos Deputados. Assemblela da Republics. 



Quadro44 - P r o f i s ~ r  do8 deputadm, por legirlataru. 198S-1991. Partido 
Comunista P=hgub QCP) 

I 

4. legislatura I 5. legislatura 
(1985- 1987) (1987-1991) 

N Q  % 

Advogados/ Juristas 5 10.2 

Professores. 
Ensino Superior 2 
Ensino SecundWo/Preparat6rio 3 
Ensino Preparatdrio (I9  Ciclo E.B.) 
Outros. Ngo especiflcam 1 

Total 1 12.2 

Economist as 1 8.2 

Agricultores I - 
Funcionarios Publicos I 2.0 

Oficiais FFAA I - 
Comerciantes 

Estudantes 

Funcionarios politicos 1 12.2 

Outras profissdes/N~o indicarn 1 2.0 

TOTAL DEPUTADOS 49 

Fonte: DMsao de Apoio EstatutWo aos Deputados. Assembleia da Reptiblica. 



Quad.ro 45 - RofhsCkr do8 deputados, por legishturas. 19851991. Centro 
DemocrQtico Socinl (CDS). 

Advogados/ Juristas I 
Professores. 

Ensino Superior 
Ensino Secund&io/Preparatorio 
Ensino FWmArio ( lQ Ciclo E.B.) 
Outros. NAo especificam 

Total 

4. legislatura 
(1985- 1987) 

5. legislatura 
(1987- 1991) 

Empregados I 

Economist as I 
Agricultores I 
FuncionWos Publicos I 
Jornalistas/Escritores 

Oficiais FFAA 

Comerciantes I 
Estudantes I 

TOTAL DEPUTADOS s 
Fonte: D M o  de Apoio EstatutW aos Deputados, Assembleia da Republics. 



Quadro - 46 Profiss6es dos deputados, por legislatura. 1985-1991. 
Partido Renovador Democr&tico (PRD) 

Advogados/ Juristas 

Professores. 
Ensino Superior 
Ensino Secund&io/Preparat6rio 
Ensino Primario (lQ Ciclo E.B.) 
Outros. Nao especiflcam 

Total 

Empregados 

Economistas 

EmpresArios/Gestores 

Agricultores 

Oficiais FFAA 

Comerciantes 

Estudantes 

Outros 

TOTAL DEPUTADOS 

4. legislatura 
( 1985- 1987) 

5. legislatura 
(1987-1991) 

Fonte: Divisao de Apoio EstatutArio aos Deputados. Assembleia da Reptiblica. 



c. Governo: uma expressiva participa~Bo de docenter 
universi~oo 

A Constitui~ao da Republica define o Governo como o orgao de condu~ao 

da politica geral do pais e o 6rgAo superior da administraf80 publica143. Sendo o 
Prirneiro Ministro nomeado pel0 Presidente da Repiiblica, ouvidos os partidos 
representados na Assembleia da Republica e tendo em conta os resultados 
e l e i t ~ r a i s ' ~ ~ .  a composi~Bo do Governo e as  fun~des especificas de cada um dos 

seus membros constituem prerrogativas do Primeiro-Ministro nomeado, 

formalhadas nos diplomas de nomea@o dos respectivos titulares 14'. 

Braga da Cruz assinala que. na classe politica portuguesa. silo muito rnais 
frequentes itinerarios iniciados nos partidos e no Governo e terminados no 

Parlamento que o inverso. 0 quadro 47 parece revelar a tendencia para urn 

crescimento progressivo do numero de deputados com experiencia 

governamental e administrativa anterior ou no momento da elei~8o. 

designadamente no PS (para os que ja passaram pel0 Governo) e no PSD (para 

os que ja tiveram experiencias na adrninistra~ao local). 0 inverso, conforme o 
quadro 48, C menos evidente, o que leva Braga da Cruz a concluir que s8o 

menos os casos em que o Parlamento e trampollm para o Governo, o que 

acontece "sobretudo com quadros partidarios desprovidos de competCncias 

tecnicas particularmente evidentes"lM. 

Vinicio de Sousa, na sua Caracteriza~do da Classe Politica Portuguesa, 
procede igualmente a um estudo sobre a origem profissional dos membros dos 

Governos constitucionais, abrangendo o period0 de 1976 a 1983. A sintese 

desse levantamento empirico encontra-se nos quadros 49 e 50. Procuramos 

completar essa informa~Bo para os X e XI Governos (1985-1991). recorrendo 

para tal aos curricula divulgados pela Direc~ao de Servi~os de Informa~80, 

DocumentagBo e Rela~6es Publicas da Presidencia do Conselho de Ministros. 
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Quaciro 47 - Deputador que exerceram cargos anteriorer, em 
percentagem. 

No Governo 
Na  Administraqiio Central 
No Governo e Administra~Zio Regional 
N a  Administraqao Local 

Extraido de: CRUZ. M.B. ( 1988). "Sobre o Parlamento portuguts: partidariza~iio 
parlamentar e parlamentarizat$io". AnCLlise Social. vol. XXIV. nQ 
100, p. 1 17. 

Quadro 48 - Deputados que exercem cargos no momento da eleigHo, em 
percentagem. 

No Governo 
N a  Administraqgo Central 
No Governo e Administraqao Regional 
N a  Administraq2io Local 

Total: 

(a) 0 quadro original. por lapso. indica 3.2, o que t3 manifestamente irnpossivel. 

Extraido de: CRUZ, M.B. (1 988). "Sobre o Parlamento portuguts: partidariza~iio 
parlamentar e parlamentariza~ao". AnCLlbe Social. vol. XXN,  nQ 
100. p. 1 17. 



Quadro 49 - Profe8~)res titularcs de cargos gwernamentair, do I ao H: 
Governor Conrtitucionair. 1976-1983. Valorea akolutor e 
percentagem rclativamente ao total de mug01 

Ministro. Partidos de 
suporte. Anos numerosa 

Enga Lurdes Pintasilgo (18.0) (2.0) (6.0) (22.0) 11 (22.0) 
(Iniciativa PR) 
VI Govemo ( 1980) 8 5 5 8 ~ur i s t a '~ '  
Dr. Sa Cameiro (AD) (14.8) (9.3) (9.3) (14.8) 20 (37.0) 
VII Govemo ( 198 1) 7 5 5 7 Jurista 
Dr. Pinto Bakemilo (AD) (14.0)'~) (10.0)'~) (lO.Ofl (14.0f1 22 (44.0f1 
VIII Govemo (198 1 / 1983) 14 5 1 6 15 Jurista 
Dr. Pinto Balsemao [AD) (2 1.5) (7.7) (1.5) (9.2) (23.1) 25 (38.5) 

IX Governo ( 1 983feJ 25 4 5 9 30 ~rofessor"' 
Dr. MArio Soares (PS-PSD\ (41.0) (6.6) (8.2) (14.8) (49.2) 30 (49.2) 

Embora a fonte nao o especifique, abrange igualmente os professores do 
ensino preparatorio. 
No estudo que serve de fonte ao quadro C indicada a proflssao de economists 
como sendo a mais numerosa (14 membros. 28%). o que s6 seria verdadeiro se 
xxlo fosse considerada a de professor. 
No estudo que serve de fonte ao quadro s8o indicados outros valores 
percentuais. que resultam de um lapso de autor. que determinou a 
percentagem n8o relativamente ao total dos titulares (pessoas) mas ao total de 
cargos. 
No estudo que serve de fonte ao quadro C referenciado 1 professor de Educa~ao 
Fisica. Trata-se do Coronel Rodolfo Begonha, igualmente licenciado pel0 ex- 
INEF. Por facilidade. foi integrado na coluna Professores do Ensino 
Secundirrio. 
0 estudo que serve de fonte foi terminado em Agosto de 1984, d o  abrangendo. 
portanto, os membros do Governo que tornaram posse ap& essa data, fruto de 
remodela~des governamentais. Esteve nessa situa~ilo o MinistCrio da 
Educa~ao. em resultado da demissao de Jose Augusto Seabra e a sua 
substitui~ilo por Jo8o de Deus Pinheiro. 
No estudo que serve de fonte ao quadro e indicada a profisslo de jurista como 
sendo a mais numerosa (20 membros. 32%). o que s6 seria verdadeiro se n8o 
fosse considerada a de professor. 

Fonte: SOUSA. Vinicio A.C. (1984). Caractertzacao da Classe Politica Portuguesa. 
Lisboa: Instituto Damiao de Gois (mirneo). 



Quadro 50 - Rofiss2)ea dos 322 titular- de cargos gwemamentais, do 
I a0 H. b - 0 1  ~onrtitudhnalr. 197e1889(4. 

Profiss&s 

Advogados/Juristas dos quais &o 
silo professores universitarios 

Professores 

Ensino Superior: Total 

S6 docente 
Ensino SecundArio 

Educa~Ao Fisica 

Total 

Engenheiros 
dos quais s8o professores universitiirios 

Economistas 
dos quais s8o professores universitArios 

Gestores de empresas (nao licenciados) 

Arquitectos 
do quai e professor universitkio 

Mkdicos/Veterinarios 
dos quais s8o professores universitArios 

Jornalis tas 

Soci6logos 

Cineasta 
Oficiais For~as  Armadas 

F u n c i o ~ o s  FYiblicos. Quadros 
Superiores 

Diplomatas 

Escritor 
Empregado BancArio. Quadro Superior 

Tecnico de infonmitica 

(a) 0 estudo que serve de fonte foi terminado em Agosto de 1984. mlo abrangendo 
portanto. os membros do IX Governo que tomaram posse apos essa data. fruto 
de remodela~6es no Governo. 

Fonte: SOUSA, Vinicio A.C. (1984). Carcacterizacao da  Classe Politica Portuguesa. 
Lisboa: Instituto Damiao de Gois (mimeo). 



Desconhe~o os criterios de agrega~iio utilizados por Vinicio de Sousa no 

seu estudo, pel0 que os dados n8o s8o directamente comparaveis com os que 

recolhi. Contudo, tenho conscitncia que o que se conseguiu determinar foi, 

fundamentalmente. a forma~iio academica dos membros do Governo, e n8o 

tanto a profissiio. A primeira diflculdade prende-se corn os diferentes criterios 

corn que silo apresentados os curricula, flgurando lado a lado os que descern ao 

pormenor de especiflcar o dominio de linguas estrangeiras com outros que silo 

simples recortes de jornais de muito poucas linhas. A segunda e principal 
diflculdade consiste na enorme interpenetra~ao entre a actividade governativa 

e as actividades empresariais, publicas ou privadas, ou corn a presenca ha largos 

anos na vida politica, o que torna a maioria dos membros do Governo 

verdadeiros politicos ou gestores profissionais. consideravelmente afastados da 

sua proflssao de origem. 0 estudo desta interpenetraqlo constitui seguramente 

urn interessante campo de andise para outros projectos de investigagiio. 

Relativamente aos professores, a tarefa apresentou-se duplamente dificil, 

pois. alem das dificuldades comuns a todos os sectores profissionais. 
anteriormente descritas, associou-se o facto de, com urna unica excepCgo (nos 
X e XI Governos). serem originarios do ensino superior. sendo impossivel 

determinar, para a generalidade dos casos, se a actividade de docente se 

processava em regime de dedica~8o exclusiva ou actividade predominante. ou 
antes correspondia apenas a uma actividade subsidiaria, realizada em regime de 

tempo parcial ou de docente convidado. Por esta ultirna r-0. niio procedemos 

a distribui~ilo que Vinicio de Sousa faz entre docentes do ensino superior. corn 

ou sem outra actividade profissional, registando todavia as principais areas de 

onde silo provenientes. 

Segundo o levantamento feito por Vinicio de Sousa, os advogados e juristas 

constituem claramente o grupo profissional mais representado (29.2%) no 

conjunto dos titulares de cargos nos I ao IX Governos constitucionais (quadro 

50). 0s professores constituem o segundo grupo profissional (26.296). 

ligeiramente a frente dos engenheiros(25.5Oh) e claramente distanciados dos 

economistas (21.1%) que se situam em quarto lugar. Discriminando por 

Governos. os professores constituem o grupo profissional mais representado 

nos IV e IX Governos, bem como no V Governo, em conjunto com os juristas e 

engenheiros (quadro 49). 



Como e possivel verificar pelos quadros 49 e 50, uma maioria confortAve1 

dos professores sao do ensino superior (87.6% no conjunto dos Governos). 

havendo ainda uma presenca de professores do ensino secundArio (12.4%) e a 

completa ausencia dos do ensino primwo. Realce-se. todavla, que a presenca 

de professores do ensino secundirio se veriflca fundamentalmente nos I, I1 e IX 
Governos (quadro 49). ou seja, naqueles que tiveram como Prirneiro Ministro 

Mario Soares e o apoio politico do PS. 

Nos X e XI Governos (quadro 51). os advogados e juristas perdem 

influencia. sendo relegados para uma terceira posiciio (23.8%). Professores 

(30.3%) e engenheiros (29.4%) ocupam de mod0 destacado as  duas primeiras 

posic6es. enquanto os economistas se continuam a posicionar ria quarta posiciio 
(20.2%). Registe-se que a presenca dos professores se deve, com uma unica 

excep~iio no X Governo, ao ensino superior, o que confirma urna caracteristica 

veriflcada em todos os Governos anteriores em que o Primeiro Ministro provem 

do PSD (VI. VII e VII Governos, e mesmo o IV Governo, de iniciativa 

presidencial mas dirigido por Mota Pinto). 



Total de membros do Governo 
(Prirneiro Ministro, Ministros. 
SecreMios e SubsecretArios de 
Estado 

Professores 
Ensino Superior. Total 

dos quais &o economistas 
dos quais d o  advogJjuristas 
dos quais &o engenheiros 

Ensino S e c u n d ~ o  

Total 
~conomistas'~' 

dos quais &o professores 

Engenheiros 
dos quais &lo professores 

Advogados/Juristas 
dos quais &o professores 

Quadros Superiores Ad. Mblica 

OBciais das F o r w  Armadas 
(na reserva) 

Ciencias Sociais e Politicas 

Sem elementos de caracteriza- 
@lo profissional 

X Governo 
(1985- 1987) 

XI Govemo 
(1987- 199 1) 

Conjunto dos 
Y e XI Governo 

(a) Inclui licenciados em Finan~as e Organiza~ilo e Cestao de Empresas 

Fonte: Direqiio de Services de Inforrna~ilo. Documenta~ilo e Rela~6es Publicas da 
Presidencia do Conselho de Ministros. 



4. Professores: urn protagonismo acrescido na vida 
politfca 

A informacao obtida permite mostrar uma larga intervencao de 

professores na vida politica, sendo, em Portugal, um dos grupos proflssionais 
mais representados na chamada clQsse politica o primeiro, nos executives 

municipais; o segundo, depois dos advogados e juristas, na Assembleia da 
Republica; e. conjuntarnente com os engenheiros. advogados e economistas, o 

de mais larga representaHo do Governo. A mesma infonnacao permite ainda 

constatar. nos dtimos anos, urna tendencia de crescimento na participaMo de 

professores nos 6rgiios de poder politico e administrativo. 

Constatada esta informa~ao, importa procurar apreender o significado 

desse increment0 de participa~iio. possivelmente como um aspect0 importante 
de uma r e f l a o  mais vasta sobre o poder dos professores nas sociedades 

modernas. Trata-se. no fundo, de saber se a posse de urn conhecimento 
cienti'co e tkcnico pode conferir directamente poder politico a quem possui 

urn tal conhecimento, como interroga Magali S.  arson'^'. 

Na democracia politica, a unica forma de poder que abordarei, a rela@o de 

representa~iio desempenha urn papel primordial. Como afirma Joaquim Aguiar, 
a logica do exercicio do paier baseia-se na fh@o de representa@o, ou seja, 

"o eleito esta vinculado por um mandato dos seus eleitores. pressupondo-se 

que pro cur^ satisfazer as suas expectativas ou as promessas que apresentou 
1 48 e que mottvarn os votos que recebe" . 

0 eleito torna-se. segundo Bourdieu, no "porta-voz dotado do pleno poder 

de falar e de agir em nome do grupo e. em primeiro lugar, sobre o grupo pela 

magia da palavra de ordem, e o substituto do grupo que somente por esta 

procura~ao existe; personifica~Ao de uma pessoa ficticia. de uma fic~ao social, 

ele faz sair do espaco de individuos separados os que ele pretende representar, 



permitindo-lhes agir e falar. atraves dele. como um so h ~ m e m " ' ~ ~ .  Para 
Bourdieu. nil0 erdstem grupos reais; o que existe, e urn espaCo de re&@es1". 

0s professores constituem, em Portugal como em outros paises. pelo 
menos nos ensinos basico e secundario e na educagio pre-escolar. um grupo 
profissional que se posiciona e se assume como pertencente A s  classes 
r n & d i a ~ ' ~ ~ ,  tomando como elementos de referencia a s  condi~6es de vida e a 
auto-atribui~ao de prestigio social. 0 acesso a profissao docente tern 
representado tamwm, para a maioria dos seus membros, um importante factor 
de mobilidade social ascendente. 

Constituindo entao os professores um grupo profissional numeroso. 
pertencente as classes m W s  mas proveniente de estratos sociais mais baixos, 
e sendo a politica uma actividade de representa~ao de interesses sociais, 
economicos e culturais, a presenw de um elevado numero de professores entre 
os titulares de cargos politicos pode ser entendido, nomeadamente a nivel 
auurquico e parlamentar, como a representa~lio de camadas sociais e de 
interesses emergentes na sociedade portuguesa. 

Complementar com este aspect0 de representa~ao. e admissivel a 
hip6tese. que todavia necessita de ser sujeita a verifica~ao utilizando 
metodologias de adl i se  apropriadas'52. de que a actividade politlca representa 
a continua~ao do process0 de mobilidade social ascendente, que a pr6pria 
profls&o docente ja representa para a maioria dos seus membros. mas que se 
mostra insufkiente para as aspira~iks de alguns. 

No unico estudo conhecido sobre a participaCao eleitoral e partidaria dos 
professores, assente num inquerito de opiniao r e a h d o  em 1989 aponta-- 
se  para uma muito elevada participa~ao eleitoral, uma marcada op@o partidaria 
e uma expressiva participacao institucional. 

Segundo o inquerito referido. 9 1.3% dos professores votaram nas elei@es 
legislativas de 1987, o que significa um indice de absten~ao de 8,7Oh, muito 
pequeno comparativamente com o indice global de absten~ao, que foi de 
27.4%. A distribui~ao da op~ao  partidaria dos professores contempla sobretudo 
os dois maiores partidos portugueses: 28.5Oh dizem-se proximos do PS. 28.1% 

do PSD, 5.9% do CDS e 3.9% do PCP. De registar que 28.7% dos inquiridos 



niio respondem. o que pode indiciar uma subrepresenta~iio dos partidos dos 

extremos do leque partidirio. em especial do PCP'%. 

A representacao partidaria dos professores em 1987 afastou-se 

claramente da vota~ilo geral do pais, onde o PSD obteve enao uma esmagadora 

votawo corn 50,1%. quedando-se o PS corn 22,3%, o PCP, no quadro da CDU. 
com 12.2%. o CDS com 4.3%. e o PRD com 4 . 9 ~ ~ ~ ~ .  

Ainda segundo esse estudo de opiniao. a op~iio partidaria manifests-se 

para uma grande rnaioria apenas em tennos de simpatia (91,546). Si, 5.7% &o 

militantes partidarios e 1.9% t h  responsabilidades de direc~ilo (1.6% a nivel 

local e 0.3% a nivel nacional). 

Apesar de assinalar um vinculo partidario fraco, o inqukrito constata, 

corroborando os dados apresentados anteriormente, uma expressiva 

participaCilo institucional dos professores, traduzida pel0 desempenho de 

cargos politicos elegiveis: 7,1% ja apresentou a sua candidatura, sendo 

naturalmente os cargos autArquicos os mais desempenhados (69.7%). mas onde 
tambem figuram os cargos parlamentares (6.6Oh) e mesmo governamentais 

(3.3%). De registar ainda que a participa~ilo partidiiria e institucional verifica- 

-se sobretudo nos homens e que. na apresenta~iio de candidaturas a cargos 

politicos elegiveis, sobretudo a nivel autarquico, prevalecem os professores de 

direita e centro-direik~'~~. 

Existem, todavia. outros grupos proflssionais que. igualmente numerosos. 

nil0 geram uma a o  elevada representa~do na classe politica, utilizando a 

consagrada expressZio de Mosca. Essa situa~ilo de facto conduz a necessidade 

de uma r e f l a o  tanto sobre a aquisi~ilo de competGncia para o exercicio da 

actividade politica como sobre as condi~6es necessarias a uma participa~ilo 
activa na politica. 

A compettncia tkcnica depende fundamentalmente da compettncia social 
e do sentimento correlative de ser estatutariamente fundado e chamado a 

exercer esta capacidade especifica. logo a dett-la, como defende Bourdieu: 

"A compettncia tecnica esta para a compettncia social o que a 

capacidade de falar esta para o direito de palavra, por sua vez uma condi~ao de 
157 exercicio e um efeito" . 



Pierre Bourdieu. na sua teoria do campo politico. refere como condi~6es 

sociais nece&rias a participa~80 activa na politica a posse de tempo Uvre e de 

capital, atribuindo a este riltirno conceit0 um signiflcado amplo, nil0 confundivel 

com a simples posse de bens materiais: 

"0 capital - que pode existir no estado objectivado, em forma de 

propriedades materiais. ou, no caso de capital cultural. no estado 

incorporado. e que pode ser juridicamente garantido - representa urn poder 

sobre urn campo (num dado momento) e, mais precisamente, sobre o produto 

acumulado do trabalho passado (em particular sobre o conjunto dos 

instrumentos de produ~iiol, logo sobre os mecanismos que contribuem para 

assegurar a produflo de uma categoria de bens e, deste modo, sobre um 

conjunto de rendimentos e de ganhosl' l". 

0 conhecimento e a informa~ilo, a cultura no seu sentido pleno. 

constituem formas de capita2 culhrral, que d8o aos que as  possuem um capital 
(poder) simbdlico. "geralmente chamado prestigio, reputa~80, fama. etc. que t 

a forma percebida e reconhecida como legitima das diferentes especies de 

capital" ". 

Simpliflcando. pode-se aflrrnar que os professores possuem as  duas 

condi~6es colocadas por Bourdieu para uma part.icipa@o activa na vida politica. 

Possuem tempo liure, fruto de um horario de trabalho flerdvel: e. possuem o 

capital cultural que resulta de uma prolongada escolariza~iio e de uma 

actividade intelectual continuada. 

Max Weber lembrava ja que o Estado modern0 &@a uma boa utiliza~ao da 

palavra escrita e falada, pois a actividade politica era. cada vez mais, uma 

actividade perante o p6bli~0160. Esta afirmafiio. que Weber utilizara para 

justiflcar a grande influencia que os advogados tCm na actividade politica, e 

transferivel. em certa medida, para os professores, tambem eles obrigados a 

dominarem a palavra como condi~ilo basica de transrnissilo de uma ideia ou de 

um conhecimento. 

A participa~ao de urna significativa frac~Bo de professores, sobretudo de 

docentes universitarios. nos diferentes governos constitucionais exige uma 

outra abordagem, complementar das teses de Bourdieu anteriormente 

expressas. 



Num texto originalmente datado de 1963, Jiirgen Habermas aborda o 

process0 de c i e n f f ~ b o  das politicas e analisa o papel da opiniao publica em 

f u n ~ a o  dessa tendencia161. Para Habermas. nil0 se trata de os cientistas terem 

conquistado o poder no Estado; trata-se antes que: 

"o exercicio da dornina~ao no [seu] interior e a afirmacao do poder perante os 

seus inimigos exteriores ja mo estilo racionalizados 96 pela media~ilo de urna 

actividade adrninistrativa organizada segundo o principio da divisilo do 

trabalho, regulada segundo as compet&cias, Ugadas a normas positivas, mas 

foram. pel0 contrario. modificadas mais uma vez na sua estrutura pela 

legalidade efectiva das nwas tecnologias e e~t ra t6~ias" '~~.  

Habermas descreve tr& modelos da relac80 entre saber especialfzado e 
decistio politica: o modelo tecnocr&tico. centrado na supremacia do perito, o 

modelo decisionista, que privilegia a decisiio pura do agente politico, e o 

modelo pragmatists, o unico que tem em conta as modemas democracias de 

massas e aquele que estabelece uma interrelaqio critica entre a s  fun@es do 

especialista e as do politico, mediante a mediacilo da opinilo priblica163. 

Habermas, naturalrnente. coloca a questiio, Mo em termos de actores, mas 
de comunica@o, entre "0s mandatzirios com poder politico e os cientistas 

competentes nas diversas disciplinas que pertencem aos grandes institutes de 

investiga~ou la. 

Em Portugal n8o existe a tradi~ilo (nem a dimensilo) das agtncias 
cientificas com o objectivo express0 de estabelecer uma comunica~iio 

permanente entre a ciencia e a politica. como nos E U A ' ~ ~ .  Mas Portugal n8o 

foge a tendencia universal de cientifiza@o da politica. 

E admissivel, entilo. considerar que a participacilo de um grande numero 

de docentes universitarios em responsabilidades governativas, tanto nos 

chamados ministerios tecnicos como em fun~6es  politicas gerais. se pode 

inserir na  tendencia de um maior recurso a portadores de um saber 

especializado, em diferentes areas do conhecimento, na administra~lo das 

sociedades, respondendo ate. desse modo, positivamente ao desejo e apelo de 

Galbraith para uma interven~Bo activa do que designa classe dos educadores e 
cientis tus na vida politica. 



De acordo com Habermas, a elevada participa~ao de professores em 

fun~6es  governativas C justificavel. primeiramente, por uma tendtncia de 

cientifiza~%o das politicas, na continuaCao alias do fenbmeno sublinhado por 
Durkheim e, sobretudo por Max Weber, de domina~ao racional - legal do 

Estado, um fruto do process0 de radonaliza@o das dasedades oddentai.sla. 

Lembrando que "a ciencia se converteu na expressao suprema do 

racionalismo ocidental, quando outros sistemas de conhecimento ou de 

autoridade retrocederam ou desapareceram". Magali S. Larson defende que oe 
cientistas e os ticnicos tCm um papel fundamental a desempenhar na 

recrea~ao de uma ordem politica. em resultado de uma transfert2ncia de poder 
do capital simbolico acumulado em campos cientiflcos bem deflnidos para fora 

do seu c a m p  original lg7. 

Mag& Larson insere esta aArma@o do poder dos peritos - e o professor &+ 

o representante dos peritos, acrescenta - no process0 de despolitiza~80 da 

tomada de decisees, ou seja, da tendencia para reduzir as  decis&s politicas a 
decisaes tCcnicas. como aspect0 da crenca ideoZdgica comum de que existem 

solu~6es tecnologicas para os problemas sociais profundos. Esta ideologia da 
fun@o do perito, acrescenta Larson. C defendida implicitamente pelos 

neoconservadores politicos. que pretendem encobrir tanto a dimensilo politica 
da ciencia e da pratica cientifica, como as  suas rela~6es com um sistema de 

dornina~ao. Nas sociedades que procuram a lcan~ar  uma justQa distributfva 

atravb de uma autentica democracia. a politica ni%o pode ser a coutaciu privada 

dos peritos e profissionais, ou seja. sAo sociedades - que sAo obviamente ideais, 
ainda que n& utdpicas. lembra Larson, - que pennitem wna cidadania actim e 
segura capaz de avaliar racionalmente os contributos dos peritos ao project0 

comum e lograr o progress0 colectivo por meio de esfor~os humanos, 
negociaveis e compreensiveis. Essas sociedades, tennina Larson. nlio tern razdo 
nern necessidade de temer o conhecimento dos seus peritos168. 

Aronowitz e Giroux. em ensaio conjunto. avancam igualmente uma tese 

que pode ajudar a compreender o increment0 da participacao dos professores 

na vida politica, e que resumem do seguinte modo: 

" [ . . . I  se a s  escolas sao urn espaco crucial para a produ~ao do trabalho 

intelectual e para a aquisicao do capital cultural, se os intelectuais e o ,  

potencialmente, os novos actores historicos, entilo o tratamento dos 



professores como lntelectuais estA no centro da discussao dos novos 

movimentos sociais, dos novos espacos de contestaCz30 e das contrad&&s do 

capital c u ~ t u r a P ~ .  

Deflnindo as escolas como esferas pirblfcas democrdticas, Giroux defende 

que estas devem ser encaradas como lugares democrziticos dedicados a 
potenciar. de diversas fonnas. a pessoa e a sociedade. retomando "a ideia de 

democracia critica, entendida como um movimento social que impulsions a 

liberdade individual e a justica social"'70. Nesta perspectiva. as  escolas dwem 

ser entendidas como urn espaco hndarnental, onde se adquire capital cultural 

e se participa na produ@o do trabalho intelectual. 

Aronowitz e Giroux recusam que os professores sejam considerados 

apenas como pecas do aparelho de dornina@x aqueles que o fazem, ignoram 

virtualmente a sua proletarizaco ao serem desapossados das decisoes sobre 

questoes curriculares e metodos pedag6gicos. acre~centam'~'.  Aronowltz e 

Giroux atribuem aos professores a categoria de intelectuafs, criticando, de 
forma incisiva, a s  ideologias que ligitimam a separa~ao entre conceptualiza~ao e 

Na esteira de ~ r a m s c i ' ~ ~ ,  Aronowitz e Giroux recusam contextualizar o 

papel que os intelectuais desempenham na educaMo e na sociedade, e refutam, 

ao mesmo tempo, a ideia de que a natureza do trabalho intelectual t 

determinada pela posi@o de classe; como aflrmam. "rHo M correspondt?ncia 

directa entre a posi~go de classe e a consciCncia, mas existe uma 

correspondCncia entre a fun~%o social do trabalho intelectual e a relacgo 

particular que este tem para modificar. desafiar ou reproduzir a sociedade 

dominante". 0s intelectuais organicos, conservadores ou radicais, segundo o 

conceit0 e a distinc$io de Gramsci, que Aronowitz e Giroux retomam, podem. 

pols, ser encontrados em todos os estratos da sociedadel". 

E com base nestes pressupostos te6ricos. aqui sumariamente descritos. 

que Aronowitz e Giroux fundamentam a sua tese de que o tratamento dos 

professores enquanto intelectuais os coloca "no centro da discussao dos novos 

movimentos sociais, dos novos espacos de contesta~ilo e das contradi~6es do 

capital cultural'"74. Logo. acrescento. em condi~6es particularmente propicias a 

uma participa~go ampla no debate politico. 
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Reis (1976). Educu~W, Acto Politfco, 2. ed.. Lisboa: Livros Horizonte [la ed.: Porto: 

Edic&s o professor. 19751. 

No plano do associativismo docente, registem-se ainda iniciativas do entao 
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(1991). "Das C i h 3 a s  da Educa~ao em Portugal: urn testemunho". in C@nclas da 
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Em especial a Lei nQ 6/87, de 27 de Janeiro. regulamentada e alterada pel0 Decreto- 

Lei nQ 143/87, de 23 de M w .  
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Fonte: R O ~ O  DIAS. A et al. (1986). "A Universidade dos Doutores? 1970-85: uma 

macroradiografia". 0 Jomal da Edumccio, Nov. 1986. 

Em 1987. os docentes em dedica~ilo exclusiva representavam 55.2% do total do 
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[Cf. TEODORO. Antonio (1990). 0 s  Professores Situa~do pro_fissional e carreira 

docente. Lisboa: Texto Editora. p. 20.1. 

Decreto-Lei nP 185/81. de 1 de Julho. 
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dos Professores. Resultados de urn inqumto. Lisboa: Estudos e Documentos ICS nQ 
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E m p a  dos Dez. e evdup30 entre 1985 e 1988. Lisboa: Estudos e Documentos ICS. nP 

24. 

0 jornal A Capital. de 09.10.1990. dava relevo a uma noticia significativamente 

titulada: Toucos querem ser professores do secundArio - Cursos de ensino recebem 
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para o ensino d o .  neste momento. os menos procurados pelos estudantes e aqueles 
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com medias negativas. 
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Refama do hrslno. 2' ed. Ltsboa: Livros Horizonte]. 
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no quadro dos paises membros da OCDE. consultar L'enseignant ~ourd'hut. Paris: 
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Cf. CRUZ et aL (1989). pp. 2 1-22. 
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0 total da popula@o emprcgada era. em 1986. de 4.063.000 ELJROSTAT)). 
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55. 
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oCDE (1990). p. 9. 
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Ibidem, p. 231. 

Ibidem, pp. 231-232. 

Ibidem, pp. 303-305. 
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115. Constitutc60 cia Repliblica Portuguesa. de 2 de Abril de 1976. alterada pelas Leis 

Constitucionais nQ 1/82 e 1/89. artQ 252* e arP 237*. 

1 16. Secretariado T h i c o  dos Assuntos para o Rocesso Eleitoral. organism0 regulado 

pel0 Decrcto-Lei nQ 342/77, de 19 de Agosto. integrado na estmtura do Ministtrio da 

Admintstra~ao Interna (MAI) . 

117. Caracterizwao dos Eleitos para as Autarqulas Locats. 1992. Lisboa: STAPE/MAI 

Wd). 

1 18. RO!~&UO. Eugenia A. ARCHER, Gra~a  M. e COSTk Susana C. (199 1). "Imagem dos 

Eleitos Locais - Presidentes e Vereadores Municipais - 1989". E l e w s .  Revlsta de 

Assuntos Eleftorals. nQ 1, pp. 7-20. 

119. Na Classi_fica@o Nacfonal de Roftsscks, os professores silo incluidos no grupo 0/ 1. 

"Pessoal de proflssdes cientificas. ttcnicos. artisticos e similares", como se refere 

na nota 104. Deste conjunto fazem parte todas as  proflssdes liberais, pessoal 

docente (de todos os ramos de ensino), rninistros do culto e membros de ordens 

religiosas. juristas, autores e jomalistas, pilotos e oficiais da marinha e a q a o  e 

ainda todas as  proflssdes ligadas ao ram0 artistlco e desportivo. 

120. 0 s  elementos de base para os anos de 1982 e 1985 foram amavelmente cedidos pelo 

Professor Manuel Braga da Cruz, do ICS e ISCTE. Esse material. recolhido por uma 

sua colaboradora, resultava de um tratamento de informat$io constante da ficha 

individual dos autarcas, a &el de municipio e freguesia. existente no STAPE. No 

respeitante a 1989. os elementos de base foram recolhidos directamente a partir de 

microfichas cedidas pel0 Director-Geral do STAPE. Esclare~a-se que. por 

irnposi~ilo legal (artQ 155" do Decreto-Lei nQ 701/76. de 29 de Setembro). sAo 

enviados pelas CBmaras Municipais ao STAPE os nomes e demais elementos de 

identiflca~ilo dos cidadaos eleitos e respectivos cargos ou lugares. Ultimamente, a 

titulo facultativo, tem sido solicitada outra informa~ilo relevante. como a s  

habilita~3es literiwias, a profisdo ou a idade, para alem do sexo e do partido ou 

foqa politica a que pertence, discriminado por 6rgao autarquico [cf. RoS&?IO et al. 

(1991). p. 71. 

121. 0s elementos de base que permitiram a elabora~ao dos quadros 2 e 4 foram-nos 

amavelmente cedidos pela DI3 G r a ~ a  Miragaia Archer. co-autora com Eugtnia 



Arrais do Flodrk~ e Susana Cristovilo Costa, do estudo referido sobre a Imagern dos 

ELeftos Locais. 1989 (ver nota 1 18). 
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parlamentar" [CRUZ (1988). p. 1 171. 

S6 se poesuia i n f o m ~ i i o  relativamente a 281 presidentes de C$imara. 
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a c ~ 8 0  parlamentar e quanto mais respeitar os tramites politicos do process0 

parlamentar: e. por ultimo. quanto mais a sua direc~ao tender a deslocar-se para o 

interior do Parlamento e quanto maior for a importancia do partido no grupo 



132. A afirma~ao de Braga da CNZ sobre a "crescente importancia do Parlamento na 
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especial repercussiio nacional", bem como da "asfixia dos poderes de flscallza~ilo da 

Assembleia da Republica". processo que ocorre "num context0 de progressiva 

restr i~ao da esfera de decisao soberana de Portugal (com o correspondente 

alargamento da margem de d W o  c o m u n i t ~  e das obrlga@es lnstitucionais de 

harmontza~ao legislativa e politica)" [MAGALH&~S ( 1989). pp. 24-25]. 
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socializa@o institucional. a percep~tio e regula~ao dos interesses pelos 

legisladores, as disposi~6es de grupos legislativos informais, tais como de lega~ks  

estaduais no caso do Congress0 Americana, as  opera~des de regimento internos e 

costumes como a senioridade". Ora, conclui Braga da Cruz. "a a W s e  de uma arena 

a o  pode ser feita da mesma forma que a de um parlamento transformador" [CRUZ 

(1988). p. 1641. 

136. A expresstio e de Caetano Mosca. que a utilizava enquanto sindnirno de classe 

dirigente: "em todas as sociedades, a comecar por aquelas que estao menos 

desenvolvidas e que apenas chegaram aos primordios da civiliza~ao, att  as mais 

cultas e mais fortes. existem duas classes de pessoas: a dos governantes e dos 
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Antologia de Textos. Lisboa: Funda~ao Gulbenkian. 1989. p. 4051. 
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Dr. Mario Soares, que me possibilitou uma fotoc6pia do exemplar wdstente no 
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138. Mais propriamente at t  a la sessiio legislativa da 3. legislatura. pois o estudo de 

Vinicio de Sousa foi terminado em Agosto de 1984, tendo a 3e legislatura terminado 
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140. Uma tal recolha s6 foi possivel devido a urn despacho favodvel do Presidente da 
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desempenhado" [SOUSA ( 1984)j. 

142. Referimo-me a todos os deputados eleitos mesmo que tenham pedido a suspenao de 

mandato devido ao exercicio de outras fun~des  (governamentais, p. ex.). Neste 
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Conclusdo ou a ptocwa tie 

uma estratkgia de mudanca 



"A gestw do movimento, e logo da desordem. nil0 se pode red- a uma ac@o 

d d m ,  a uma opera@o de restaura@o. a urn jogo de que 
efeitos de ordem seniio na superfkie. Mais ainda que nos period05 tranqufios. C uma 

conquista, uma criacilo constante que valores jovens. uma ttica nova e kgamente 

partilhada. orientam. 0 que implica dar todas as oportunidades ao que i portador de 

vida. e nil0 ao que resulta de um funcionamento mechico. Q sociedade civil e niio os 

aparelhos. Retomo aqui uma conclu&io ja proposta recentemente: fazer participar de 

forma continua o malor n-em de actores sodais nas defin&6es - sempre a reassumir - 
da SOCledade, reconhecer a ne<xssldade cia sua pre- nos locais on& se formam as 

escolhas que a produzem e onde se engendram os elementos que lhe d o  sllpliflcado. Dito 

de outro modo. fazer o eleogio do movimento. dissipar os receios que inspira e. sobretudo. 

nunca consentir em explorar o medo confuso que alimenta". 

- George Balandier. Le d&ordre, 1988' 



"Nao ha reforma do sisterna educativo independentemente de um project0 
de sociedade". lembrava Louis Legrand referindo-se ao que considcrava ser a 
primeira condic80 do que designava de uma reforma democrdtica. 
acrescentando de uma forma (quase) deflnitiva: "querer modiflcar o sistema 
educativo sem querer, correlativamente. modiflcar o sistema soda1 C, B partida. 
condenar-se ao hcasso"'. 

No plano politico, os anos oitenta flcam assinaladoe. em termos globais, 
por uma clara vit6ria do pensamento liberal de menos Estado e mais mercado. 
A vit6ria das ideias liberais, defende Serge-Kristopht Kolm. resulta de uma 
reac~go contra dois hctos. Um. a crise economka mundial aberta em 1974 que 
p6e flm a urn period0 de expane0 rzipida e ao quase pleno emprego que durava 
hA trinta anos na Europa e hi dez nos EUA. originando uma exploao das 
despesas publicas de assist&xia. nomeadamente aos desempregados, logo ao 
crescimento dos impostos nos rendimentos globais. 0 Estado provld&ncia. 
construido progressivamente desde o principio do seculo. vai-se tomando, corn 
mais predrdo, urn Estado de msbtbda .  0 outro Eacto resulta da oposi@o de 
sempre do liberalismo aos principios da economia planiflcada. que b e  trouxe 
obvios e importantes dividendos num momento em que os chamados paises 
socialistas entraram em serias diflculdades, que conduzirarn mesmo. no final da 
decada. a uma autCntica implos&~ do sisterna que integravam. Historicamente, o 
liberalismo surge assodado A industriallza@o, ao progress0 material e t M c 0 .  
ao crescimento a longo termo e, fora da economia, aos direitos do hornern e a 

" ' * .<  
democrada. 

Num outro plano, os anos oitenta acentuaram a crise de valores que 
asseguraram, durante a primeira metade do skulo XX. a regulaflo social e a 
participa~ao dos individuos na vida das sociedades. gerando uma an@stia 
crescente face ao fbturo. Como recorda Pierre Fougeyrollas, esses valores cram 
inseparaveis das institui~iks as quais os individuos estavam submetidos durante 
a sua exlstencia: "a fd que lhes dam uma educaMo primeira. a escola que 
abria essa forrnat$io para a vlda social e horlzontes mais vastae, a profis& que 
os integrava no corpo social sob uma base economics, enflm, a n a ~ d o  que 
conferia a cada um a sua pertenca a uma cultura modem determinadam4. 
Ensaiando urn signiflcado para o presente. Fougeyrollas acrescenta: 



"( ... ) 0 apagamento dos antigos valores e a sua Mo substltui@o por 

valores n m s .  a perda de crcdibilidade dos sistemas ideoldgicos que se 

afrontaram durante a primeira metade do stculo XX. enfim. a 

espectacularizacilo do mundo pelos medias conduziram a maforla dos nossos 
contemporilneos a voltamn-se para a defesa do6 seus intueses privados - 
-indMduais, famillares ou estreitamente comunitiirios. Mas. outros, na 

~ o ~ p a r t e d a s v e z e s ~ , s 8 o c o ~ a a ~ ~ r a r d t c a i s ~ o  

Ilihumo e2dsmd.l ou 0 fntegrlmo dgioS0-F 

Participando no que designa de querela da p6smodernidade. Pierre 

Fougeyrollas insiste no facto da modernidade resultar da converg&xia de 
quatro vectores fundamentais, que considera inseparaveis uns dos outros: o 
dominio da natureza, a valoriza~ao mixima do indhriduo. o ideal de govern0 da 
opinillo pcblica e os progresses da razilo. Renundar a urn destes vectores, como 
por exemplo A hipbtese privflegiada de um progress0 flirnitado da razilo, seria, 
segundo Fougeyrollas. "comer os riscos de urn regress0 em forw das crencas 
que justincam as desigualdades de nascimento e de estatuto social pel08 
destinos divinos, e seria desarmar os que trabalham para a melhoria da 
condi@o humana". pel0 que os fenomenos de decomposi~~o da modernidade 
podem nZio anunciar um futuro melhor, antes constituir "sintomas de regressilo 
para formas de vida que se julgavam ~l t ra~assadas"~.  

Referindo-se ao Estado, mas generahive1 ao conjunto da sociedade. 
Michd Craler d c f d  quts8o 06 nou8oo comeUo8 
impedem de ver uma realidade prohndamente diferente7. Para a compreender, 
acrescenta, t necessario analisar as grandes tendtncias que dominam a 
evolu@o das noswas sociedades. distinguindo quatro: 

(i) a marcha para a comp&xid.de, ou seja, se os desenvolvfmentos 
tecnol6gicos acarretados pel0 desenvolvimento cientiflco podem conduzir B 
racionaliza~llo e B simplinca~llo de muitas opera$&s, o seu impact0 geral 
a m e t a  uma comp1addade e uma intcdepcdhda cada #rr P181.0~ das nuam 
actividades: 

(ii) a te&ncia irresistivel para o crescimento da Uberdade individual, 
entendida Mo como merct de urn acidente politico ou de uma mudanw de 
moda ideol6gica, porque nllo t consequ~ncia de uma escolha politica ou 



ideologica. mas antes resultado da transfonna~ao das pr6prias condi~6es do 
desenvolvimento economico e social; 

(iii) a m u m a  da Ldgfca do desenwlvimento econbmico e sociaL estando 
em curso a passagem de uma logica de sociedade industrial centrada sobre o 
ciclo produ@o de massa/comumo de massa para uma 16gica diferente centrada 
sobre a alta tecnololpa e os services, o que signiflca que 6 a inova@o tecnologica 
e a inovactio nos services que se tornam o motor do desenw,lvimento: 

(iv) a media-& das rekqfks humanas, resultante da explosao das 
comunica~&s, e da instantaneidade dad comunica~Uea. o que acarreta. 
for~osamente, rela~des de poder novas entre os diferentes actores sociais'. 

Niio questionando o conceit0 de autonoma relatfvaQ. o sistema educativo 
constitui uma arena privilegiada na concretiza~ao de uma poWca jn i&Zica1O 

onde a complexidade da evoluMo social se encontra bem presente. Tomando 
como object0 de &Use o sistema educativo franc& na segunda metade da 
decada de oitenta, Jacques Lesourne prenuncia a cristal.iza~iio em torno do 
sistema educativo de graves problemas de sociedade. porque "a conjuga@io das 
diflculdades present- e das press6es do futuro vai impor progressivamente 
transforma@es considerdveis. tanto na coerencia interna deste sistema camo 
nas suas rela~des com o resto da sociedade". o que. recomenda. exige uma 
unica atitude metodolbgica conveniente em refertncias prospecttvar, a 
rTuni&st2a1'. 

Em Portugal, o inicio da decada de noventa continua a ser pautado, na 
politica educativa. pela ref- educattua, embora asswnindo agora o objectlvo 
de em coda esoda fazer a r e ~ o r n ~ ~ .  Em publieaCgo datada de Junho de 1992, o 
Ministh-io da EducaHo considerava que a reforma educativa, Mciada corn a 
publica@o da Lei de Bases do Sistema Educativo em Outubro de 1986, se 
processa segundo t&s ciclos: um prhwiro, entre 1986 e 1988. "a Comissao da 
Reforma do Sistema Educativo reallzou os estudos e debates necessbios e fez a 
sua propoata de reforma ao Oovcrno": urn segundo, cntre 1988 c 1991, 

"preparou-se um enorme edfficio legislative e experirnentaram-se os novos 
modelos a desenvolver"; e, urn terceiro, apontado como sendo "tempo de fazu 
a reforma. em cada escola13. 



Em capitulo anterior abordei, numa perspectlva critica, os pressupostos 
desta metodologia. Importa agora, num plano prospectto, equadonar dois doe 
prfncipais paradoxes deste tercefro ciclo da reforma educativa: um. extrinseco 
ao sistema educative, refere-se ao lugar da educaflo enquanto politica publics 
num Estado heterogbeo de forte orientaHo neoliberal; outro, in-0 ao 
sistema, prende-se com a participa~go dos actores, em especial dos 
professores, num processo de mudan- no camp escolar. 

Boaventura Sousa Santos defende que em Portugal se veriflca uma 
discrephcia, ou dissocia~ao, entre a produCgo capitalista e a reproduqilo 
social, ou entre a norma de produ~ao e a norma de consumo, que se deve 
fundamentalmente ao papel contraditbrio desempenhado pela pequena 
agricultura. Essa dissocia~ilo, ou discrepancia, origina a coerdsttncia de 
diferentes modos de produ~80. que esmo na base do Estado heterogeneo e que 
se reflecte tambCm no plano social ao permitir a coexisttncia de um fraco 
Estado providCncia (welfare state) com uma forte sociedade providtncia 

(webfare socfetgl. Sousa Santos arguments que, em Portugal, embora n8o se 
possa falar num sentido tecnico do termo em Estado Providtncia. em alguns 
aspectos este se aproxima da sua forma 

0 conceit0 de Estado Providtncia designa, como recorda Sousa Santos, "a 
forma politic8 do Estado nos paisa capitalistas avanwdos num period0 em que 
o socialismo deixa de estar na agenda politica de curto e medio prazo". E 
aCrCBCen* 

"( ...) 0 Estado hwidhcia t o resultante de urn campramtsso. ou de urn 

certo pacto teorfiado no plano econ6mico por Keynes. entre o Estado, o capital 

e o trabalho. nos termos do qua1 os capitallstas renunciam a park da sua 

autonomia e dos seus lucros (no curto prazo. n8o no mtdio prazo) e os 

trabalhadores a parte das suas reivindica~Oes (as que nspeitam B subve-o 

cia sociedade capitalista e A sua substitui~ilo pela sociedade socialists). Esta 

dupla nnfncta t gerida pelo Eatado. 0 Estado transfimna o a A c n t e  

libertado, ou seja os recursos financeiros que lhe a d v h  da tributa~ilo do 

capital e dos rendimentos salariais. em capital social"1s. 

Por outras palavras, o Estado Providtncia assenta, ainda segundo 
Boaventura Sousa Santos, "na ideia de compatibilidade (e att  
complementaridade) entre crescimento econ6mico e politicas sociais, entre 





Depois de um period0 de optimismo quanto ao valor economico da 
educa~iio e de um crescimento moderado das despesas puWcau corn a 
educaqao. o discurso politico dorninante centrou-se na conten~iio de despesas 
e no ahjamento de responsabilidades por parte do Estado: primedro. para as 
famihas atravb do aumento do8 custoe do ensino (propinas, aquiai@o material 
escolar); depois para a s  autarquias atravb da transferencia de compet5ncias 
n8o acompanhadas da totalfdade dos mdos Rnancdras mccs&ioa. Antes, na 
segunda metade da dkada de oitenta, awe &Jamento de responsabittdadcs 
veriacara-se no ensino superior onde, perante uma procura (estudantes com o 
12Q ano) superior oferta (vagas no ensino superior). o Estado optara por 
proceder a uma completa desregulamenta@o das condi~bes necessat.las 
criaqao de institui~iies de ensino superior, permitindo dessa forrna ao 
investimento privado responder ao desequilibrio dstente.  

0 Estado Providencia assenta na desmercadorfia~do de bens e services 
piiblicos22. A critica ao Estado ProvidCncia e a reorienta~ao das despesas 
publicas do consumo social para o investfmento social conduz a uma 
rernercadoriz@ dos valores de uso das politicas sociais, procurando o Estado. 
simultaneamente. criar condiqaes atractivas ao capital privado para o 
investimento em pelo menos algumas das suas Areas lucrativas e reservando 
para si os produtos e servi~os nao lucrativos. Boaventura Sousa Santos. 
baseando-se em 0 '~onnor '~ .  designa esta progressiva rentabilizaCgo das 
politicas sociais para o capital de complex0 social-industrtd considerando 
mesmo a sua cria~Bo uma pe~a essencid na t r a n s f o ~  do fitado 
PJV-='. 

Nesta lbgica, a educaflo C tratada como uma enonne empresa prestadora 
de servi~os com um valor de uso, onde o estudante assume a condi@o de 
cliente que, ao pagar os servi~os que utiliza. tern direito a exigir uma qualidade 
correspondente ao seu valor. Esta 16gica. podendo fundonar para o conjunto do 
sistema educative e, sobretudo, utilizada nos sectores onde t possivel a sua 
rentabillzago. em particular no eflsi.0 superior e na foxma~$d'profbional. 

Desta l6gica decorre o primeiro paradox0 deste terceiro &lo da r e f o m  
educativa Se a educa@o 4 urn direito social e cultural2', fbzer a r e f m  em 
cada escola signiflca alargar e concretizar esse direito humano que. como tal, 
tem de ser considerado uma responsabilidade da comunidade organizada. ou 



seja. nas sociedades modernas. do Estado. Contudo. a prevalhcia do discurso 
neoliberal de menos Estado, mais rnercado aponta para a diminui~ilo da 
interven~ilo do Estado e a conten@o das despesas ptiblicas. logo para uma 
menor acumula~ilo de capital social, deixando ao mercado a resposta t a m b  
para os problemas sociais e culturais. E aqui surge o primefro equivoco das 
politicas nediberais contempor&xas. como assinala Michel Croder: 

'I...) A rcvolu~ao pb-industtjaf d o  acarreta. bem pdo contr$rlo, o 
declinio das actMdades p\ibllcas quc s8o sempre mais numerotma c 

indispensAveis. Mas imp6e a mudan~a  radical da forma como sBo 

asseguradas e da sua lbglca. A crescente complexldade das acttvidadcs 

humanas, a sua interdependCncia e a malor liberdade dos actores n8o 

conduzem ao desaparecimento do Estado em proveito de um grande mercado 

com regula~6es autom8ticas. A acelera~ao das mudan~as  acarreta. 

simultaneamente. uma extensilo extraordinaria das praticas de mercado e 

uma necessidade paralela de regulaqbes e de serviqos de toda a ordem que d o  

podem ser assegurado se-o por autoridades p c b ~ 2 B .  

A &sestatiza@o do ensino2' e a contenflo das despesas piiblicas com a 
e d u ~ a ~ i l o ~ ~ ,  em valores que se situam abaixo da media da Comunidade Europeia, 
conduzirao seguramente a retrocessos na democratiza@io da escola pliblica. 
espaco de cidadania insubstituivel no usufruto do direito a educa~ilo. logo do 
propbito de fazer a r e f m  em axfa escola Salvo se o propbit0 real Mo se 
situa nesse objectivo. 

1.: 

0 segundo paradoxo, intrinseco ao sistema educative, como aflrme. antes. 
prende-se, com a participa~ao dos actores, em especial dos professores, num 
process0 de mudan~a no campo escolar, mudan~a que, segundo aponta o 
discurso politico e tknico sobre a reforma, constitui um objectlvo central neste 
terceiro cicb da reforma educativa. 

Estudos r eahdos  em diversos paisa sobre as reformas educativas levadas 
a cab aobntudo nos a m  se88enta moetram gut hB uma d.Est;andr amWe&d 
entre a s  ideias e os objectivos expressos e a realidade quotidiana dos 
estabelecimentos de ensino e a prAtica pedagbgica dos professores. JMo 
Barrow assinala mesmo: 



"Grande parte do insucesso (relative ou absoluto) das grandes reformas 

[...I &mu a dever XI&J ao seu conteudo e B quabda& das suas propostas. mas 

sim ao processo dtflclente que levou ii sua elabora@o, Musilo e implanta@o. 

Subjacente a este processo estava uma coslcepCBo dctcrminlsta da mud- 

que partia do pressuposto de que os sistanns sociais cram totahnente 

regulAveis, de que as reformas se dcviam subordinar ao primado do one best 

uray e de que elas podiam scr impostaa -e acgmxlo mocktor de 
inspira@b buma%caa. 

A reforma educatlva. tal como foi delineada por Roberto Carneiro a partir 
de 1987. pretendeu estabelecer uma continuidade com a grande reforma do 
inicio da dCcada de setenta, condensada por Veiga Simao na Lei 5/73. 0 

terceiro dclo da reforma educativa. agora estabelecido por Couto dos Santos e 
Joaquim Azevedo para decorrer entre 1992 e 1995. constitui o corolArio 16gico 
do percurso t ra~ado  por Roberto Carneiro. Nos documentos ate agora 
divulgados insiste-se no conceito de mudan~as instituidas. impostas pela 
administra~Bo B periferia. parecendo desconhecer-se que urn tal conceito t 
incompativel com uma inova@o real nas priticas educativas ou, como afinna 
Teresa Ambrosia. "a reforma n8o e uma decisao e interven~80 politica 
voluntarista deste ou daquele Governo. que se planeia para ser realizada em 
tr-, cinco ou mesmo dez anosw3'. 

Rui Gracio, antes e depois do 25 de Abril de 1974. insistia sempre na 
s e g u i n t e t e s t ~ o r r ~ e a ~ & ~  

"( ... 1 Para alCm do seu enquadramento politico. a rcmodela@o funda e 

global do sistema educativo depende mnxtmamente da qualidade e 

comportamento do professorado: qualidade e comportamento que relevam do 

seu estatuto pedag6gico. proflssional e civico. designadamente da 

possibilidade de livre associa@o. E que a valorfiacao do estatuto do prafessor 

e condicao. e efeito, da sua interven~ao activa na deflniqao da politica 

e d u d  l. 

NBo e esse. todavia, o caminho que a refonna educativa tern vindo a 
trilhar. correndo o risco deste seu terceiro ciclo acentuar ainda mais o carilcter 
contraditorio de W o s  dos seus elementos. como. luddamente. alerta Ant6nio 
N W :  



"0 apelo B participa~ilo conduz com frequtncia a uma maior 

centratrzacao das politicas educativas: o discurso da profiasionallza~~o 

traduz-se numa desqualitlca@lo e num controlo estatal mais apertado dos 

professores; a linguagem cia autonomta traduz-se tm platicas bumaatmdas 

dc toanada de d e d s ~ o . ~  

0 discurso politico anunda "uma nova rela@o da admtnbtra@o edueativa 
central e regional com as escolas", corn o propbsito "de inverter a tradi~Bo 
centralists e burocnltica, de acreditar numa ordem educativa hndada nos 
valores da liberdade. da autonomia, da particfpa@o, da ac@o indivfdual e 
colectiva dos actores, da cr ia t i~ idade"~~.  Uma anidise critlca da praxis da 
reforma. como a realizada em capitulo anterior, corrobora a afirmaqgo de 
Antbnio Nbvoa de que "a refonna educativa pode ser vista como urn esfor~o do 
Estado para adquirir urna maior legitimidade. nomeadamente na defini~ao dos 
conteudos curriculares, na configura~zlo dos modelos de direc~go das escolas e 
no controlo da profissilo do~ente".~' Este e, de facto. o segundo paradoxo deste 
terceiro &lo da refonna. 

A s i tua~ao portuguesa, neste dominio da reforma, nil0 se  afasta da dupla 
constata~ilo de Jacques Lesourne feita relativamente ao sistema educattw, 
franc& da segunda metade da dhada de oitenta: 

" 1 )  os projessores no seu conjunto e as jamilias na sua maforla 

e x p e r t m e n t a m u m r r ~ d e n 6 w e a f a c s a a o d a r ~ d b Q r r u I c L e  
envergadura imposta a par& da ma de ~ r e n e n e ~ .  porque as reformas do 

passado, por vezes mortas antes de serem transfoxmadas em factos, foram 

muitas vezes elaboradas sem tercm conta prams de adaptaHo, antecedentes 

de forma@o e dfflculdades no terreno; 2) o sfstemu eduaxftm 6 wn sbtema 

hiper-estdwel pols, como o mostrou o estudo doa f m e n o s  bUTOCT;Bticoe, os 

inconvenientes a o ,  num tal sistema. compensadoe pelos agentes do Estado 

pelas vantagens do anonimato. da independtnda e da p r o t e c C ~ ~ n . ~  

Face a essa crua realidade, Lesourne recomenda: 

"Como nada se pode fazer sem a confi- dos professores - como 

individuos e como colectividade no seio de cada estabelecimento - o melhor 

seria procurar crlar as wnd&&s para que os jrofasores. ou pelo menas wna 

larga fraccdo deles, retomern a mud- & s w  conta e se tanem os seus 



rnotores. Duas politicas complementares poderiam ser desenvoMdas para 

esse efefto: uma politica da c o n ~ ~ o  docente e uma politlca de autonomia dos 
e~tabelecimentos"~~. 

0 discurso por si so, mesmo o discurso critico. Mo provoca uma mudanqa 
social fundamental, lembram Giroux e McLaren, pel0 que a reforma m o  pode 
existir fora da dimmica vital dos movimentos s o ~ i a i s . ~ ~  N8o sendo esse o 
object0 da presente pesquisa. importa tociavia. a flnallzar eate contrfbuto para 
uma anslllse critic8 das politicas educathras da iiltima d h d a ,  apontar algumas 
direcqees de trabalho centrais que podem permitir ultrapassar essa 
incapacidade. que Giroux e McLaren atribuem aos professores de esquerda(s1. 
de oferecer perspectivas alternativas, adequando criticamente os avarqos da 
teoria social a urn discurso programMco.39 

Recusando considerar as escolas como extensees do local de trabalho ou 
como institui~6es de vanguarda na batalha dos mercados internacionais e da 
competi@o externa, Henry A. Giroux define as escolas como esferas pirblicas 
dem~ct~~icas." que t&n a oportunidade historica de regenerar a bguagem da 
democracia substantiva. da cidadania critica e da responsabilidade social4'. 
Nesta perspectiva. a vida da escola n;lo deve conceptualizar-se como um 
sistema hico,  monolitico e inquestiodvel de normas e rela~des. mas como urn 
espaco cultural caracterizado pela contesta@o, a luta e a re~isttncia'~. 

No sistema educativo manifests-se a relaHo contraditoria entre o Estado 
dunocr&tico Ubral e o mercado clc trabalho ~8pitallsta, poQ, como afhmm 
Stoer e Araujo, "o primeiro baseia-se nos direitos humanos e numa 
responsabilizaqilo democfitica, enquanto o ultimo depende dos direitos de 
propriedade. do contrato e de um poder que r&o tem de prestar contas 
publicamentew43. Dessa relacgo contraditciria decorre o conceit0 de autonomla 
relativa do sistema educativo que, enquanto agrupamento heterogheo de 
relaqees sociais. situado entre o capital e o trabalho e sem autonomia estrutural, 
beneficia do desenvolvimento contraditorio dos espaqos estruturais - espaqo 
dorn&stico. espaqo da produccto, espaqo da cidadania e espaco mundiat -. o que 
lhe permite que o espaco da cidadania (espa~o democratico baseado nos 
direitos humanos) n8o se subordine directa e claramente ao espaco de 
produ~ao e ao espaco domtstico (o primeiro assentando na posse da 
propriedade e o segundo numa rela@o ~ e r a r ~ u i z a d a ) . ~ ~  



Uma perspectiva de mudan~a na escola implica a interioriza~ao pelos 
actores educativoe dos direitos sociais e humanos - direit08 politicoe e civlcoa. 

direitos socials e econ6micos. direitos culturais -. no quadro de uma 
progressiva democratizaqao dos outros espaqos. Por outras palavras, uma 
perspectiva de mud- passa pel0 entendimento da cultura enquanto pr&tica 
social e da escola enquanto espaqo de confrontaMo de culturas e de produ@o 
de c~nhedmento .~  

A escola t uma institui~ao politica. que deve ser entendida (e guardada) 
como um espa~o cia justitpa e do interesse geral, centrada no reconbedmento 
dos direitos das crianqas e dos j o v e n ~ . ~ ~  A guestao da estrategia de mudanw 
situa-se na procura de vias para a transfonna@o dessa autentica eaOm negm4' 
que t o sistema escolar, marcado, no caso portuguCs devido especiflcidade 
semiperifirica do pais, por uma simultaneidade entre a crlse e a consoUda@o 
da escola de r n a s ~ a s . ~ ~  

Jacques Lesourne. como referi anteriormente. recomendava ao Ministro 
da Educamo franc& que lhe encomendou o relat6rlo sobre os des&s do a m  
2 0 0 0 ~ ~ .  que nem se falasse em reforma, pols era uma expressao (e um 
propdsito) que causava ndusea aos professores e a park das famiMs. Em 
alternativa. apontava duas politicas a desenvolver, urna relativa a condicao 
docente e outra B autonomia dos estabeledmentos de ensino. 

l3u.i Cadrio, ao conskterar que "a Ugka da retDnna Cmudangaa . ; * .  
impostas pela administraHo A periferia) cede, paulatinamente, o lugar a uma 
16gica da inova~ao (mudanqas instituintes, produzidas nos contextos 
organizacionais. a partir da ac~ao  e da interac~ao dos respectivos actores 
sodais)", defende que as palavras chave, ou os conceitos dominantes, do pensar 
e do agir na realidade escolar jA mo &o reforma e sfsterna edtacaEIw. mas antes 
inom@o e estabelecfmento de ensino, justincando: 

'Trata-ac de algo mats profundo do que uma mcra evolu@o do Urlm, 

correspondendo a uma perspectiva qualitattvamente diferente de encarar os 

processes de mudanca no camp escolar. Mais do que mudar a educqiio. o 
verdadeiro problema consiste em saber como mudar os estabelecimentos de 

ensino. Mais do que gerir um sfstemcr escdar. lmporta saber corn, gerir um 

sist- de escolas. potmciando a sua diversldade e crlat~dade".~ 



Uma tal perspectiva de autonomia implica. como diz Canario, um 
acr&sclmo de complexidade interna do estabelecimento de ensino e uma 
mudanm de paradigma or~anfuzcfonal, "em mptura com a concern0 taylorista, 
baseada na compartimenta@o e parcelariza~go das tarefas, na circulaNo 
vertical da informa@o. na divisao do trabalho, dicot6mica, entre os que 
decidem e os que aplicarn"51' 0 project0 educative surge entao como o 
instrumento de constru@o dessa autonomia. e a t e n a o  gemda pela 
descentral~CLO da aflrmaflo dos diferentes projectos urn do8 motores da 
evoluao futura da educa@oM. 

Uma estrategia de mudan~a assente no local implica uma politica da 
condi~do docente, na expressao de Lesourne, que conduza a urna nova 
autonomia dos professores, que tenha na escola a sua territorialidade 
dominantes3. Nessa perspectiva. recusa-se a imagem do professor como 
tecn6log0, t&cnico ou profissional da cic?ncia aplicada, como caracteriza Giro- 
(e ~ a c ~ a r e n ) ~ ~  que as refonnas educativas actuais querem irnpor. e que n o  t 
mais do que uma forma de. sob a aparhcia de racionalidade, impamhlidade e 
atitude ~ient i f ica~~,  reforcar a tutela estatal sobre 0s professores. prolongada em 
geral atraves de uma tutela cienti~co-curricular56. onde a investiga@o funciona 
como um discurso de controlos7. 

Uma politica da condi~ao docente implica. exn primeiro lugar, uma 
valoriza@o significativa do estatuto material e profissional dos professores. que 
pmnlta independhda econbmica e dedica@o opCkUkp a6 em&m e&aWMde 
proflssional e eleva@o do seu status social. Mas implica. igualmente, romper 
com a imagem funcionalfurda do professor e da relaMo linear (e univoca) entre 
o conhecimento cientifico-curricular e a priltlca docentem. permitindo que o 
professor assuma a sua plena condi~ao de intelectual - intelectual 
transformador, segundo Giro- (e ~ r o n o w i t z ) ~ ~  -, ou de profissional reflex~uo. 
como prefere ~ 6 v o a ~ .  

Uma estrattgla de mud an^ da oscola tomando coxno etros estrot&Wm ru 
duas politicas apontadas por Lesourne apresenta inequivocas virtualidades, 
podendo mesmo contribuir - a h a - o  Rui C m o  - para superar o paradaxo 
com que t encarado o papel dos professores nos processos de mudan~a 
educational: sao. por urn lado, reconhecidos como o factor decisivo para o €xito 
das mudancas e, ao mesmo tempo, como o seu principal obs t a~u lo~~ .  Neste Bm 



de skulo que se mostra &rgtco B s  ideologias totalizantes, ou seja, aos sistemas 
de representaqiks que pretendem tudo arplicar, do marxismo z l  psicansllse62. 
este t, possivelmente, um caminho a seguir, tornando-se assim, como defende 
Joao Barroso, uma espkie de micro-icieologias da a@o quotldiana capazes de 

criar "sistemas de crengas proprias para orientar a tomada de deciao doe 
actores (individuais ou colectivos), em fungBo de determinadae prlncipios ou 
~alores**~.  

A t r a d  da acCgo quotidians procura-se urn outm modelo de Estado, que 
Mo seja nem o Estado unitArio, burocrAtico e hierarquizado que marca ainda os 

aparelhos educativos nem o Estado minimo defendido pelos neoliberais. 
Sintetizando urn colbquio que interrogou o futuro do Estado, Christian Saint- 
-~t ienne,  na esteira de Crozier. aponta para um Estado coordenador e 
incitador. mas igualmente ligefro e eftcaz, capaz de "ajudar os actores da 
sociedade civil a se inserir vitoriosamente na concorrCncia mundial, o que 
sup6e prirneiro uma inser@o conseguida na sociedade nacionalwM. 

N a  educaCgo, como em outros subsistemas sociais, vivem-se tempos de 
incerteza e de desordem de crise da escola. Mas. como aflnna Morin no seu 
contributo para uma compreensao deste conceito. "a crise e um momento 
indeciso e ao mesmo tempo decisivow. pois "t na medida em que ha incerteza 
que passa a haver possibilidade de acqgo, de decis80, de mudan~a,  de 
transformag~oweS. Urn c a m p  fecundo, seguramente. para Iuturas pesquisas 
sobre a realidade educational portuguesa. 
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Primeiro Minlstro 
Dura~ao do man- 
dato 

Prof. Dr. Adelino 
Palm. Carlos 
15.05.74 a 17.07.74 

Designa~ao do MinbWio de 
tutela da educa~ao. Nome da 
titular. Dura~Bo mandato. 
Frofissao/forma~ao. 

Mlnisttrio da Educa~Bo e 
Cultura (MEC) 
Prof. Dr. Edunrdo Correh 
15.05.74 a 17.07.74 
Professor unlversitArio. Ju- 
rista 

Designa~ao das Secretadas 
ou Subsecretarias de Estado 
Nome. Durawo do mandato 
Profis~o/forma~Bo 

Secretaria de Estado da 
Administra~ao Escolar 

En$ Proates & Forwca 
15.05.74 a 17.07.74 
Inspector-Geral do MEC. 
Ex-Director-Geral da Admi- 
nL- Escdar 

Secretaria de Estado doe 
Assuntos Culturais e da 
Investiga~ao Ckntiflca 

Prof Dfl Muk de Lurdem 
Belchlor 
15.06.74 a 17.07.74 
Professora universitarla. 
Faculdade de Letras de 
Lisboa 

Secretaria de Estado dos 
Desportos e Ac@o Social 
Escolar 

Dr. Avell. Nunes 
15.05.74 a 17.07.74 
Assistente universitilrio. 
Faculdade Direito Coimbra 

Secretaria de Estado da 
Rtforma Educativa 

Dr. Orlando de Cur,dho 
15.05.74 a 17.07.74 
Assistente universitilrio. 
Faculdade Direito Coimbra 



Coverno 

I1 Governo 
Provis6rio 

Primeiro MinLtro 
Dura~Bo do man- 
dato 

Cor. Va8co Gon- 
F ~ V O ~  
17.07.74 a 30.09.74 

Designa~ao do Mlnisterio de 
tutela da educa~ao. Nome da 
titular. Dura~ao mandato. 
Profis&o/forma~~o. 

Ministerlo da Educa~ao e 
Cul- (MEC) 

Prof. Dr. Vitorino Maga- 
hies Oodinho 
17.07.74 a 30.09.74 
Professor universitArio. 
His toriador 

Designa~ao das Secretarias 
ou SubsecreMas de Estado 
Nome. Dura@o do mandato, 
P r o f l s ~ o / f o ~ a o  

Secretaria de Estado da 
Mministra@o Rscx,lar 

En@ Rootea & P o l w c a  
17.07.74 a 30.08.74 
Inspector-Geral do MEC. 
Ex-Director-Ceral& Admi- 
nls tra@o Escdar 

Secretaria de Estado doa 
Assuntos Culturais e da 
Investiga~ao Ckntlflca 

Prop Dfl M u k  de Lurder 
Betchior 
17.07.74 a 30.09.74 
Professora universitAria. 
Faculdade de Letras de 
Lisboa 

Secretaria de Estado dos 
Desportos e Ac~ao Social 
Escolar 

Dr. Aveli. Nune8 
17.07.74 a 30.09.74 
Assistente universitario. 
Faculdade Dhlto  Cdmbra 

Secretaria de Estado da 
OrientaCao Pedag6gica 

Dr. Rtd Oticlo 
17.07.74 a 30.09.74 
InvesUgador do Centro de 
Investiga~o Pcdag6grca da 
F.C. Gulbenklan. Licen- 
ciado Filosofla. professor 
do ensino secundW 



Governo 

I11 Governo 
Provis6rio 

Prlmeiro MinLtro 
Dura~Bo do man- 
dato 

Brig. Vasco Qon- 
@re8 
30.09.74 a 26.03.75 

Designa~ao do Ministtrio dt 
tutela da educa~h .  Nome dc 
titular. Dura~ao mandato 
Profissao/forma~ao. 

Ministerio da Educa~Bo 4 

cultura (MEC) 
Prof. Dr. Mtorino Mag* 
M a 8  Godinho 
30.09.74 a 29.1 1.74 
Professor universitarlo 
Historiador 

Brig. Vasco Gonqdrer 
(nomea~ao interina) 
29.1 1.74 a 04.12.74 
Oficial do ExCrcito. Enge. 
nheiro 
Nota: Neste periodo, a 
Prirneiro Ministro delegou or 
seus poderrs de Ministro da 
Educa@o e Cultura no Dr. Rui 
Oaido. SecretArlo de Estado & 
Orlen-a Fedag6glca 

Ten. Cor. Rodrigues de 
Carvalho 
04.12.74 a 26.03.75 
Oficial do Exercito. Licen- 
clad0 em Farm&Aa 

Designa~ao das Secretariae 
ou Subsecretarias de Estado. 
Nome. DuraHo do mandato. 
Proflss&o/forma~U 

Secretaria de Estado da 
Administra@o Escalar 

E n k  -tea & PO~WOI 
02.10.74 a 26.03.75 
Inspector-Geral do MEC. 
Ex-Director-Geral da Admi- 
nistra~ao Escolar 

Secretaria de Estado dos 
Assuntos Culturais e da 
[nvesUga~Ao Ckntiflca 
h.oP Dr' M u k  de LFvdw 
Belchior 
02.10.74 a 04.12.74 
Professora unlversit8rla. 
Faculdade de Letras de 
Lisboa 

Dr. AvelO. Nun88 
02.10.74 a 04.12.75 
Assistente universit8rio. 
FaculdadeDirelto Cofmbra 

Engp L u h  C.UPOVU 
04.12.74 a 26.03.75 
Engenheim. uremndo na 
actMdade prlvada 

kcretarla de Estado da 
3rienta~ao Pedag6gica 
Dr. Rui GrWo 
02.10.74 a 26.03.75 
Investigador do Centro & 
Investiga~ao Pedag6gica da 
F.C. Gulbenkian. lcencia- 
do Filosofia. professor do 
ensino secundWo 

kcretaria de Estado da Cul- 
.ura e Educa~ao krmanente 
Dr. JoPo de Preitu Bran- 
co 
04.12.74 a 26.03.75 
Music6logo 



Primeiro Mlnistro 
Dura~&o do man- 
dato 

Brig. Vasco Gon- 
palre. 
26.03.75 a 08.08.75 

Designaplo do MinistCrlo de 
tutela da educaqao. Norne dc 
titular. Dura~&o mandato 
Profiss&o/forma~&o. 

Ministhrio da Educa~ao c 
cultura (MEC) 
Major Jo.6 Emilio da 
Silra 
2603.75 a 08.08.75 
Oficial do ExCrcito. Enge- 
nheiro 

Designa~alo das Secretarias 
ou Subsecretarias de Estado. 
Nome. D u r a m  do mandato. 
P r o f i s S a o / r o ~ ~ a o  

Secretaria de Estado da 
AdmlnhtracaO Eedar  

Cap. Armando Fonmeca 
de Almeida 
04.04.75 a 08.08.75 
Oficial do Extrcito 

Secretaria de Estado da 
Orienta~ao Pedagsgica 

Dr. Rui Gricio 
04.04.74 a 08.08.75 
Investigador do Centro de 
lnvestigaqlo Pedag&gica da 
F.C. GUlbenklan. Licencia- 
do Filosofla. professor da 
ensino secund&io 

Secretaria de Estado do En- 
sino Superior e InvesUga~Bo 
Cientifica 

Dr. Aveli. Nunm 
04.04.75 a 08.08.75 
Assistente universitlrio. 
Faculdade Dinlto Colmbra 

Secretaria de Eatado da Cul- 
tura e Educa@o Permanentc 

Dr. Joio de heitu Bran- 
CO 
04.04.75 a 08.08.75 
Musici3logo 

Secretaria de Estado dos 
Desportos e Acqao Social 
Escolar 

EngP LUI. Caaanoras 
04.04.75 a 20.08.75 
Engenheiro. exercendo na 
actividade privada. 



Primeiro Ministm 
Dura~Bo do man- 
dato 

Cen. Vasco Gon- 
@re. 
08.08.75 a 12.09.75 

Designa~ao do Ministtrio de 
tutela da educa~tlo. Nome dc 
titular. Dura~ao mandato. 
Profis~o/fonna~~o.  

Ministtrio da Educa~Bo c 
Cultura (lmc) 
Major Jos& Emilio da 
8Ura 
080875 a 12.09.75 
Oficial do Extrcito. Enge- 
nheiro 

Designa~ao das Secretarias 
ou Subsecretarias de Estado. 
Nome. D u r a w  & mandato. 
P r o f i s ~ o / f o ~ ~ o  

Secretaria de Estado da 
AdmMstra@o Escolar 

Cap. Armando Fonseca 
de Atnreida 
08.06.75 a 12.09.75 
Oflcial do Extrclto 

Secretaria de Estado da 
Orienta~ao Pedag6gica 

Dr. Rui QrAcfo 
Nota: Apcsar de. nor termor 
legais, n8o constar a sua 
exoneraqilo do IV Governo 
Provis6ri0, Rul Gracio nth 
exerceu efectlvamcnte f u n w s  
no v Govern. 

Secretaria de Estado do En- 
sino Superior e Investigaplo 
Cientiflca 

Dr. Aveli. Nunes 
08.08.75 a 12.09.75 
Assistente universlt8rio. 
Faculdade Dircito Coimbra 

Secretaria de Estado dos 
Desportos e Ac~ao Soclal 
Escolar 

Dr. Ant6nio SUva Qmqm 
20.08.75 a 12.09.75 
Investigador F u n d a ~ a o  
Culbenldan. LLcenciado em 
Medicina 



Frlmeiro Minbtro 
Duraplo do man- 
dato 

Designa~ao do Ministtrio de 
tutela da educa~ao. Nome do 
titular. Dura~ao mandato. 
Profls&o/formaq30. 

Ministtrio da Educaqao e 
Inves tigacao Cientlfica 
(MEIC) 

Major Vitor Atre8 
19.09.75 a 22.07.76 
Oficial do Extrcito. 

Designa~ao das Secretarias 
ou Subsecretarias de Estado. 
Nome. Dura* do mandato. 
P r o f i s ~ o / f o ~ a o  

Secretarla de Estado da 
OrIentaCgo pedaebelca 

Prof. Dr. BIrtolo Pdvr 
Camp08 
17.10.75 a 22.07.78 
Docente u n f v e r s i ~ o .  Psi- 
cologta e Citnclas Educa- 
cao 

Secretarla de Estado da 
Admfnis tra@o Escolar 

Cte. M i d o  de  AQuiu 
26.00.75 a 22.07.76 
Oflcial da Marinha. Adml- 
nistra~ao Naval 

Secretarla de Estado do En- 
slno Superior e InvestigaCao 
Cientiflca 

Prof. Dr. Ant6nio Brotu  
26.09.75 a 22.07.76 
Prof. universikhio. Instituta 
Superior Tt5cnlco 

Secretaria de Estado doa 
Desportoe e Juvcntude 

Dr. Ant6nio Sflva Qrqa 
Investigador F u n d a ~ a o  
Culbenkian. Licenclado em 
Medicina. 



Primeiro Ministro 
Dura~so do man- 
date 

Dr. MAdo Souem 
23.07.76 a 09.12.77 

Designa~ao do Mlnisterio de 
tutela da educa~ilo. Nome do 
titular. Dura~go mandato. 
Proflss~o/forma~~o. 

Minist6rio da Educa~ao e 
Cultura (MEIC) 

Dr. YIrio Sottomayor 
Cardh 
23.07.76 a 08.12.77 
Deputado. Licenciado em 
Fflosofla 

Designa~go das Secretarias 
ou Subsecretarias de Estado 
Nome. Dura@o do mandato 
Proflssao/ f0rma~ao 

Secretaria de Estado da 
MmMstra@o e & Equlpm 
mento Escolar 

Dr. AlmetMo Marque8 
28.07.76 a 09.12.77 
Economista. Quadm supe- 
rior banczbio 

Secretaria de Estado dc 
Ensino Superior 

Prof. Dr. Joaqaim Cruz e 
silv. 
28.07.76 a 09.12.77 
Professor universitario. 
Medicina Veterinaula 

Secretaria de Estado da 
Investiga~ilo Ckntiflca 

Prof. Dr. Tiago de Oliweh 
28.07.76 a 09.12.77 
Professor unlversitarlo. 
Faculdade CKncias Lisboa 

Secretaria de Estado da 
Orknt.a@o Pedagdglca 

Dr. Romero de MagdMea 
28.07.76 a 09.12.77 
Assistente unlversitArio. 
Faculdade Letras Colmbra 

Secretaria de Estado da 
Jwentude e doe Desportos 

Dr. Jorquh de Sou88 
28.07.76 a 09.12.77 
Professor do ensina 
secundaulo. Figueira da Foz 



Primeiro Ministro 
Dura~Bo do man- 
dato 

Dr. Ytio &area 
23.01.78 a 28.07.78 

)esigna@o do Minist6rio de 
utela da educa~ao. Nome do 
itular. Dura~Bo mandato. 
%ofis&o/forrna~Bo. 

Ninisttrio da Educa~ao e 
:ultura (MEC) 
Dr. Mario Sottomayor 
Cardia 
31.01.78 a 2807.78 
Deputado. Ucenciado em 
Rlosofia 

Designa~ao das Secretarias 
ou Subsecretarias de Estado. 
Nome. DuraHo do mandato. 
Proflssao/format$io 

Secretaria de Estado da 
Admin la t ra~  Esrolar 

Dr. Almehdo Yuquea 
06.02.78 a 21.06.78 
Economista. Quadm supe- 
rior banchlo 

Secretaria de Estado da 
Ensino Superior 

Prof. Dr. Joaquim Crtrt e 
silv. 
06.02.78 a 21.06.78 
Professor universltatlo. Me- 
dicina VeterinW 

Secretaria de Estado da 
Investiga@o Ckn tifica 

Prof. Dr. Alexandre &ma 
Pinto 
06.02.78 a 21.06.78 
Professor Medicina. Univer- 
sidade do Porto 

Secretaria de Estado da Cul- 
tura 

Dr. Ant6nb Reb 
06.02.78 a 21.06.78 
Licenclado Flloeofia. Depu- 
tad0 

Secretaria de Estado da 
Orienta~ao Pedag6gica 

Dr. Romero de Mag.Ihiea 
06.02.78 a 21.06.78 
Assistente universitario. 
Faculdade Letras Coimbra 

Semtaria de Estado da Ju-  
ventude e Desportos 

Dr. Joaqu3m de &uu 
06.02.78 a 21.06.78 
Professor do ensino secun- 
dwo. Figueira da F m  

Secretaria de Estado do En- 
sino BAsico e Secundavio 

Dr. Aldbnio Oomea 
21.06.78 a 28.07.78 
Inspector-Geral do MEC 

Subsecretario de Estado Ad- 
junto do Ministro da Educa- 
@o e Cultura 

Dr. Raul Junqueiro 
21.06.78 a 28.07.78 
Jurista. Gestor 



PrLmeiro Ministro 
Dura~Ao do man- 
dato 

-- 

DesignaqBo do MinistCrio dc 
tutela da educa@o. Norne dc 
titular. D u r a ~ i o  rnandato 
Profls&/forma~Ao. 

Ministtrio da Educa~ao t 
Cultura @mc) 

Prof. Dr. Carlo. Lloyd 
Braga 
29.0878 a 15.09.78 
Professor universitario, 
Universidade do Mlnho 

Designa~iio das Secretariat 
ou Subsecretarias de Estado 
Nome. DuraHo do rnandato 
ProRss&o/forma@o 

Secretaria de Estado do En. 
sin0 Superkr e lnvcetIgaCQ 
Cien tiflca 

Fmf. Dr. Edturdo Amntea 
e O l b e h  
07.09.78 a 1609.78 
Professor universitArio, 
lnstltuto Superkr Ttcnlco 

Secretaria de Estado dc 
Ensino Baslco e Secundairlo 

Dr. Almeida Cost. 
07.09.78 a 15.09.78 
Inspector-Ceral do MEC 

Secretaria de Estado da 
Cdtura 

Dra Maria Teresa Santr 
Clam Oome* 
07.09.78 a 15.09.78 
Licenciada em Filologia 
GermBnica. Quadro supe- 
rior da SEC 

Secretaria de Estado cia 
Juventudc e Desportos 

Tec. Cor. Rodolfo Bacelu 
Begonha 
07.09.78 a 15.09.78 
Oflcial do ExCrcito. Pro- 
fessor de Educaw Flska 

SubsecretArlo de Estado Ad- 
/unto do Ministro da Educa- 
@o e Cultura 

EngQ Carlos Moura 
Pulido 
07.09.78 a 15.09.78 
Engenheiro Quimico. Di- 
rector Centro Docurnen- 
ta@o Cientifica e TCcnica 
do INK 



Primeiro Ministro 
Duracilo do man- 
dato 

Prof. Dr. M o t a  
Pinto 
22.1 1.78 a 10.06.79 

-- - -- - 

Designacilo do Mintsttrlo de 
tutela da educacilo. Norne do 
titular. Dura~ilo mandato. 
ProfissAo/forma~ilo. 

MinistCrio da Educacilo e 
Inves tigacao Cien tifica 
[MEIC) 

Prof. Dr. Valente de 
Oliveira 
22 11.78 a 10.06.79 
Doutor em Engenharia 
Civil. Professor Universi- 
dade do Porto. hsidente 
da Comissilo CoordenaqXo 
da RegiAo Norte 

- - - - - - - - -- 

Designa~ilo das Secretarlas 
DU Subsecrctarlas de Estado. 
Nome. Dura@o do mandato. 
ProflssAo/formaq&o 

Secretaria & Estado do En- 
slno Superior e I n w t l g a w  
ClenUBca 
Prof. Dr. Eduudo Annter 
e Oliveit. 
29.11.78 a 10.06.79 
Docente universit&lo. Ins- 
tituto superior ncnlco 

Secretaria de Estado da Ju-  
ventude e Desportos 
Ten. Cor. Rodolfo Bacelu 
Begonha 
29.11.78 a 10.06.79 
Oflcial do Mrcito. Profes- 
sor de Edumcb Ffsica 

Secretaria de Estado do En- 
sino W l c o  e SecundMo 
DII M u h  Alice Qouvef. 
29.11.78 a 10.06.79 
Professora do ensino 
secundario. Coimbra 

SubsecretArh de Estado M- 
lunto do MinbtrP 
Dr. Culoa Afberto R o u  
29.11.78 a 10.06.79 
Quadro superior do Minis- 
ttrio Flnancas 

SubsecretArlo de Estado pa- 
ra a Adrninisha@o Escdar 
Dr. Ant6nio mulo Dlnttl 
08.02.79 a 10.06.79 
Economists. Quadro supe- 
rior da Direccilo-Geral do 
Tesouro (Ministtrio Finan- 
cad 



Prlmeiro Ministm 
Dura~ao do man- 
dato 

Enga Maria de 
turdem Pintufl. 

Designa~Bo do Ministtrio dc 
tutela da educaqlo. Nome dc 
titular. Dura~ao mandato, 
Profisslo/formap%o. 

Ministtrio da Educa~ga 
om) 

Prof. Dr. L u b  Veiga da 
Cunha 
o1.0~~79 a 27.12.79 
Professor da Academia Mi- 
Mar. Engenheim 

Designa~ao das Secretarias 
ou Subsecretarias de Eatado. 
Nome. DuraMo do mandato. 
Proflsslo/forma~ao 

Secretaria de Estado da 
AdmMsh@o da Educac&o 

Dr. Almeid. Wtm 
07.08.79 a 27.12.79 
Inspector-Ceral do ME 

Secretaria de Estado do En- 
sin0 Superior 

Prof. Dr. Joquim Pan* 
Nazar& 
07.08.79 a 27.12.79 
Professor universitario. 
Universidade Nova de Lls- 
boa 

Secretaria de Estado dos 
Ensinos Basico e Secund;lrlo 

Dr. Ald6nio Come. 
07.08.79 a 27.12.79 
Inspector-Geral do ME 

Secretaria de Estado da Ju- 
ventude e Desportos 
Ten. Cor. Rodolfo Bacelar 
Begonha 
07.U3.79 a 27.1279 
Oflcial do Ex&rcito. Roks- 
sor de Educaq$lo Flsica 



Coverno 

Vl Coverno 
Constitutional 
(Al lan~a De- 
mocr&Uca: PSD 
/CDs/PPM) 

Primeiro Ministro 
Dura~ao do man- 
dato 

Dr. 81 Cuneiro 
03.01.80 a 09.12.80 

Deslgna~ao do Ministtrio de 
tutela & educa@o. Nome do 
titular. Dura~Bo mandato. 
Profls&o/forma~~o. 

Ministtrio da Educa~ao e 
Cencla (MEC) 

Rof. Dr. Mtor Crempo 
03.01.80 a 08.12.80 
Professor unlversit8rio. 
Qufmlco. 
Unlversldade de Colmbra 

Deslgna~ao das Secretarlaa 
ou Subsecretarias de Estado, 
Nome. Dura@o do mandato, 
Pro!ls&o/format$o 

Secretarla de Estado do En- 
sin0 Superlor 
Prof. dr. 8ebamtiAo ?or- 
moainho Shn&em 
10.01.80 a 08.12e0 
Professor un lvc r s l~o .  Fa- 
culdade Citncias e Tecno- 
logla de Coimbra 

Secretaria de Estado da Edu- 
caqao 

En$ Roberto Cuneiro 
10.01.80 a 09.12.80 
Ttcnico de educa~ao. Qua- 
dro superior da Adminis- 
t r a~ao  Piiblica 

Secretaria de Estado da Ju- 
ventude e Desportos 

Juiz Joaquh de AmCljo e 
81 
10.01.80 a09.12.W 
Juiz de Dlrelto Dirigente 
Desportfvo 



Gonrno 

- 

Designa~ao do Ministtrio de 
tutela da educa~ao. Nome do 
titular. Dura~ao mandato. 
Protls~o/fonna@o. 

Primefro Ministro 
Dura~ao do man- 
dato 

VII Governo 
Constitutional 
(Alian~a De- 
mocrAUca: PSD 
/CDs/PPM) 

Ministtrio da Educa~ilo e 
CKncia (MEC) 

Prof. Dr. Wtor Cmqm 
09.01.81 a 14.08.81 
Professor universitario. 
Quimico 
Universidade de Coirnbra 

Dr. Pinto Bdme- 
m l o  
00.0181 a 14.08.81 

- - - - 

Designa~ao das Secretarias 
ou Subsecretarias de Eetado. 
Nome. DuraHo do mandato. 
Profis9ao/forma~ilo 

Secretaria & Estado do En- 
sfno Superlor 
Prof. Dr. bebutiio For- 
mominho Sim6em 
12.01.81 a 14.06.81 
Professor universitArIo. Fa- 
culdade Citncia e Tecno- 
logia de CoLmbra 

Secretaria de Estado da Edu- 
ca@o e Jwcntude 

Dr. Hort&nsio Phu 
12.01.81 a 14.08.81 
Professor do enslno secun- 
dado 

Secretaria de Estado da Ad- 
minfstra~ao Escolar 

Dr. Culom Robdo 
12.01.81 a 14.08.81 
Deputado. Licenciado pel0 
ISCSP 



Governo 

VIII Governo 
Constitutional 
[Alian~a De- 
mocI.atica: PSD 
/ C ~ / P P M )  

Primeiro Ministro 
Dura~ao do rnan- 
jato 

Dr. Pinto Balsa- 
mio 
D4.09.81 a 23.12.82 

Designa~&o do Ministirlo de 
tutela da educa~ao. Nome do 
titular. Dura~Bo mandato. 
Profisslo/forma~Bo. 

Ministtrio da Educa~ao e 
h a  Universidades (MEU) 
Prof. Dr. -tor Creupo 
04.09.81 a 12.06.82 
Professor universit8rio. 
Qulmico. 
Unlversldade & Colmbra 

Prof. Dr. Fmtbto & 811r. 
12.06.82 a 23.12.82 
Professor universltarlo. 
Quimlco. 
InsUtuto Superior Ttcnlco 

Designa~ao das Secretarias 
XI Subsecretarias de Estado. 
Yome. DuraHo do rnan&to. 
Proflsslo/forrna~ao 

kcretaria de Eetado do En- 
,in0 Superlor 
Pmf. Dr. Atbsrb R.lh. 
08.09.81 a 1206.82 
Profesmr de Farmacia. 
Quadro superior da Admt- 
nfs trach PClbllca 

Prof. Dr. Alberto Romio 
Dias 
12.06.82 a 23.12.82 
Professor universltarlo. 
Instltuto Superior Ttcnlco 

kcretarla de Estado da Edu- 
:a@o e Jwentude 
Dr. HortCruio Pixu 
08.06.81 a 12.06.82 
Professor do ensino secun- 
dario 

kcretaria de Estado da Edu- 
:a~Ao e Adminlstra~Bo Esco- 
lar 
Prof. Dr. Joio de Datu 
Pinhe iro 
12.06.82 a 23.12.82 
Professor unlversit8rio. 
Untversldade do Mlnho 

kcretarla de Eetado & Ad- 
mlnlstra~iio Escolar 
Dr. Aleulndre Borrego 
08.09.81 a 12.06.82 
Economlsta. Ttcnlco do 
Departamento Central Pla- 
neamento 

SubsecretArlo de Estado da 
Pdministra~&o Escolar 
Dr. RenC Rodriguea da 
Silo. 
12.06.82 a 23.12.82 
Inspector-Geral do MEU 

Subsecretaria de Estado 
para os Assuntos Pedagbgi- 
:os 
Dr. Santnm Cutilho 
12.06.82 a 23.12.82 
Professor do enstno secun- 
dado 
Lisboa. 



IX Coverno 
Constituclonal 
[Bloco Central 
Ps/PsD) 

Primeh Mhistro 
Dura~zlo do man- 
dato 

DeslgnacAo do Mlnisttrlo de 
tutela da educa~zlo. Nome do 
titular. Dura~Ao mandato. 
Profls&o/forma~iio. 

Mlnlst&lo da Educaplo WE) 
Prof. Dr. Jo.4 Auguoto 
Seabra 
09.0683 a 15.02.85 
Professor unlverslt~rlo. 
Llteratura 
Universidade do Porto. 

Prof. Dr. Joio de Deu8 
Pinheiro 
15.02.85 a 12.07.85 
Professor universitairio. 
Quimico 
Untversidade do Mlnho 

- - - -- - - - - 

Designa~zlo das Secretarlas 
ou Subsecretarias de Estado. 
Nome. DuraMo do mandato. 
ProflssAo/forrna~~o 

Secretaxla de Estado Adjunta 
do Minlstro da Educa@o 
Dr. Almeida bt. 
08.06.83 a 31.01.84 
Inspector-Geral do ME 

Drs Maria Helena 
Curalho do8 bkntoe 
31 .01.84 a 15.02.85 
Assistente universit~rla. 
Historiadora (UNL) 

Dr. Almeida Coat. 
25.02.85 a 12.07.85 
Inspector-Geral do ME 

Secretarta de Estado do En- 
slno Superior 
Prof. Dr. Britaldo Rodri- 
gue* 
18.06.83 a 31.01.84 
Professor universltaulo. Fa- 
cuMade C@ndas & LIsboa 

Prof. Dr. Joaquim Pinto 
Machado 
31.01.84 a 15.02.85 
Professor unfversltiWo. Fa- 
cuMade Medidna do Porto 

Prof. Dr. Virgilio Meira 
Soare8 
25.02.85 a 12.07.85 
Professor universltiWo. Fa- 
culdade Cl&xias de Lisboa 

kcretarla de Estado dos En- 
sinos Bhico e S e c u n w  
DrC Maria Helena V.lente 
R0.8 
18.06.83 a 31.01.84 
Deputada. Professora do 
ensino secundArlo. Dlrecto- 
ra-Geral do M E  

Dr. R e d  Rodrigues da 
Silva 
31.01.84 a 15.02.85 
Inspector-Geral do ME 

Dr. Fernando Sim6e8 
Alberto 
25.02.85 a 12.07.85 
Secreth-io-Geral do ME 



Primelro Ministro 
Dura~ao do man- 
dato 

Prof. Dr. Cavaca 

06.1 1-85 a 17.08.87 

Designa~Bo do Ministtrio de 
tutela da educa(;ao. Nome do 
titular. Dura~ao mandato. 
ProflssAo/forma@o. 

Ministtrlo da Educa~ao e 
Cultura (MEC) 

Prof. Dr. J d o  de Dew PI- 
nheiro 
06.1 1.85 a 17.08.87 
Professor unlversitArlo. 
Quimico 
Universldade do Minho 

Designa~ao das Secretarias 
ou Subsecretarlas de Estado, 
Nome. DuraHo do mandato. 
ProflssAo/forma~ao 

Secretarla de Estado dc 
Ensino Superlor 

Prof. Dr. FerruPdo Real 
06.11.85 a 17.08.87 
Professor unlversitArio. 
Universldade de M-0s- 
Montes e Alto Doum 

Secretaria de Estado da Ad- 
ministra~a0 Escolar 

Dr. Fernando 8imbea 
Alberto 
08.1 1.85 a 17.08.87 
SecrcUo-Geral do MEC 

Secretaria de Estado dos 
Ensinos Bblco e SecundArIa 

Dfl M u i l l .  nrtmundo 
08.11.85 a 17.08.87 
Deputada. Professora do 
ensino secund&fo. Guarda 

Secrctarla de Estado da Cul- 
tura 

Dfl Tereu Patricio Oou- 
vei. 
08.1 1.85 a 17.08.J37 
Quadro superlor da SEC 



Coverno Primeiro MinLtro 
Dura~ao do man- 
dato 

Prof. Dr. Caraca 
Bflra 
17.08.87 a 30.10.91 

Designa~Ao do Ministtrio de 
tutela da edum~ao. Nome dc 
titular. Dura~Ao mandato, 
Profis&o/foxma~Ao. 

MinistCrio da Educago (ME] 
En@ Roberto Cuneiro 
17.0887 a 30.10.91 
Tknico de educapb. Pro- 
fessor convidado da Uni- 
versidade Catblica. Vice- 
Presldente & lnstituto Na- 
cional da Admlnistra~&o 

Designa~iXo das Secretarias 
ou Subsecretarlas de Estado. 
Nome. DuraHo do mandato. 
ProRs&o/forma@o 

Secretaria dc Estado Mjunta 
do Ministro da Educago 

Dr. Alucio Rod 
18.06.87 a 30.10.91 
AdminLtrador de empre- 
ma. Jurbta 

Secretarla de Estado do En- 
sin0 Superior 

Pmf. Dr. Atberto Prthr 
18.08.87 a 30.10.91 
Professor de Farmacia. 
Quadm superior da Adrnl- 
nistra~ao PClblica 

Secretaria de Estado da Re- 
forma Educativa 

Prof. Dr. Ant6do Curilho 
Ribeiro 
18.08.87 a 31.01.88 
Professor da Faculdade 
Psicologia e Citncias da 
Educa~ao. destacado no 
Instituto Pollttcnico de 
SantarCm 

W. Dr. .P d-y dm 
Cunha 
31.01.89 a3O.lO.91 
Professor da Universidade 
Cat6lica 



Nota: 

Primeiro Ministro 
Dura~Ao do man- 
dato 

Designa~ao do Ministtrio de 
tutela da educa~ao. Nome dc 
titular. Dura~Bo mandato. 
Profis&o/forma~Ao. 

Designa~Ao das Secretarias 
ou Subsecretarias de Estado. 
Nome. Durawo do mandato, 
ProflssBo/forma~Bo 

Prof. Dr. Cavaco 
silva 
30.1 1.91 (posse) 

s datas indicada 

MtnistCrio da EducaHo (ME] 
Prof. Dr. Diamantino 
Durio 
30.1 1.91 a 19.03.92 
Professor universitmo. 
Presidente C. Directive e 
Cientiflco do Instituta 
Superior T&cnico. 

EngQ Couto doe *tom 
19.03.92 (posse) 
Engenheiro. Ex-Ministra 
da Juventude e Adjunto da 
Primeiro Ministro e dos 
Assuntos Parlamentares 

Secretaria de Estado da 
Sistema EducaUvo 

Prof. Dr. Emidio Qi1 
Santom 
30.11.91 a 19.03.92 
Professor do Instltuto Su- 
perior Tknicm 

- 
I 

L i  
demissao de urn 

Secretaria de Estado dos 
R e c u m  Educa t i~s  

Prof. Dr. Epifineo dm 
Franc. 
30.11.91 a 19.03.92 
Professor do Instituto Su- 
perior Tbcnico 

Secretaria de Estado Adjunta 
do Ministro da Educa@o 

Dr. Brio- e Gala 
30.11.91 a 19.03.92 
Jurista. Gabinete do Mi- 
nistro das Obras Wblicas. 

significa que as funcbes governativas foram asseguradas pel0 anterior, em 
s i tua~ao  de gestao corrente. 

T 'I 

I 

- - ,  

I 

I 

I 

I 

correspondem a posse e 
ministro e a posse do 

Secretaria de Estado Adjunta 
do Ministro da EducaHo e do 
Enslno Superlor 

Dr. Alucio Troni 
19.08.92 a 04.1 1.92 
Jurista. Administrador de 
empresas. Professor Uni- 
versidade Autbnoma 

- 

- 
I 

I 

L 

I 

demissi30. Quando F n t r e a  
seguinte existe u m  hiato. isso 

Secretaria de Estado dos 
Recu~sos Educatlvos 

Dr. Bracinha V i e h  
19.03.92 (posse) 
Jurista. Gestor de em- 
presas. 

Secretaria de Estado dos 
Ensinos Msico e Secundaulo 

Dr. Jo~quim Azevedo 
19.03.92 (posse) 
Lic. em Hist6rla. 
Director do GETAP 

Secretaria de Estado do 
Ensino Superior 

Prof. Dr. Pedro Lynce 
04.1 1.92 (posse) 
Prof. do I.S. Agronomia. 
Director-Geral do Ensino 
Su~erior  



Extraido de: (a) COSTA. Maria Isabel Rosa (1985). "Recursos Financeims". In 0 
futuro da Educa~cio nas novas condibes sociais, econdmicas e 
tecnol6gfcas [LOUREIRO. J .  E .  coord.1. Aveiro: Universidade de 
Aveiro. p. 327. 
(b) SAMPAIO, Jose Salvado (19801. Portugal. A Educa~Eio em 
nfimeros, Lisboa: Livros Horizonte. pp. 146- 147. 
[c) GEP/ME. Equipa da Analise Conjuntural. 
(d) LEONARDO. Rui (199 1). "Conta Econdmica da Educa~Bo". 
G E P / m .  6, pp. 4-5. 



Categorias 

Extensao (em li- 
nhas do Diario da 
Assembleia) 

Diagn6stico sobre 
as politicas ante- 
riormente ence- 
tadas 

Sistema de ensi- 
no e resisthcia A 

Plnto B r I somlo  
Vlll Governo. 1981 

112 linhas 

"Mesmo no periodo conturbado de 
1974-1 975 n8o foram, afinal, 
introduzidas alteraq6es substanciais 
na orghica do sistema. Desorgani- 
zou-se, modificou-se a gestao, fo- 
ram introduzidas algumas emendas 
nos programas escolares. Houve, so- 
bretudo, aproveitamentos partida- 
rios. Mas, na esdncia, nada aconte- 
ceu de profundo. E o que sucedeu, 
curiosamente, tinha sido iniciado no 
periodo anterior". 

"( ...) a educaqao 6 um sector, em 
termos orghicos, intrinsecamente 
conservative. Qualquer modificaq80 
levanta o espectro da incerteza, da 
instabilidade, de uma interrogaq80 
acrescida no futuro. Entre outras ra- 
zhs ,  isto sucede porque as modi- 
ficaqbs s6 produzem efeitos asso- 
ciados. Mudanqas positivas - except0 
as regalias salariais - s%o, por 
exemplo, Si partida object0 de 
critican. 

"Tecnicamente, O imposslvel modi- 
f ia r  em profundidade o sistema num 
curto espaqo de tempo, sob pena de 
causarmos graves danos. As melho- 
rias devem ser feitas por aproxi- 
maq6es sucessivas". 

Cavaco Sl lvr  
XI Governo. 1987 

35 linhas 

"A realizaqao de uma profunda 
reforma educativa 6 uma das tarefas 
a que o Governo atribui maior prio- 
ridade. Trata-se de um trabalho de 
longo fdego, (...)" 
"0 Governo lanqara um project0 
consequente de reforma educativa, 
consensualmente construldo (...)". 
"No plano da educaqao coloca-se, na 
verdade, um dos mais s6rios desafios 
que Portugal enfrenta e que n6s n%o 
podemos deixar de vencer. Temos to- 
dos, Governo, familias, educadores, 
inst i tu ips da sociedade civil, de 
partilhar a responsabilidade de pre- 
parar as nossas crianqas para fazer 



Objectivos 

Medidas propos. 
tas. Prioridades 

"Num pals democr~tico, a escola 4 
aberta, formativa, expde a todos as 
ideias, mostra as varias facetas 
educa para o pluralismo, recusa as 
rakes totalitarias que querem uma 
escola comprometida e unilateral". 
"A escola que nasceu das igrejas - cx 
for moderna, nobre e democratica, 
tambem coloca os homens nus de in- 
vestimentos ou antecedentes. Mede- 
-0s pela inteligdncia, pelo trabalho, 
pelas qualidades intrlnsecas. Por issc 
a escola, corno instrumento de liber. 
dade, mas tambem de igualdade e de 
solidariedade, 4 vista com descon. 
fianqa pelos classistas". 
"A aqao do Governo nesta materia B 
criar urna escola onde se trabalhe em 
par, com eficiencia e sem discrimi- 
naqbs e que produza os quadros pre- 
visiveis e desejaveis. c criar uma 
escola que seja europeia, sem esque- 
cer a cultura do nosso povo. abrir a 
escola a mais cidadaos. 6 criar novos 
curriculos e novos cursos. c propor- 
cionar as condiqdes materiais (docen- 
tes e instalaqbs) para que melhorem 
os ambientes de trabalho, de dialogs 
informativo e forrnativo". 

(1) "( ...) sera brevemente apre- 
sentada 2t Assembleia da Repliblica a 
magna carta do sistema de ensino 
portuguQs, a lei de bases gerais do 
sisterna de ensino. 
(2) "sera tambem implantado, a urn 
ritmo que se deseja rapid0 (...) o en- 
sino polit6cnico (...)". 
(3) "( ...) o Governo ntio descurarl o 
increment0 urgente do ensino profis- 
sionalizante (...) acentuando a colabo- 
raqlo (...) entre os departamentos da 
educaqlo e do emprego". 

face aos desafios do dculo XXI. A 
mobilizaqao de meios para a recupe- 
raqtio de atrasos estratdgics antigos 
num sector tao vital A modernizaqao 
acelerada do Pals constitui impera- 
tivo inadiavel da Naqao". 

"( ...) s6 com a renwaqao do sistema 
educational conseguiremos, por um 
lado, valorizar a nos8a rnatriz hub- 
rico-cultural e simultaneamente ven- 
cer os desafios da integr-o euro- 
peia, e, por outro lado, assegurar o 
futuro nacional de urna geraqao de 
portugueses mais cornpetente e em- 
preendedora, com maior sentido de 
autonornia. capaz de assumir riscos e 
aberta inovaqao, e, assim, melhor 
preparada para o desempenho das 
complexas tarefas do mundo 
modernon. 
"A reforma visara um sistema 
educativo livre e plural, e estimule a 
diversidade e a diferenp (alias con- 
diqlo indispensavel A vivhcia demo- 
cratica), que contrbui para o reforp 
da identidade nacional, nao s6 na pre- 
serva@o mas na renovaqao da nossa 
heraqa hist6rica e cultural e, ainda, 
que aprofunde o sentido e solida- 
riedade entre todos os portugueses'. 

'A realizaqao de urna profunda re- 
forma do sistema educativo [...], ten- 
do por horizonte a transiqao do mild- 
nio, como resultam dos princlpios que 
informam a Lei de Bases do Sistema 
Educativo'. 

Fonte: Programa do VIII Governo Constitutional. Apresentaccio e debate. Lisboa: 
Assembleia da Republics, 1982; idem XZ Gooemo, 1987. 



Categorias 
tematicas 

Extensao (en 
l inhas dc 
D.A.R.) 

Caracteriza- 
qao da situa 
qao educativ: 

VI Governo 
AD, 1980 
V. Crespo 

283 linhas 

. "( ...) em rigor, 
nao existe err 
Portugal urn siste. 
ma educativo '. 
. "Todo o ensinc 
secundario (...) vi- 
ve em regime de 
experidncia peda- 
gbgica". 
. "( ...) do ensinc 
secundario desa- 
parece totalmente 
a preparaqao pro- 
fissional (...) o que 
aumenta as difi- 
culdades de obten- 
$io de um primei- 
ro emprego". 
. "Grave tambem 
para o Pais por se 
terem perdido os 
esquemas de for- 
mas80 de quadros 
intermddios". 
. "HA desconexaa 
de programas". 
. "Para o ensino 
primario foi esta- 
belecida urna fase 
unica, fora de to- 
das as realidades". 
. "No ensino pos- 
secundiirio acabou 
por se generalizar 
a confusao (...). A 
produqao legislati- 
va B abundante". 
. Professores:"(..) 

IX Govemo 
PS-PSD, 1983 

J.A. Seabra 

311 linhas 

X Govemo 
PSD, 1985 

J.D. Pinheiro 

343 linhas (das 
quais 54 linhas 
abordando proble- 
matica relativa 
cultura) 

. "Tdm vindo a re- 
petir-se ao longa 
dos lSltimos anos 
os diagnbsticos 
que afectam o nos- 
so sistema de en- 
sino. Males que em 
muitos casos re- 
sultam de desajus- 
tes estruturais, de 
cardncia de meios, 
de gesao deficien- 
te e at6 da falta de 
um project0 arti- 
culado de desen- 
volvimento. Males 
que em muitos ca- 
sos n8o sao exclu- 
sivo portuguds. 
antes reflectem as 
contradiq6es e as 
tradicionais in&- 
cias do sistema 
educativo". 
. "Refiro (...) a 
leviandade como 
tantas vezes se 
tecem crlticas ne- 
gativas ao nosso 
sistema do ensino, 
(...) contribuindo 
nao raras vezes 
para a descrenqa 
nas instituiq6es e 
por reflexo para a 
descren~a no prb- 
prio regime". 
. "c precis0 que se 

XI Govern0 
PSD, 1987 
R. Carneiro 

222 linhas 

. "Nao obstante os 
esforsos j& desen- 
volvidos pelos go- 
vernos anteriores, 
e a que ha que 
prestar homena- 
gem, e apesar dos 
progressos que 
devem reconhe- 
cer-se nos dltimos 
anos, a situaqao 
educativa portu- 
guesa estd ainda 
marcada por pro- 
Memas estruturais 
acumulados desde 
hd decadas, res- 
ponsdveis pelos 
atrasos graves 
que sofremos". 
. 'Refiram-se 
alguns aspectos: 
urna popula@o corn 
urn fraco lndice de 
estudos, urna mHo- 
de-obra com enor- 
mes cardncias de 
qualificac;ao, urna 
taxa de analfabe- 
tismo sem paralelo 
na Europa, sdrios 
estrangularnentos 
no acesso Edu- 
caqZio, deficiente 
qualidade dos ser- 
viqos educativos 
(...), grave insu- 
cesso escolar (...)h 



Principios s 
fundamenta- 
qao politica s 
ideol6gica dc 
Programa. 

as percentagens de 
efectivos nos en. 
sinos preparatbric 
e secundario sac 
apenas, respecti, 
vamente, 25,3% r 
37.3%. E ainda h i  
66.000 docentes 
sem habilitaqac 
pr6pria. A maioria 
dos docentes dc 
ensino superio~ 
nao possui o grai 
de doutor 01 

equivalentem. 
. Instalaq6es 
"Faltam salas ds 
aula para 150.00C 
alunos dos ensinos 
preparatbrio e se. 
cundario e preci. 
sam de ser substi. 
tuidas as escolas 
que frequentarr 
outros 160.00C 
(...) 4 precisc 
substituir metads 
da rede escolar s 
construir mais urr 
terqo da reds 
desejhvel. o qus 
corresponde a 4C 
milh&s de contos, 
a preqos ds 
1979'. 

"( ...) o homem 
>ortuguQs h8-de 
;er educado na 
Sdelidade As suas 
.aims e na aber- 
:ura a todas as 
3xperiQncias da 
iua errancia pelo 
argo mundo". 

"Importa entre- 
:anto ter pragma- 
.icamente presen- 
e, como se vinca 
l o  Programa do 
Soverno, que "a 
fducaqao, na ac- 
ual crise econb- 
nica, social e mo- 
,al, constitui um 

de que o nosso sis, 
tema de ensino nBc 
pode ser desinse 
rid0 de contexto! 
mais amplos que c 
condicionam e de, 
terminam". 
. 'Atribuir priori. 
dade ao sect01 
educative tem sidc 
norma proclamada 
virtualmente pol 
todos os governor 
de ha ddcadas a 
esta parte. Por4m 
(...) aquela afir. 
maqao de priori. 
dade terA corres. 
pondido mais a ra. 
z6es de ret6rica 
do que a uma in. 
tenqao claraments 
assumida". 

. Declaraqao dos 
Direitos do Ho- 
mem: "( ...) admi- 
ravelmente se 
traqam os grandes 
objectivos da edu- 
caqao (...). 
. "( ...) o futuro 
(...) vai assentar 
em proporqao 
sempre crescent0 
no conhecimento, 
na massa cinzenta, 
que (...) tender& a 
constituir-se no 
principal factor de 
produqZion. 
, "( ...) o Governo 
sstabelece como 

fortes assimetrias 
regionais". 

. "Antes e acima 
de tudo, a educa- 
$80 6 exigdncia 
radical que decor- 
re, naturalmente, 
do valor eminente 
da dignidade huma- 
na; valor este que 
6 a pedra de toque 
de uma cultura 
autdntica de liber- 
dade". 
. "( ...) a educaqao 
6 ainda (...) o 
investimento deci- 
sivo que determina 
o desenvolvimento 
dos povos e a 
conquista de niveis 



Autores e do. 
cumentos ci. 
tados comc 
referencia 

Medidas 
apresentadas 
como priori. 
ta r ias  O L  

destacadas na 
intervenclo 

> 

Lei de Bases: 
'nlo 6 de desejar 
~rolongar por mais 
tempo a inexistQn- 
:ia de urna lei de 
3ases do sistema 

factor decisivo 
Dara a reconstru- 
$0 do Pals, tor- 
iando-a por isso 
nesmo tambdm 
'um factor de 
lesenvolvimento, 
wogresso e equi- 
ibrio", numa si- 
tuaqao aguda de 
lepressao (...)". 

"Elevar a cultura 
Je cada portuguds 
k altura de urna 
:ivilizaqlo tao ri- 
:a e diversificada 
:om0 a nossa. (...) 
sera um dos fins 
jltimos de urna 
~olltica educativa 
y e  seja coorde- 
iada com urna po- 
ltica cultural". 

Leornardo Coim- 
3ra 
Fernando Pessoa 
Emmanuel Mou- 

nier 
.OCDE 
Ant6nio S6rgio 

, Vitorino Maga- 
haes Godinho 

, "( ...) a prioridade 
jas prioridades 
(...) sera a de ins- 
titucionalizar as 
tias profissionali- 
zantes e profissio- 

~rioridade clara e 
nequlvoca (...) os 
sectores da edu- 
:aqao e cultura, 
:iente que o nosso 
luturo como naqlo 
lepende irreme- 
liavelmente da 
aposta que formos 
:apazes de fazer 
10 homem portu- 
auh  (...)'. 

"A educaqao e a 
:ultura sdo verda- 
leiros reposit6- 
ios dos valores 
l a  tradiqao e do 
wogresso, nelas 
wflectindo a inte- 
.iorizaqao da he- 
.anqa hist6rica e 
:uitural que capa- 
:ita um mod0 de 
jer e de estar e de 
?elas se poten- 
:iando um elemen- 
to end6genon. 

Declaraqao dos 
3ireitos do Homem 
Jolo Paulo II 

"( ...) o Governo 
aponta como medi- 
l a  fundamental a 
.eforma do siste- 
na educativo, re- 
iorma global de 

elevados de bem- 
estar". Esta con- 
cew%o "tornou-se 
hoje quase obses- 
siva (...), onde os 
factores estratd- 
gicos de vantagem 
jA nao &o nem a 
energia, nem as 
matdrias-primas, 
nem o capital fixo, 
mas, outrossim, a 
inteligdncia, a in- 
formaqao, a ino- 
vaqlo tecnol6gica, 
a criatividade, a 
adaptaqao A mu- 
daqa, em suma, a 
qualidade do factor 
humano". 
. "( ...) este gover- 
no de legislatura 
elege claramente 
como urna grande 
prioridade a re- 
forma do sistema 
educativo e o ar- 
ranque para um 
progress0 que (...) 
aposta (...) nos 
pr6ximos quatro 
anos como um 
tempo em que se 
joga muito de es- 
sencial do perlodo 
de transiqao para 
urna integraqao 
europeia plena". 

. Constituiqao da 
Repirblica 
. Lei de Bases do 
Sistema Educative 

. "Neste desafio 
desejava salientar 
cinco vectores 
fundamentais:" 
. 1) "a democrati- 
zacao do ensino* 





i 

Combateremos es. 
te estado de coisa~ 
atraves da distri. 
buiqao de mate. 
riais de estudc 
(...), do ajusta. 
mento das bolsaa 
de estudo (...), dc 
alargamento da 
coricessao de bola 
sas de estudo (...), 
da intensificaqac 
do ensino nocturnc 
(...) e ainda con- 
fiando a estudan- 
tes certas tarefas 
remuneradas das 
escolas (...). 0 
transport9 escolar 
sera asseguradc 
para os alunos de 
escolaridade obri- 
gat6ria e sera in- 
clulda (...) a edifi. 
ca@o de resid6n- 
cias para estudan- 
tes deslocados". 
. ( )  especial 
atenqao sera dada 
P educaqao prd- 
escolar e ao ensino 
especial'. 
. "(...) ultimar as 
estruturas rela- 
tivas ao estatuta 
do ensino particu- 
lar e cooperativo e 
(...) conceder-lhe 
os necessdrios 
apoios". 
. Eliminaqlo do 
Ano Propeddutico 
e sua substituiqio 
por um ano ves- 
tibular "leccionada 
em estabelecimen- 
to", de forma a 
permitir "no futu- 
ro, o encurtamen- 
to dos cursos 
superiores (...)". 
. ( )  ser io  
postos a funcionar 
(...) 1 2Q anos de 
escolaridade com 

tatuto que mere 
cem, a semelhanqz 
dos docentes dc 
Ensino Superioi 
(...)". 
. "(...) levar pol 
diante o projectc 
das Escolas S u p  
riores de Educafic 
(...). A implemen. 
tafio dos mestra. 
dos em Educaqac 
sera outro objec. 
tivo complemental 
(...)". 
. Promqlo da "in. 
vestigaqao no am. 
bit0 das Universi. 
dades, pela inte. 
graqao nestas dos 
Centros do INK 
(...)". 
. '(...) revitaliza- 
@o do Gabinete de 
Estudos e Planea- 
mento (...)". 
. "(...) criar Cen- 
tros Regionais (...] 
de modo a leva1 
por diante a gram 
de tarefa de des- 
concentraqao e 
descentralizaqao 
do Ministdrio'. 
. "(...) o ensino 
particular e co- 
operativo tem urn 
papel essential a 
desempenhar". 
. "(...) tera um 
papel de relevo o 
"Conselho Nacional 
de Educaqlo" (...)" 
. Foi (...) propo- 
sitadamente que, 
no Programa do 
Governo, se dei- 
xou para lSltimo 
lugar - last but nol 
the least - a 
questio da apre- 
sentaqio de uma 
Lei de Bases do 

da Assembleia da 
RepOblica mere- 
cera do Governa 
interesse e dispo- 
nibilidade desejh- 
veis com vista a 
sua rapida concre 
tizaqao'. 
. '( ...) educaqao 
pr&escolar, ver- 
dadeira ralz da 
iguaMade de opor- 
tunidades e do su- 
cesso escolar". 
. '(...) ensino t&- 
nico-profissional, 
via potencial para 
uma mais eficaz 
inserqao na vida 
activa". Defesa de 
uma maior parti- 
cipaqlo das comu- 
nidades locais, 
empregadores e 
profissionais no 
seu alargamento. 
. '(...) investiga- 
qao universitaria, 
fonte de criativi- 
dade, inovaqao e 
serviqow. 
. '(...) determina- 
$80 do Governo em 
executar medidas 
que (...) tdm vindo 
a ser adiadas nao 
obstante o largo 
consenso existente 
quanto 8 sua vali- 
dade": autonomia e 
criterios de finan- 
ciamento das uni- 
versidades, lanqa- 
mento da univer- 
sidade aberta, 
efectivo arranque 
do ensino superior 
politecnico, regu- 
lamentaqio e im- 
plementaqio do 
institute de ensino 
especial, aperfei- 
Foamento da ges- 
tao democratica 
das escolas, 

gua e da cultura 
portuguesa: na or- 
dem interna, desi- 
gnadamente nos 
plan08 de estudo e 
nos conteCldos pro- 
gramaticos, e bem 
assim na ordem 
das relaqbs pri- 
vilegiadas de co- 
operaqgo com os 
povos de lingua 
portuguesa (. . .)". 



caracteristicas dc 
estigio-aprendiza. 
gem, de mod0 i 

permitir urna for. 
maqHo profissio. 
nal". 
. Apoio inves. 
tigaqao cientlfica 
CoordenaqHo E 
"grande esforqo na 
criaqao de cidncia 
de base'. 

- 
( )  fecho da 
abdbada de urna 
polltica educativa 
de grande consen. 
so nacional (..)". 

. "( ...) o do dihloga 
e da cooperaqaa 
entre os dois 
maiores partidos, 
partidos eminen- 
temente democrh- 
ticos que nos seus 
caminhos conver- 
gentes, embora di- 
ferenciados, sHo 
os Qnicos capazes 
de assumir, histo- 
ricamente, a mis- 
sHo de fazer 
Portugal urna Ph- 
tria livre, criando 
as condiqbs para 
urna nova renas- 
cenqa, que nos 
restitua a espe- 
ranqa perdida, pa- 
ra l& de todas as 
decaddncias'. 
. (...) Lei de Bases 
do Sistema de En- 
sino (...) deve ser 
o fecho da ab6bada 
de urna politica 
educativa de gran- 
de consenso nacio- 
nal - que nesse 
horizonte se deve 
desenvolver, mas 
que dela nHo pode 
ficar eternamente 
h espera". 

-- 

formulaqHo de urna 
politica be manuaia 
escolares, diver. 
sificaqao de moda. 
lidades de acqac 
social escolar, de. 
senvolvimento dc 
desporto escolar. 
. '( ...) apoio clarc 
e atempado ao en. 
sino particular s 
cooperative (.. .)'. 

. "DiAlogo, partici. 
paq80, transpa- 
rdncia, determina- 
t$o, nHo principal- 
mente para reali. 
zar o programa de 
um partido ou de 
um govern0 (...) 
[mas] assegurar 
condiqbs de futu- 
ro para o nosso 
Pals". 
. "Reforma que as- 
sentar& no traba- 
Iho e acq80 coor- 
denadora de urna 
comissao expres- 
samente constitul- 
da para o efeito, 
composta por indi- 
vidualidades de 
reconhecido meri- 
to e competdncia 
. . necessaria- 
mente heter6genea 
e plurifacetada, 
que promover& a 
slaboraqao e pre- 
~araq lo  dos tex- 
tos, estudos ou 
diplomas requeri- 
jos para urna re- 
iorma global e 
:oerente assegu- 
.ando o acompa- 
?hamento da sua 
aplicaqao". 

"Porque (...) se 
:rata de encontrar 
;olu~6es de amplo 
:onsenso (...) en- 

. '( ...) a tarefa 
educativa tern de 
empenhar todo o 
corpo social: as 
famllias, as esco- 
las, com os seus 
alunos e professo- 
res, as autar- 
quias, as empre- 
sas, todas as ins- 
lituit$5es privadas 
de vocaqHo educa- 
tiva e cultural, 
enfim, as autori- 
dades pollticas e 
brg8os de sobera- 
nia, em particular, 
D Governo. Sem 
ssquecer (...) os 
ntelectuais, os 
homens de ciencia 
B 0s profissionais 
ja comunicaq80 
social". 

"Este esforqo 
mrdadeiramente 
iacional terh (...) 
je ser vivido como 
Jm esforqo de 
prat$o (...), em 
que ter i  de haver 
Jm profundo sen- 
ido de persistgn- 
:ia e de estabili- 
lade em torno de 
grandes linhas da 
)olltica educativa 
3 das estrategias 
que as sustentam". 
"um tal prop6sito 

mpbe condiqbs de 
:onsenso nacional 



que a referida co- 
miss30 devera (.. .) 
ser dotada de uma 
autonomia subs- 
tantiva, propor- 
cionando-lhe capa- 
cidade de interlo- 
cuqao directa (...) 
com a Assembleia 
da RepliMica (...) e 
(...) com os par- 
ceiros sociais ou 
outros organismos 
ou entidades julga- 
das pertinentes)". 
. "Trata-se (...) de 
desgovernamenta- 
lizar e despartida- 
rizar uma reforma 
que deverd ser um 
factor de uniao e 
esperanqa para 
todos os Portugue- 
ses e nao um foco 
de conflitos ideo- 
16gicos ou corpo- 
rativos". 
. "As grandes li- 
nhas orientadoras 
da comissao de re- 
forma estao expli- 
citadas no Progra- 
ma do Governo 

que devem procu- 
rar criar-se por 
um triplice esfor- 
qo: (...) didlogo 
alargado e hones- 
to, (...) respeito 
sincero pela dife- 
renqa e (...) re- 
nuncia ao secta- 
rismo'. 
. "( ...) a mobiliza- 
qao generosa de 
pais, alunos e pro- 
fessores, de co- 
munidades, da opi- 
niao pfiblica e to- 
das as forqas so- 
ciais que integram 
o tecido social 
(. ..)'. 
. '( ...) um grande 
esforqo da Naqao 
no tocante e 
afectaqao dos. 
meios financeiros 
indispensdveis pa- 
ra a realizaqao 
deste grande ob- 
jectivo nacional 
que O (...) a re- 
forma educativa'. 

Fonte: Prograrna do M Governo Constitucfonal. Apresentacdo e debate. Lisboa: 
Assembleia da Republica. 1980; idem ZX Govemo. 1983; idem X Govenzo. 
1986: Idem XI Gouemo. 1987. 



A d k e  sumllria da interpela@o ao Governo, provocada pelo Grupo Parlamentar do P8, 
eobre politica geral centrada na politica de educaNo. ReuniUes P&n&rb da Asrrembleia 

daRqnibIicade31deWar(;oe 1deAbdlde 1981 

Intervenq8c 

Abertura dc 
debate: Te 
resa Am 
brbsio (PS) 

Resposta dc 
Ministro dz 
Educaqao, 
Vltor Cres 
Po 

Temas focados 

. Deficiente funcionamento do sistema 
escolar (desorganizaqilo e degradaqac 
pedag6gica): 
- atraso na abertura do ano lectivo 
- falta de instalaqaes 
- falta de professores qualificados 
. Contestaqao a medidas do Governo: 
- ensino primhrio: entrada precoce de 
crianqas (5 anos) e regimes de 
funcionamento duplo, triplo e quhdruplo 
- mh gestao dos professores ensinc 
prirnhrio 
- 129 ano: irnplantaqao apressada e sem 
cobertura legal; via profissionalizante 
dualista 
- institutos coordenadores de estudos 
graduados: trarA a degradaqao dos estu- 
dos de licenciatura 
- nao publicaqao das listas nominativas 
previstas no ECDU 
- retorno a urna concepc;%o universithria 
hierarquizada 
. Indefiniqao, atrasos ou ausQncia de me- 
didas por parte do Governo: 
- descentralizaq80 
- alargamento do acesso ao ensino supe- 
r i o r  
- expansao do ensino polit6cnico (apli- 
caqlo empr6stimo Banco Mundial) 
- plano nacional de educaqao artlstica 
- universidades regionais 

. Define orientaqaes pollticas 
- necessidade de urna lei de bases, que 
sera reapresentada B AR depois de apre- 
ciados os (93) pareceres recebidos aa 
l Q  project0 
- encomenda B OCDE de urna anhlise crl- 
tica e prospectiva do sistema educativo 
. Faz balanqo do trabalho realizado (1) 
- criaqao de jardins de infincia oficiais 
- efectivaqao e combate ao desernprego 
de professores do ensino prirndrio 
- profissionalizaqao acelerada de pro- 
fessores dos ensinos preparat6rio e se- 

Referhcias politicamente siqnificativas 

. 0 Governo tem urna 'visao funcio- 
nalista do sistema escolar'. 
. 0 Governo nao cumpre leis publicadas e 
favorece sectores particulares 
. lncompet6ncia da gestao do MEC 
. Desprezo pela Assembleia da Repir- 
blica: ex. a forma como foi lanqada a 
discussao da ex-lei de bases do sistema 
educativo. 

. "NinguBm pode julgar o sistema educa- 
tivo atraves da mera dendncia de casos 
pontuais". 
. '( ...) foram feitas sondagens no perio- 
do eleitoral passado sobre os aspectos 
que mais preocupavam os cidadaos. E 
essas sondagens revelam que a educaqao 
representava uma preocupaqao muito 
secundhria (...)" 



Outras in 
tervenq6es 
de deputa 
dos do PS: 

Teresa Am 
br6sio 

Virgilio Ro 
drigues 

Braganqa 
Tender 

- medidas relativas ao pessoal docente: 
ex-regentes; concursos; contagem tem- 
po de serviqo; quadros; contrataqaa 
anual e plurianual; delegaqhs da DGP 
- pessoal administrative e auxiliar 
. Defende a criaqlo do 12Q ano, coma 
uma melhoria significativa relativamen- 
te ao ano propedeutico 
. Faz balanqo do trabalho realizado (2) 
- criaqao dos mestrados 
- organizaqao dos curriculos do superior 
por unidades de crbditos 
- entrega As Universidades da gestaa 
dos Serviqos Sociais e pr6xima publi- 
caqlo de legislaqao sobre designaqao dos 
Reitores e orglos universitlrios 
- autonomia das Universidades na con- 
trataqlo de assistentes e monitores 
- nomeaqao de Comissbes Instaladoras 
de escolas da rede politbcnica (ESE's e 
Esc. Agrlria) 
- criaqao da carreira de investigaqao na 
ensino superior 
- criaqao de Faculdades de Psicologia e 
Ciencias da Educaqao 
. Estruturas anunciadas: 
- lnstituto Nacional de Educaqao 
- Conselho Nacional de Educaqlo 

- Lei de Bases 
- 12Q ano, via profissionalizante 
- 1 zQ ano 

- 129 ano: via profissionalizante recu- 
sada pelos alunos; falta de apetrecha- 
mento das escolas e de professores qua- 
lificados; avaliaqlo dos alunos; indefini- 
$40 do que 6 

- Estatuto da Carreira Docente Univer- 
sitaria vs. carreira mbdica 
- Faculdade de Medicina do Porto 
- Condi~6es para a investiga~ao univers. 

. A proposta de Lei de Bases estd a ser 
executada sem ser aprovada pela AR 

. A politica de educa@o da AD 6 elitista 

. "A politica de educaqao da AD 6 uma 
manta de retalhos, demog6gica, de acen- 
tuaqlo das desigualdades de acesso e 
sucesso face A escola, cheia de incom- 
petgncias, sem vislo do futuro. NBo pro- 
move a democracia, nHo combate desi- 
gualdades, nao fomenta um modelo de 
desenvolvimento global para o Pais". 
. ' 0 Senhor Ministro es t l  consentindo 
que a universidade portuguesa se afunde 
na mediocridade e no desprestlgio". 



Luis Patrlo 

Trindade 
Reis 

Teresa 
Ambr6sio 

Outras in. 
tervenqbes 
do Ministrc 
da EducaqBc 
e do Secre. 
thrio de Es. 
tado da Ad. 
Escolar 

Vitor 
Crespo 

Carlos Ro. 
balo, Sec. 
Estado Ad. 
Escolar 

~ s c o k  de Medicina Dentaria do Porto 

- Selecqlo e elitism0 na politica da AD: 
educaqao pr6-escolar; insucesso esco- 
lar; ensino especial; acesso ao ensina 
superior; numerus clausus; 1 ze ano; 
vislo restritiva do ensino polit6cnico. 

- Ensino superior de curta duraqlo: 
criaqlo do Inst. Polit&nico de Beja 

lniciativas legislativas apresentadas: 
- projecto de lei quadro do sistema 
nacional de educaqlo 
- projecto de lei visando criar a 
lnstituto de lnvestigaqao e Inovaqlo 
Educacional. 

- Avaliaqlo dos alunos do 12* ano 8 

concurso nacional de acesso ao ensina 
superior 
- Pleno emprego dos professores da 
ensino primario 
- Lei das Finanqas Locais e construqla 
de escolas primarias 
- Falta de professores habilitados para a 
secundario 
- ECDU (opositor); saida das listas 
nominativas 
- Trabalhadores-estudantes 
- 1 2Q ano 
- Planificaqlo de acesso ao ensina 
superior; numerus clausus 
- Autonomia das universidades 
- Departamento de Quimica da Fac. 
Cigncias e Tecnologia de Coimbra 
- ldade de entrada no ensino primario 
- Lei de Bases 
- Profissionalizaqlo em exercicio e 
completamento de habilitaqdes 

- Carhcia de instalaqees para os 
ensinos preparatbrio e secundario 
- Rede do ensino primirio 

- "( ...) n lo  procurem encontrar em mim 
o Carneiro Pacheco dos anos de 1980" 
- "( ...) quem n l o  tem uma politica 
educativa 6 o Partido Socialistan 
- "( ...) render as minhas homenagens & 
coragem politica do Sr. Ministro 
Sottomayor Cardia (...). 
- (...) discordando pontualmente do 
Ministro Sottomayor Cardia, reconheqo 
que Sottomayor Cardia foi, na altura e 
no contexto, urn bom Ministro da 
EducaqBoW 

- Estatuto Carreira dos Professores dos 
Ensinos Preparatbrio e Secundario (em 
estudo no ME) 
- Professores do 12Q grupo e negociaqao 
com os Sindicatos 



Deputados 
do PSD 

Marllia 
Raimundo 

Pedro Pinto 

Amelia dt 
Azevedo 

Mario Le 
mos Damilc 

Vaz Freixo 

Carlos Pi, 
nho 

Deputados 
do PCP 

Zita Seabra 

- 12Q ano, ano terminal do ensino 
secundario 
- Profissionalizaqlo dos professores dos 
ensinos preparatdrio e secundario 

- 12* ano vs. ano proped6utico 
- Politica de juventude 
- Efectiva~lo dos professores 
- Crescimento da educaqao pr6-escolar 
- Formaqlo de professores 
- Criaqlo Qs mestrados e departamentos 

- 129 ano vs aboliqlo do proped6utico 
- Alfabetizaqlo e educaqlo popular 
- Lei de Bases 

- Lei de Bases 
- Professores do ensino primdrio 
- Colocaqbes de professores 
- Construqlo de escolas primarias 

- Lei de Bases 
- Dignificaqlo de professores: formaqlo 
profissional, estabilidade, definiqlo da 
carreira 
- Contrataqlo plurianual e concursos de 
professores 
- Aumento dos lugares de quadro de 
efectivos e desaparecimento de 
desempregados entre os professores do 
ensino primario 
- Professores T. Manuais e 12Q Grupo 
- 12Q ano 

- Autonomia universitaria 
- Ensino superior polit6cnico 
- Criaqao de departamentos nas univer- 
sidades 

- 12Q ano: falta de professores 
qualificados 

pp - Ensino especial (cumprimento da Lei 
66/79)  
- Regionaliza#io do ME 
- Cursos nocturnes das faculdades 
- Emprestimo do Banco Mundial (estudo 
de execuqao do projecto) 

- "A nossa caravana vai passar e a 
educaqlo em Portugal n l o  mais vai ser 
palavra gasta (...) daqueles que se 
penetenciam pelos erros do passado" 

- N l o  h i  elitism0 na polltica educativa 
da AD 

- V. Crespo recebe os sindicatos 
enquanto, pelo contrario, o Ministro 
Cardia nunca recebeu os sindicatos 

- "( ...) privilegiando a via do dialogo, 
podemos caminhar mais rhpida e 
eficazmente para a consolida~80 de uma 
sociedade autenticamente pluralista 
(...)" 



Cabral Pin. 
to 

Jorge Pa. 
t r lc io 

Vital Mo. 
re i ra  

Deputado da 
UEDS 

COsar de 
Oliveira 

Deputados 
da ASDl 

v - 
- Alfabetizaqlo e educaqlo blsica de 
adultos. Funcionamento do CNAEBA 

- ldade de ingress0 no ensino primario 
- Combate ao analfabetismo 
- 129 ano: "aberraqlo pedag6gicaR 
- ProfissionalizaqBo dos professores e 
formaqao continua: governo desvirtua 
objectivos da profissionalizaqlo 
- Congress0 do SPGL 
- MEC nao cumpre a legislaqlo "levando 
o caos As escolas" 

- Planos de emergencia para cons- 
truqdes escolares 
- Juventude e saida profissionais 
- 12Q ano 
- ISE's, ISCA's e ISPA (indefiniqao) 
- Trabalhadores-estudantes 

- Diagn6stico crltico da situaqao: mal- 
estar, inseguran~a, degradaqao e preo- 
cupaqao 
- Bases gerais do sistema educativo 
- NBo cumprimento da lei. Ex: ensino 
especial, ECDU, carreira de investiga- 
H o  
- Criaqao da Fac. de Direito do Porto 
- Universidade Livre 
- 1 29 ano 
- Licealizaqlo do ensino secundario 
- Autonomia universitaria 

- Contrataqlo plurianual de professores 
e profissionalizaqlo em exercicio 
- Contrapartidas financeiras para os 
conselhos directivos das escolas 
- Construqlo de escolas primarias 
- Lei do Ensino Especial (66179) 
- Ensino primario: "filho enjeitado" dos 
responsAveis da AD; suplemento alimen- 
tar; melhoria situaqao profissional dos 
professores; regimes de funcionamento 
duplo, triplo e quadruple 
- Iniciativa: inqudrito parlamentar a 
actuaqBo das direcqdes escolares e B 
DGCE, no que se refere As carencias da 
rede do enino primario 

- "A politica educativa de direita 
obedece a objectivos precisos que se 
inscrevem na estrategia da classe 
dominante. Necessariamente, (...) ela 
caracteriza-se pela degradaqao das 
condiqbs de ensino-aprendizagem, pela 
desvalorizagBo da funqao docente, pela 
produqao sistematica do insucesso 
escolar". 

- "Algudm, desatento ao desenrolar 
deste debate, suporia que se tratava n8o 
de um debate entre o govemo da AD e os 
partidos de oposiqlo, mas, sim, entre 
um professor de uma universidade e 
alguns funcionarios do MinistOrio da 
EducaqSo" 
- Princlpios a que obedece a polltica do 
Governo AD: maltusianismo escolar, 
elitism0 e discriminaqao social, favori- 
tismo ao sector privado da educaqlo, 
restauraqlo ideol6gica e centralism0 e 
autoritarismo governamental. 



Magalhaes 
Mota 

Jorge Mi. 
randa 

Deputados 
do CDS 

Adriano Ro- 
drigues 

Cantinho ds 
Andrade 

- Ensino primdrio: aushcia de novas 
constru$6es de escolas e regimes de 
funcionamento triplo e quadruple 

- Ensino universitdrio. Pontos crlticos: 
. falta de esplrito de integra~ao 
universitaria 
. relutancia em cumprir ECDU e Lei 9/79 
(ens. part. e coop.) 
. organizaqgo departamental pode esva- 
ziar gestao democrdtica das escolas 
. numerus clausus 
. falta de doutoramentos 
. burocracia 
- Ensino universitario. Pontos positivos: 
. regular funcionamento dos 6rgaos de 
gestao [gra~as ao Ministro Cardia] 
. liberdade de expressao 
. reintegraqao dos professores e assis- 
tentes saneados ou perseguidos por 
motivos politicos 
. criaqgo do Conselho Nacional do Ensino 
Superior e do Conselho Nacional de Edu- 
caqBo 
- lniciativa legislativa apresentada: 
. project0 de lei de autonomia univer- 
sitdria 
. an~ktcio prbxima apresentaqao de pro- 
jecto de lei sobre acesso A universidade 

- Erros na planificac$?io escolar 
- Sabotagens ou obstru~bes de funcio- 
ndrios do ME, devido it partidarite 
- Lei de Bases 
- ExtinqBo do ensino profissional e aces- 
so a uma profissao 
- Juventude: desemprego e revolta so- 
cial 
- 12Q ano 
- Formaqao de professores 
- Cantinas escolas 
- MA gestao dos professores profissio- 
nalizados 

- Professor do ensino primdrio: situaqao 
profissional antes do 25 de Abril, a 
tentativa de instrumentalizaqtio marxis- 
ta e o apelo ao Governo para "que n%o 
deixe de se interessar por estes agentes 
docentes" 

- "Se pode falar-se em situasgo de 
crise, de acumula$30 de incertezas e de 
risco de bloqueamento em todo o sistema 
escolar (...) 6 talvez no ensino 
universitdrio que ela mais fortemente se 
manifesta". 

- 0 sistema educativo nao tem c o e r h  
cias: "as inovaq3es aparecem como so- 
breposiqbes, sem uma autQntica rela- 
@on 
- [Intervenqgo assumida pela OposiqBo 
como de distanciamento do CDS face a V. 
Crespo, o que foi refutado]. 



Deputados 
do MDP 
CDE 

Ramiro dc 
Freitas 

Helena Ci 
dade Moura 

Deputado d; 
W3P 

Mdrio Tome 

Deputado dc 
PPM 

Barrilaro 
Ruas 

- Ensino nocturno, estatuto do trabalha. 
dor-estudante e formaqao para o empre. 
90 
- Formaqlo profissional 

- AlfabetizaqIo de base e reconversac 
profissional 
- Ensino primdrio: falta de salas de aula 
e ingress0 aos 5 anos 
- Educa~lo pr6-escolar 
- Profissionalizaqao em exerclcio 
- Diversificaqlo do ensino terciario 
- 12Q ano 

- Lei de Bases: necessidade de urn 
debate nacional 
- Condiq6es de trabalho degradantes nas 
escolas 
- Projecto de reorganizaqlo do sistema 
educativo elitista 
- 1 2Q ano 
- Ataques A gestlo democrdtica das 
escolas 
- Necessidade de uma alternativa 
popular A "polltica novembrista para a 
educaqao" 

- Monstruosidade burocrdtica do ME 
- 0 Estado n io  tem o direito de progra- 
mar a educaqlo e a cultura 
- Legitimidade do ensino particular 
- Autonomia das universidades estaduais 

- Critica As prioridades do Governo: 
'porque se empenha o Governo, 
teimosamente, no alargamento da 
escolaridade secundaria e mesmo no da 
obrigatbria, relegando para n8o se sabe 
quando o lanqamento da educaqao pr& 
escolar oficial, a formaqao profissional 
e a diversificaqlo do ensino tercidrio?" 

- Polltica educativa da AD "6 enquadrada 
pelo process0 de integraqao na CEE e 
destina-se a garantir um ensino que sir- 
va o modelo de economia dos centros 
imperialistas e apgndice das multinacio- 
nais europeias e americanas". 

- '( ...) o ensino n lo pode desligar-se da 
educaqao (...)" 
- Defesa do papel supletivo do Estado em 
materia de educaqao e ensino, cabendo A 
famllia e As comunidades naturais o 
papel fundamental 

Fonte: DiLtrio da Assembleia da Repiiblica I1 legislatura. 1. ses&io legislativa 
(1980-1981); I W e .  nQs 48 e 49. 



AnAlise rumhia da interpelaHo ao Governo, provocada pelo Grupo Parlamentar do 
MDP-CDE, eobre polrtica gerd centrada sobn 06 objectivor da poUtica educativa e rua 

erpnssao concreta. Reuniao Pledrla da Assemblein da RepWh de 14 de Julho de 1984 

IntervenqBc 
de abertura 
(MDP-CDE) 

Helena Ci 
dad8 Moura 

Antbnio 
Taborda 

Resposta 
Ministro da 
Educa+o 

J o s e  A. 
Seabra 

Temas focados 

- Lei de Bases 
- Estilo do Ministro 
- Ensinolformaqao profissional: rela- 
qbes entre desenvolvimento, desempre- 
go, formaq80 
- Alfabetizaqao (falta de funcionamentc 
do CNAEBA) 
- Ensino pr6-primirio: contesta~ao da 
afirmaqao do Ministro de que "estandc 
as mies sem trabalho poderiam toma! 
conta dos filhos" 
- As finalidades da escola: formaqao 
bisica e formaqao profissional 
- Competgncias da AR e do Executivo em 
materia de politica educativa: 6 A 
Assembleia que compete "encontrar as 
linhas mestras de um sistema de 
educaqao que valorize os protugueses" 

- Despesas poblicas com a Educaqao: 
evoluq80 negativa do sector 
- Taxas de escolarizaqio e de aprovei- 
tamento escolar 
- Nepotismo na escolha dos quadros 
- DegradaqBo do ensino p~iblico 
- Educaqao infantil 
- Escolaridade obrigat6ria 
- Formaqao de professores 
- RemuneraqHo dos professores 
- SoluqCies demag6gicas, ex.: criaqBo 
m 

- Defesa de uma politica educativa 
assente em valores: patriotism0 (hino e 
bandeira nacionais); educaqao civica 
- CriaqPo do ensino profissional e 
t6cnico-profissional (legitimaqgo t6cni- 
ca: relatdrio da OCDE sobre Portugal e 

Referdncias politicamente significativas 

- Principal crltica do MDP-CDE: a 
afirmaq3oIopqBo do Ministro da Educa- 
qao de que "n lo  6 necessario estar A 
espera da Lei [de bases do sistema edu- 
cativo] para se ir introduzindo alguns 
elementos que podem levar a mudanqas 
estruturais' 
- 0 ME adoptou uma politica de "medidas 
avulsas" 
- "( ...) a relaqao entre o desenvolvimen- 
to e a formaqao profissional nBo 9 li- 
near". "As pessoas estBo desemprega- 
das porque h i  falta de postos de 
trabalho". 

- Paralelismo entre a situaq80 portugue- 
sa e francesa: "Num momento em que, 
em paises pr6ximos, a educaqio vem 
dando lugar a profundas fracturas - co- 
mo 6 o caso da Franqa pelo reacender de 
velhos demdnios - reconhe~am ao menos 



Interven- 
qUes de De. 
putados dc 
PS 

Sottomayor 
Cardia 

Laranjeira 
vaz 

Raul d6 
Brito 

Agostinho 
Domingues 

UNESCO; medida qualitativa de combats 
ao desemprego) 
- Lanqamento da aprendizagem 
- Escolaridade obrigat6ria 
- Leite escolar: manutensilo dc 
programa 
- Lanqamento de um sistema de orien. 
taqao escolar e profissional 
- Ensino superior polit6cnico; ESE's 
- Formaqao de professores 
- Estatuto profissional dos professores 
(maior mobilidade na utilizaqilo dos 
professores) 
- Conselho Nacional de Educaqilo 
- Construqbs escolares 
- Reforma estrutural do orqamento do 
b E  
- Lei de Bases: "pode ser de grands 
interesse num momento em que entrar- 
mos na CEE" 
- Comisslo lnterministerial da Juventu. 
de 

- 4 perguntas ao Governo: subsldios ao 
ensino particular; rede escolar e papel 
das autarquias; execuqlo orqamental; 
DL 41/84 (plafonds de pessoal na funqlo 
pljblica) 
- Conselho Nacional do Ensino Superior 
- Despartidarizaqilo do ensino e da 
administraqilo do ensino 

- Orientaslo escolar e profissional 
- Formaqao profissional 
- Ano lnternacional da Juventude, 
Comissao lnterministerial da Juventude 
e verbas para as AAEE 

- lnstituto de Tecnologia Educativa e 
Telescola 

- Encerramento das Escolas do 
Magisterio Primario 

- "Sistema de avaliaqao para 
candidaturas ao ensino superior" 

- Comemoraqbes do 69 centengrio da 
Revoluqilo 1383-1 385 
- Causas da crise da educa~ao escolar 

os eternos contestatarios negativistas 
que, nesta area, o Governo tem conse- 
guido uma paz e um equillbrio invejaveis 
(...). 
- ReferQncia negativa aos que "se 
infiltraram [no Ministerio] ha uns 10 ou 
mais anos" e positiva A 'resistQncia 
tenaz iniciada pel0 Ministro Sottomayor 
Cardia". 

- "S6 aparentemente a interpelaqilo do 
MDPICDE visava a polltica educativa 
jeste Governo" (...) 'rnanifestamente o 



Maria Cdi 
Femandes 

Margarida 
Marques 

Interven- 
q b s  de de, 
putados dc 
PSD 

Agostinho 
Branquinho 

Marllia 
Raimundo 

Jose 
Cesdrio 

Lemos 
Damiao 

em Portugal 
- Lei de Bases 
- Sentido politico da interpelaqlo 
- Acesso ao ensino superior 

- Reformas de caricter estrutural na 
educaqlo e modernizaqiio do Pais 
- Conceito de democratizaqlo do ensino 
- Plano de emergancia de construq6es 
escolares 
- Autonomia universitiria 
- Regionalizaqiio e descentralizaqlo 

- Critdrios da distribuiqlo de verbas Bs 
AAEE do ensino superior 

- Contradiq6es da intervenqlo da 
deputada Helena C. Moura 
- Autonomia Universitiria e subsidios As 
AAEE 

- Qual o objectivo da interpelaqfo do 
MDP-CDE? 
- Ensino t6cnico-profissional (parecer 
da UNESCO) 

- Passagern de comunistas pel0 ME e a 
ideologizaqlo do ensino (EMP's, SCE) 

- Alteraq6es introduzidas "no retalhado 
e inconsequente sistema de ensino" 
foram condicionadas 'por vectores 
eminentemente politico-ideolbgicos em 
vez de determinadas por factores 
privilegiadarnente tdcnico-pedag6gicosn. 
Exs: gestlo das escolas; extinqlo ensino 
tdcnico; reformas do ensino primirio 
(fases); organizaqlo curricular do 
ensino secundirio; empolamento miquina 
administrativa do ME e centralizaqiio 
- As mliltiplas insufici6ncias do sistema 
(23 aspectos assinalados) 
- 11 quest6es/prioridades: rede de 
educaqlo prd-prirniria; reformulaqlo do 
sistema de colocaqf o de professores; 
reforrnulaqfo do plano de estudos do 
ciclo preparatbrio; organizaqlo do 
ensino bisico por Areas; escolaridade 
obrigatdria; equipamento e material es- 

MDP/CDE veio tentar, de forma 
enviesada, p8r em causa o Governo 
PS/PSDW. 
- (...) "o Governo passou folgadarnente a 
prova" 

- "Como se pode exigir a urn Governo 
com urn ano de existancia a resoluqlo de 
t l o  grande gama de insufici6ncias, 
quando volvidos 20 anos sobre o estabe- 
lecirnento de 6 anos de escolaridade 
obrigat6ria, esta ainda n lo  6 cumprida 
na sua totalidade (...)?" 
- "( ...) seria um err0 crasso julgar, 
classificar ou referir o sistema com 
casos pontuais". 



lntervenqao 
dos deputa- 
dos do PCP 

Mariana 
Lanita 

Paulo 
Areosa 

Vidigal 
Amaro 

Jorge 
Patrlcio 

Jorge 
Lemos 

colar; racionalizaq%o da gestao dos 
meios; serviqos centrais do ME; 
regulamentaq80 da lei do ensino 
especial; preparaqao profissional; 
transferhcia de poderes para as 
autarquias 

- Abertura do ano lectivo em causa 
- ME apenas prepara decretos-leis e 
cria grupos de trabalho 
- Reflexos de crise econ6mica e social 
na escola: fome e diminuiqao das verbas 
atribuidas ASE; dificuldades e atrasos 
no pagamento de subsidies aos 
professores 
- Transferhcia de competbcias para as 
autarquias nos ensinos pr6-primirio e 
pr imir io 

- Ensino pr6-primirio: porqu6 o 
desinteresse neste sector de ensino? 

- "Grandes ideias filos6fico-educativas" 
e total incapacidade de realizaqao 
- Corrupqao na gestao dos Serviqos 
Sociais Universitirios (Aveiro) 
- Acesso ao ensino superior 

- Saljde escolar 

- DegradaqBo e elitizaq30 do sistema de 
ensino 
- Problemas dos trabalhadores- 
estudantes 

- 0 Ministro, atraves de medidas 
avulsas, p6e em causa a compethcia da 
AR (aprovaqao da lei de bases) 
- Conselho Nacional de Educaqao 
- Ministro confunde actividade governa- 
mental com actividade partidiria 
- PM n80 manifestou apoio polltico ao ME 
durante o debate da moqHo de confianqa 
- Quest6es ao Ministro: cumprimento da 
escolaridade obrigat6ria; numerus clau- 
sus; educaqao pr6-escolar; ASE; des- 
centralizaqao de verbas para as autar- 
quias locais; ensino especial; analfabe- 
tismo; formaqio de professores; prepa- 
raq%o do pr6ximo ano lectivo; orqarnen- 



Intervenqao 
de Deputa. 
dos do CDS 

Nogueira dc 
Brito 

Narana 
Coissord 

Adriano 
Moreira 

Jorge Gdis 

I n t e ~ e n q l o  
de Deputa. 
dos da UEDS 

Octd vio 
Cunha 

Cbsar 
Oliveira 

to da educaqao 
- Autonomia das universidades 

- Papel das associaq6es de pais: sua 
marginalizaqao pelo ME em 2 quest6es 
concretas 

- Qual a posiqgo do Governo face aa 
projecto de lei de bases apresentada 
pelo PS? 
- Autonomia universitiria 

- Autonomia universitiria: distinqao 
conceptual entre autonomia e indepen- 
diincia 
- Cheque de ensino e liberdade de ensino 
- Numerus clausus e regionalizaqao 
- Formaqao de quadros nos novos palses 
de express20 oficial portuguesa 

- Acesso ao ensino superior 

- Remodelaq2io no ME 
- Contestaqlo da JSD e JS 
- Lei de Bases 
- Plano de emergiincia de construqi5es 
escolares 
- Verbas para transportes escolares 
- Relaq6es entre o lnstituto Abel Salazar 
e Hospital St* Antbnio, no Porto 
- Investigaqao cientlfica 
- Perguntas ao ME: existem estudos so- 
bre necessidades de m8o-de-obra espe- 
cializada?; a partir de que idade deve 
terminar a escolaridade obrigat6ria 
unificada?; se enviou AR o projecto de 
estatuto de carreira docente do nao 
superior?; o que pensa do ECDU?; que 
critbrios presidiram aos subsldios ao 
ensino superior particular e, designa- 
damente, A Universidade Catblica? 
- Pergunta a Adriano Moreira sobre a 
criaqlo da Fac. Direito do Porto 

- 6 questbes ao ME: construqbes 
escolares; actuaqao dos directores 
escolares regionais; ETP; equipara~ao 



Outras in- 
tervengdes 
de Deputa. 
dos do MDP 

Helena C. 
Moura 

Corregedor 
da Fonseca 

Antdnio 
Taborda 

Intervenqao 
f i na l  dc 
MDP-CDE 

Helena C. 
Moura 

Intervenqao 
de membros 
do Governo 

Ministro ds 
Edvcqdo 
Jose A .  
Seabra 

do ensino nos seminaries ao ensino 
liceal; remodelaqZio no ME; qua1 . a  
audiqao realizada aos serviqos do ME 
sobre o lanqamento do ETP 
- Questdes a Adriano Moreira: inves- 
tigaqao e universidade; numerus 
claususlcheque escolar; regionaliza- 
qaoluniversidade; llngua portugesa; uni- 
versidade de Cambs 

- Acesso A educaqZio e alfabetizaeao 
- Ensino polit6cnico "congelado" 
- lnsucesso escolar 
- ESE'S 
- Autonomia universitiria 

- Construqdes escolares: cargncias e 
responsabilidades 
- Seguranqa nas escolas 
- Abertura do ano lectivo 

- Demissao do ministro pedida por 
professores e estudantes 
- Lei de Bases 
- Lei da autonomia universitiria 

- Lanqamento do ETP: 'demagogia 
confusionista" entre formaqao e em- 
prego. 
- Formaqgo de professores 
- Novo ano lectivo: situaqao piorara 
- Degradaqao do ensino pOblico e selec- 
tividade social 

- Justificaqao dos subsldios atribuldos 
ao ensino particular e U. Cat6lica 
- Compromissos com autarquias locais 
- Rede e construq6es escolares 
- lnstitutos superiores politecnicos 
- Justifica~ao dos plafonds de pessoal na 

- Politica do Governo em materia de 
educaqao "totalmente errada, totalmen- 
te antiquada e fora da realidade interna- 
cional e nacional". 

- "A regressao polltica que se tem 
contraposto As transformaqaes da 
revoluqao de Abril repercute-se no 
sistema escolar, como se verifica pelos 
desastrosos resultados da politica 
seguida pelos irltimos Ministro da 
Educaqlo - exceptuamos nesta o Prof. 
Frairsto da Silva (...)". 



Secretario 
de Estadc 
do Ensinc 
Superior 

Pinto 
Machado 

Intervenqac 
final do Go 
verno: 
Ministro dc 
Estado 4 

dos Assun 
tos Parla 
mentares 

- Execuqao orqamental 
- Orientaqao escolar e profissional 
- CorrupqBo e inqudrito aos Serviqos 
Sociais Universithrios 
- Sairde escolar 
- Estatuto trabalhadores-estudantes 
- Lei de Bases 
- Conselho Nacional de Educaeo 
- ETP e idade onde deve comeqar a for- 
maqao profissional: defende os 14 anos 
- Comissao Interministerial da Juven- 
tude 
- ITE 
- Escolaridade obrigatbria 
- Programa de leite escolar 
- Saidas profissionais 
- lngresso na universidades 
- Encerramento das EMP's e abertura 
das ESE's 
- Seguranqa nas escolas (vigilantes) 
- Autonomia universitaria 
- Fac. Direito do Porto 

- As 3 funqaes do ensino superior ac- 
q b s  de educaq%o, de produqao de conhe- 
cimentos e de interpretaqao social 
- A estrategica de ataques aos proble- 
mas do ensino superior 
- Acesso ao ensino superior 
- Numerus clausus 
- Apoio a AAEE 
- Instalaqbes e equipamento 
- Autonomia universithria 
- Relaq6es entre as faculdades de medi- 
cina e os hospitais 
- ESE's: reconhecimento de que desco- 
nhecia a situaqao 
- Dedicaq%o plena dos professores A Uni- 
versidade 



- 
Almeida 
Santos 

- 
Font~ 

-- - 

ldentidade nacional eaintegraqgo naC€E 
NBo chega apontar as >mazelasg: o 

ioverno conhece o dignktico do sistema 
ducativo (s lo  apontados 16 secto- 
Waspectos da situaqlo) 

Modernizaqlo: "palavra-chave do 
osso sistema educativo" 
Lei de Bases associada a um plano de 
esenvolvimento educational (formaqiio 
e professores e respectivas carreiras; 
tfraestruturas flsicas; novas tecnolo- 
ias e novos m6todos de ensino) 
Racionalizaqiio do aproveitamento da 

ade escolar 
Lanqamento de novos esquemas de 

wmaqlo de professores (professores 
or areas) 
ReorganizaqBo do ensino universitiirio 
Desenvolvimento do ETP e do E. Sup. 
olit6cnico 
LigaqBo escola/empresa 
Introduqiio no t3ltimo ano de escolari- 

ade, de cursos de vocat$io profissional 
Desconcentraqlo do ME 
Fomento do ensino nocturno 
GestBo do tempo escolar: menos horas 
smanais, maior duraqlo anual 
Instalaqlo da Universidade Aberta 
Fomento do ensino de p6s-graduaqBo 
EducaqBo de adultos 
'Apoio posslvel" As instituiqbes priva- 
as de ensino 
"Num horizonte de quase utopia", 

eneralizatgio das escolas de pais 
DiCrrio da Assembleia da Reptiblic 

- - - - - - - -- - 

- Caracterizaqiio da actividade dos mi- 
nistros desde 1971 : "a brisa de pro- 
gresso que por vontade de um homem, 
que hoje 6 nosso companheiro de traba- 
Iho, soprou na quietude marasmdtica do 
consulado caetanista; o anarco-pedago- 
gismo dos primeiros tempos da revolu- 
;Bo de Abril, a lufada de born senso e 
mtelig6ncia imprimida ao sistema 
sducativo pelo Ministro Sottomayor 
Cardia; enfim, as oscilaqaes hesitantes, 
B POUCO intervenientes, das gestaes que 
se seguiram sem motivos para registo 
na mem6ria de cada um de n6s" 

Caracterizaq?io da escola da ditadura: 
'uma escola de medo de que a gente saia 
nenos sabedor de, do que temente a" 
- E da "antltese post abrilista", 
gualmente, em alguns aspectos, nBo 
'menos deplorlvel": "A gestlo aniirqui- 
:a das escolas; o oportunismo de alguns 
acessos A docdncia; as passagens admi- 
iistrativas; os programas ideologica- 
mente dirigidos; o tout est politigue de 
Maio de 1968" 

111 legislatura. la sessao legislativa 
(198% 1984): I Serie. nQ 124. 



In te~en~ i3ec  
Abertura dc 
debate 
(PCP): 

Temas focados 

Jorge Lemos 

Paulo 
Areosa 

Lulsa 
Cachado 

- Polltica do Governo conduz a degrada. 
q l o  do sistema de ensino, e de que B 
exemplo a cabtica abertura do ano lecti. 
vo [ I  9831841. 
- Plano de emergencia de construqdes 
escolares nao foi cumprido 
- Atraso na apresentaqao das propostas 
de Orqamento e Plano para 1985 
- Diminuiqao das despesas com a 
Educaqao 
- Mat6rias object0 de maiores crlticas: 
. combate ao analfabetismo (diminuiqao 
de verbas) 
. ensino infantil (nao preenchimento de 
cerca de 1000 lugares 
. escolaridade obrigatbria (consequ6n. 
cias nefastas DL 301184) e insucesso e 
abandon0 escolar 
. acqao social escolar: degradaqao e 
cortes de auxilios ao ensino primhrio 
. carencia de instalaqdes escolares e de 
funcionirios auxiliares e administra- 
tivos 

- Movimentaqao estudantil contra 
portaria do ME que visava aumentar os 
preqos das cantinas universithrias 
- Asfixia financeiras das universidades 
priblicas, "apoios chorudos" I s  univer- 
sidades privadas 
- Acesso I universidade e logro das 
vias profissionalizantes do 12* ano 
- Sobrelotaqao escolar e (aushcia) 
gosto pel0 estudo 

- SituaqIo profissional e condiqdes de 
vida dos professores: 
. pressdes e ameqas aos conselhos di- 
rectivos a propbsito da abertura do ano 
lectivo 
. professores sem colocaqlo, alunos 
sem aulas 
. professores doentes ou incapacitados 

- - - - - - - - 

Referencias politicamente siqnificativas 

- "Daf que como prioridade n8o se deva 
colocar apenas a substituiqao deste mi- 
nistro, cuja actuagao, temos de reco- 
nhece-lo, 6 particularmente desastrosa, 
mas sim a substituiqlo desta polftica 
anticonstitucional e deste Governo que a 
executa". 
- Existe um consenso nas crlticas a J.A. 
Seabra, que devia levar I sua "imediata 
demissao" 

- "( ...) esta polltica expulsa do sistema 
os filhos dos trabalhadores, cria novos 
privil6gios a quem pode pagar elevadas 
quantias em col6gios ou universidades 
privadas" 



Rogdrio 
Fernandes 

continuam a trabalhar 
. degradaqao do poder de compra 
, gestao democratica no ensino primario 
. ausgncia diploma de carreiras 
. perfil do professor a formar pelas 
ESE's 
. intenqao do 6. Mundial em desvalorizar 
o ensino preparatbrio 
. contagem tempo de serviqo e ultrapas- 
sagens nos concursos de professores 
em exercicio 
. redus80 dos currlculos de Ed. Fisica 
. desvinculaqao de assistentes e atrasos 
nos vencimentos na Fac. Letras de 
Lisboa 
. problemas laborais no ensino particu- 
la r 

- 0 s  lugares de responsabilidade no ME 
siio partilhados pelo PSD e PS exclusi- 
vamente na base da confiansa parti- 
dhria. 
- 30 grupos de trabalho criados, sinal 
de incapacidade de gerir o Ministdrio 
- Escolaridade obrigat6ria (critica vio- 
lenta ao DL 301184) e insucesso esco- 
tar 
- Rotura do parque e rede escolares, 
regimes de horario e abertura do ano 
lectivo 
- Educaqlo infantil pr6-escolar 
- Trabalhadores-estudantes 
- Ensino tdcnico-profissional (ETP): ni4o 
se critica o principio do ETP ap6s o g9 
ano unificado. Recusa-se a estrutura e o 
conteirdo 
- Ensino superior: insucesso escolar, 
acesso e retorno ao reaccionarismo ca- 
tedratico (saneamento de J.M. Tengar- 
dinha na Fac. Letras de Lisboa) 

- "( ...) ningudm exige ao Ministdrio 
Seabra nenhum milagre. (...) 9 de 
exigir, no mlnimo, que se nao contribua 
para o seu agravamento (...)" 
- FENPROF interlocutor do Ministro, a 
quem este reconhece que "nao tem 
quaisquer planos a discutir (...)". 
- "A incapacidade para identificar, se- 
quer, os problemas centrais da educa- 
qBo contrasta, contudo, com uma opero- 
sa actividade de manipulaqlo da opiniao 
pir blica" 
- "( ...) o sistema de ensino 0, estrutu- 
ralrnente e crescentemente, inigualita- 
rio". 
- Experidncia do ETP: "pela maneira 
como foi lanqada e a sua forma de fun- 
cionamento, esta experibncia 9 um tre- 
mendo bluff. E um bluff que sai carom. 
- 0 PCP tem uma "alternativa 
positiva": 
. identificaqao das necessidades e 
aspiras6es 
. mobilizaqiio dos recursos e meios 
. politica de dialog0 com representantes 
professores e estudantes e organiza- 
q6es sociais, cientificas e culturais 
. gratuidade escolar e combate insuces- 
so escolar 
. reorganizaqiio curricular e program&- 
tica 
. promoqiio do ensino e investigaqao. 
dando contehdo 2i autonomia universi- 
tAria 
. respeito pelos principios democratiza- 
dores da ConstituiqBo 
. lei de bases do sistema educativo: 



Resposta dc 
Ministro d i  
Educaqao, 

Jose 
Augusto 
Seabra 

- Crise generalizada dos sistemas edu- 
cativos nos paises democriticos, como 
reconhece o Comit6 de Educaqao de mi- 
nistros da OCDE 
- Ministros da Europa do Sul empenha- 
dos em mutaqbes estruturais a nivel do 
ensino t6cnico e da formaqao profis- 
sional 
- Transitoriedade dos Ministros e peso 
dos quadros dirigentes do ME (citaqao 
da OCDE) 
- Construq6es escolares dependem dou- 
tro Minist6rio 
- Resist6ncias e sabotagens de profes- 
sores e conselhos directivos 
- Dignificac$o dos simbolos emblem& 
ticos da patria (bandeira e hino nacio- 
nal) e criaqao de uma disciplina obriga- 
t6ria de educaqao civica at6 ao 1 l Q  ano 
- 2 principais prioridades: obrigatorie- 
dade escolar e ensino t6cnico-profissio- 
nal 
- RedefiniqBo do sistema de ingress0 
nas universiddaes e no ensino superior 
polit6cnico 
- AcqZio social no ensino superior e a 
suspenslo da portaria relativa aos 
preqos a praticar pelos Serviqos 
Sociais UniversitArios 
- DiAlogo com os Sindicatos dos Profes- 
sores para a elaboraqao de um estatuto 
de carreira docente 
- ProfissionalizaqIo em exercicio 
(reexame em funqao dos elevados cus- 
10s) 
- Mestrados e perfil dos professores a 
formar pelas ESE's 
- Contagem de tempo de serviqo dos 
professores do ensino particular 
- Estatuto e incentivo ao ensino 
superior particular e cooperativo 
- Apoio ao ensino da lingua portuguesa 

"debatida e aprovada nesta Assembleia, 
e sujeita a larga discussao ptjblica" 

- Vivemos "um perlodo diflcil da nossa 
democracia que pode trazer s6rios 
riscos para a estabilidade das institui- 
qi3es e do regime constitutional vigente, 
saido do 25 de Abril, mas porque as di- 
ficuldades de ordem interna e externa, 
no plano econ6mico e financeiro, t6m 
repercussi3es graves nos vArios domi- 
nios da comunidade social". 
- 0 objectivo da interpelaqao 6 o "de le- 
vantar entraves i actual coligaqao e, se 
possivel, de dividi-la e pdr-lhe termo". 
- Recusa o "catastrofismo" e o "niilis- 
mo" dos deputados interpelantes 
- A crise do sistema de ensino resulta 
de uma "grande, complexa e tortuosa 
mutaqao que se processou no nosso sis- 
tema de ensino, desde antes do 25 de 
Abril, j i  no estertor do antigo regime, 
mas sobretudo depois de instaurarmos o 
regime democriitico". Situaqi3es que 
geraram "desequillbrio e ruptura": 
. aumento da escolaridade obrigat6ria 
para 6 anos (Galvao Teles) 
. incentivo ao acesso ao ensino secundh- 
rio e unificaqlo do seu lQ ciclo (Veiga 
SimBo) 
. destruiqao do ensino t6cnico-profis- 
sional (depois do 25 de Abril) 
. subalternizagio do ensino particular 
. organizaqao de uma acqlo social esco- 
lar centralizada e custosa 
. estimulo inconsiderado ao acesso ao 
ensino superior 
. confusao de gestao escolar democrA- 
tica com auto-gestao 
. ideologizaqao abusiva dos conteddos 
programAticos e das metodologias peda- 
g6gicas 
. negligencia e precipitaqao quanto As 
modalidades de recrutamento e forma- 
$30 de professores 
. crescimento irregular das despesas 
com o ensino 
- "(...) a politica educativa nao pode ser 
aferida por epifen6menos de superficie 
(...)'. 
- " 0  Governo enveredou (...) por um 



Intervenq6es 
de deputados 
da UEDS 

CBsar dt 
Oliveira 

L q ~ e s  
Cardoso 

Intewenq6es 
de deputados 
do PS: 

Helena 
Valente Rosa 

- Existe ou n8o corrupq80 no 
Ministdrio? (subsidios a coldgios parti- 
culares e pagamentos a assessores 
jurldicos) 
- Falta de salas de aula 
- Atraso na apresentaqao A AR do 
3El85 

- Seguranqa nas escolas: crltica ao 
Ministro por querer envolver as FFAA 
nesta matdria relativa A seguranqa 
nterna 

Seguranqa nas escolas 
. EducacZio civica 

mdtodo que j l  designamos como simul- 
taneamente funcionalista e estrutura- 
lista, actuando em certos pontos mais 
senslveis do sistema, de forma a des- 
bloquea-lo e alterA-lo pouco a pouco, 
segundo uma via reformista. Havia que 
ficar A espera de uma lei de bases do 
sistema de ensino, cuja votaqtio 6 da 
compet6ncia desta Assembleia e cuja 
necessidade reconhecemos, mas que ntio 
podera ter o destino da que foi object0 
de um govern0 precedente e agir desde 
logo". 
- Lei de Bases (socorrendo-se dos 
receios dos especialistas da OCDE): 
"( ...) 6 necessario deixar adormecer 
certas questbes, e resolver outras pre- 
viamente, antes de lanqar maos A cons- 
truqao (...)", para evitar "um cavar de 
divisbes entre os portugueses" [de ca- 
racter ideolbgico, religioso ou politico]. 
- 0 "vasto debate national" poderia ter 
lugar no Conselho Nacional de Educac$o 
- "E o 6xito da integraqtio econbmica na 
CEE depende em muito da polltica de 
formaqao profissional e do ensino 
tdcncio que se seguir". (...) "Trata-se 
de dar um futuro A nossa juventude, que 
tera dificuldades de encontrar um em- 
prego para a qua1 tenha uma profisstio 
adequada". 

- "Este debate tem decorrido, em 
certos momentos, sob o signo do mais 
perfeito surrealisno". 

- Que prioridades? 0 s  30 avit5es A7 
para a Forqa Adrea ou os 30 milhbs de 
contos para resolver os problemas das 
instituiqbes do ensino universitario? 

- "Sr. Ministro da Educa~Bo, recusando 
embora urna visa0 algo idilica e at6 cer- 
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Antdnio 
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Intervenqdes 
de deputador 
do CDS: 

Soares Cruz 

- Ensino t6cnico-profissional: "estrutu. 
ra pesada e onerosa que foi montada" 
- Novo esquema de acesso ao ensinc 
superior 
- Situaqlo dos ISEng's e ISCA's 
- Educaqlo prd-escolar: nao publicaqlc 
das portarias que criam 1000 lugares 
- Profissionalizaqlo em exerclcio 
- Lei de Bases do Sistema Educativo: o 
PS apresentou uma proposta que deseja 
ver discutida 

- Acqao social escolar no ensino supe- 
rior (suspensao da portaria, preqos das 
cantinas, bolsas) 
- lngresso no ensino superior 

- Perfil do professor a formar pelas 
ESE's e subalternizaqao dos professores 
do ensino primario em exerclcio 
- Gest lo  democratica no ensino 
~ r ima r i o  

- 10 questdes ao Ministro, centradas no 
ETP e no estatuto de carreira docente 
do nao superior 

- Faculdade de Direito do Porto 

- Ensino superior em Viseu 

- Ataque, em nome da JS, B polltica de 
acqao Social no ensino superior do ME 

- Apoio do PS ao Governo 
- Objectivo do PCP ao fazer a interpe- 
laqlo: instrumentalizar os problemas do 
Pals para derrubar o Governo 

lnstituto Polit6cnico de Santardm 
[critica A exoneraciao do Presidente, 

to ponto autoprojectiva que perpassou 
no seu discurso, recuso, contudo, a 
condenaqao absoluta e total da polltica 
educativa feita pel0 partido interpelan- 
te, que adoptou uma posiqao n lo  s6 der- 
rotista mas tambem de ataque pessoal" 
- "( ...) o sr. ministro 18 ouvir ouve mas 
n lo  liga nenhuma" 
- "c com justificada apreenslo que se 
assiste a duas interpelaqbs sobre poll- 
tica educativa no espago de 6 meses" 

- "Ao longo do debate desta interpelaq80 
foi patente algum estado de insatisfaqlo 
dos deputados e dos pr6prios membros 
do Governo, relativamente a problemas 
candentes do sector educativo". 
- "E manifestou, aqui o reitero, total 
solidariedade B equipa do Ministerio da 
Educaqao, na convicqIo de que o nosso 
objectivo 6 comum e sera em conjunto 
que alcanqaremos o cumprimento inte- 
gral do disposto no Programa do 
Governo" 

- Actividade do ME: "rosario de boas 
nten~des que V. E$ nao conseguiu 
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Brito 
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IntervenqCies 
de Deputado: 
do PSD: 

Luis 
Monteiro 

Verlssimo Serrao e A nao abertura da 
E=) 

- Portaria da acego social escolar nc 
superior: o que prevalece? A suspensac 
do PM ou a polltica de V. Ex*? 

- Papel do sistema de ensino na 
preserva$%o da identidade nacional e da 
heranqa cultural 
- Cheque de ensino 
- Ensino Superior privado e integraqac 
em "projecto politico nacional, devendc 
posteriorrnente obedecer a uma planifi. 
caqlo que indique quais s%o os cursos 
prioritlrios, quais as zonas de acqlc 
que devem ser salvaguardadas, quais de 
facto as prioridades (...)?" 

- Profunda crise do sistema educative 
- ETP: a f6rmula encontrada n%o preen- 
che o vazio do ensino profissionalizante 
- Problemas dos professores 
- AusQncia de uma lei de bases 
- Equipamento escolar: absurdo da 
dependancia de 2 ministerios 
- lnseguranqa nas escolas 
- SituaqBo na universidade em resultada 
da portaria sobre acqao social escolar 
- Comissao Interministerial da 
Juventude: critOrio que presidiram 4 
norneaqlo das personalidades (JSD) 

- Regime especial de dedica~ao exclu- 
siva para os docentes universitlrios de 
rnedicina: defesa de alargamento dessas 
condiqdes a todos os docentes 

- Portaria da aq%o social escolar na 

fazer cumprir" 
- Porqu6 esta duplicidade de actuaqao de 
V. Ex*? Porqu6 fazer discursos bonitos 
em alguns locais, que v8o de alguma 
forma de encontro aos interesses das 
populaqCies, para mais tarde, na 
actuaqao, pouco ou nada fazer?" 

- "( ...) O fundamental para esta 
Assembleia saber com que solidariedade 
e apoios aparece V. Ex* perante esta 
c%maran. 
- "V. Ef l  es t l  aqui apoiado pelo enorrne 
vazio que se vai fazendo A sua volta e 
que nem os aplausos do seu partido de 
origem conseguem preencher. 

- 0 sistema real de ensino esta a ser 
construido B deriva Ex: polltica de 
numerus clausus no superior. 

- As "circunstPncias estranhas" do 
debate": saber "se h l  sequer Governo 
para interpelar, e, especialmente, se o 
titular da pasta de educa$%o nao deixarl 
de figurar no rol dos personagens (...)". 
- "N80 se aceita tarnbem que a educaqao 
nao tenha ganho ainda um estatuto de 
prioridade nacional, nomeadamente no 
que respeita aos meios or~amentais". 
- "( ...) em 19 meses de avalia~ao 
continua o Sr. Ministro Seabra es t l  
claramente chumbado aos olhos da 
opiniao pirblica, aos olhos do Pals". 



Lemos 
Damido 

Antas dc 
Barros 

- Triste a "heransaw do PCP: 
'recordamos (...) que foi nessa altura 
[I 974175) que se pretendeu imprimir 
no ensino primario urna s6 ideologia, que 
se introduziram nos manuais escolares 
lextos de Fidel de Castro, Samora 
Machel, etc., em vet de Cambes" 
. Defesa das owdes do Governo: Hino e 
Bandeira National; Educaqao Civica; 
Plano de Emergencia para a reorga- 
nizaqao do ensino t6cnico; lanqamento 
l a  aprendizagem 
- Problemaslprioridades a resolver: 
'ensino prQ-primario"; erradicaqlo do 
analfabetismo; ingress0 no ensino supe- 
rior; forma980 dos docentes; estatuto 
l a  carreira docente do ensino n l o  
superior 

- "Destruir [a partir do inicio de 19751 
3ra a palavra de ordem': valores e 
diossincracia nacionais; ensino t6cnico; 
'escancararam-se as portas das 
sscolas do magistbrio e das 
~niversidades"; fizeram-se licenciados 
B esmo". , 

. "Penosos tern sido (...) os caminhos da 
reconstrusiio". Realce para a actuaslo 
jos ministros S. Cardia e V. Crespo 
. Abertura da ESE de Viseu 
. Dignificar a carreira docente 

Obra feita na expansilo do ensino 
superior 

- A interpelaslo insere-se "numa 
estrat6gia que pouco ou nada tem a ver 
com a educaqiio e os seus reais 
problemas, surgindo na sequencia de 
outras acgdes levadas a efeito por si 
[PCP] ou por interpostas organizaqbs 
que Ihe sao afectas'. 
- "c evidente que o sistema educativo 
portugub se aproxima de uma situq8o 
de ruptura": citadas 31 questaes que 
justificam o afirmado. Algumas 
prenunciam a polftica futura do PSD 
(gestiio democratica das escolas, 
profissionaliza~ao em exercfcio, etc.) 
- PCP O desonesto porque ao denunciar o 
acess6rio esconde o essential. 
- A responsabilidade pela situaqlo Q da 
politica dos cornunistas em l974I7S: 
fases no ensino primario, gestao demo- 
crhtica, fim do ensino t6cnico 

- "Aparece-nos hoje aqui como 
advogado de acusaq8o [o PCP], fero e 
duro, quando devia, em grande, sentar- 
se no banco dos r6us como grande 
responsavel de muitos males que imputa 
a outros, de grandes problemas em cuja 
g6nese ele aparece como principal 
factor" 

- "De interpelas80 em interpelaslo, de 
contestaqao em contestaqiio, se v l o  
consumindo forqas, gerando dllvidas, 
criando descontentamentos e fertili- 
zando o campo onde podera florescer, 
se n8o houver juizo, a tentativa de 
destruir um sonho lindo que nasceu na 
madrugada de 25 de Abril de 1974: a 
dernocracia". 
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Intervenq6es 
de deputados 
do MDP-CDE 

Corregedor 
da Fonseca 

Helena 
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Moura 

- Preocupaqao pelo nlrmero de jovens 
que se drogam e bebem 
- Em 1974 'acreditlmos no futuro". 0 s  
homens (...) logo se mostraram perfei- 
tamente incapazes de operar essa 
mudamp 
- Prepotgncias de 74/75: serviqo 
civico, 'revisores e censores" dos 
programas; ideologizaqao da educaqao 
- Problemas a resolver: abertura de 
jardins de infancia; revis30 programas 
do ensino primlrio; definiqao estatuto 
da carreira docente do ensino nao 
superior; formaqtio de professores 
- Apoio do PSD B equipa ministerial e ao 
Governo 

- Sentido da interpelaqlo do PCP: falsa 
moqao de censura; demissao do Ministro 
- Concordancia com o Programa do Go- 
verno; discordancia corn a forma em 
que o Programa foi traduzido em actos. 
- Necessidade de um grande debate 
sobre a Lei de Bases (ex. de Espanha) 
- Serviqos Sociais Universitlrios 
- lngresso no ensino superior 
- Ensino tecnico-profissional: que 
saidas? 
- Ensino Politecnico 
- Politica de juventude 
- Ensino do Portugu6s no estrangeiro 

- Construqao escolar e relaqbes ME/M. 
Eq. Social 

- Polltica do Governo 6 contestada por 
associaqties sindicais de professores, 
professores cat6licos, juventudelestu 
dantes 
- Acesso ao ensino superior (oposiqilo 
generalizada) 
- Defesa da politica libertadora seguida 
na educa~lo no p6s 25 de Abril, em 

- "( ...) nao aceitamos que o ministro 
Jose Augusto Seabra seja crucificado 
perante os olhos da opiniao pljblica como 
o irnico responslvel pelo actual estado 
de coisas. 0 s  erros que porventura 
tenha cometido sao tambem os erros de 
todos os que com ele trabalham ou 
trabalharam e tern ainda raiz em 
tudo aquilo que o ministerio foi e tem 
sido ao longo de todos estes anos". 

- Depois da intervenqtio de Helena V. 
Rosa (PS): "o PSD faz uma ljnica per- 
gunta B direcqao do Grupo Parlamentar 
do PS: sera esta a solidariedade que 
reclamam?". 

- '( ...) n lo  serl  serio 6 esperar que a 
CBmara e o Pals assistam sem infor- 
maqlo B passividade e B lentidlo nas 
tomadas de decisao. E menos se pode 
esperar que uma organizaqlo de 
juventude que se preze possa sustentar 
~oliticamente um Governo que nao 
restitua a esperanqa B juventude. Para 
isso demos lealmente um prazo e na 
devida altura falaremos" 

"Depois de 1980 a educaqao foi total- 
nente bloqueada pelas contradiqbs po- 
iticas das coligaqdes governamentais". 

"Depois de 1980 a educaqao foi 
totalmente bloqueada pelas contradiqi3es 
~oliticas das coligaq6es governamentais 

" 0  Ministro Seabra 6 (...) apenas um 
spis6dio nefasto". 
. "( ...) resta, ao Sr. Ministro apro- 
ieitar o Natal para ir a Belem oferecer 
3. sua demiss%o". 
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de 0 s  Verdet 
Dep. ind. 
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de deputadot 
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R w r i o  
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Carlos Brito 

Antdnio 
Mota 

Joao 
Abrantes 

Rogdrio 
Fernandes 

continuidade com a politica de resis- 
tdncia cultural ao fascismo 
- Rotura eminente do sistema escolar 
- Relaqbs PSIPSD e a educaqao 
- Demissao do Ministro Seabra 

- Problemas sociais e educaqao 
- Papel e situaqao do professor 
- Seguranqa nas escolas 
- Conteirdos e mhdos  de ensino 
- Desenvolvimento das regi6es 

- "Notlvel consenso": Ministro Seabra 
p6s tudo contra si 
- Sobrelotaqio de escolas: ausencia de 
construqio de ginisios desde 1980 
- Ministro responsabiliza CD's das 
escolas pelos atrasos no ano lectivo 
- Degradaqao de instalaqaes no ensino 
superior 
- Universidade de Aveiro: o que se 
pretende com ela? 
- Situaqao de privilegio na carreira 
docente universitiria dos docentes de 
Medicina 

- Contradiq%o entre palavras e actos 
(no ME): profissionalizaqao em exer- 
cicio; professores com habilitaqgo su- 
ficiente; ASE; criaqao de escolas apenas 
no papel, compadrio politico no ME 

- Lei de Bases: quando 6 o que o 
Governo apresenta a sua proposta? 
- Cardncias escolares e Universidade do 
Algarve 

- Colocagio de professores em Trls- 
0s-Montes 
- Superlotaqao de escolas no Norte 

- Situaqio escolar no distrito de 
Coimbra 

- Fac. Cihncias de Lisboa (instala~6es) 
- A perspectiva do Governo "6 uma 
filosofia de desacelera~ao" 
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Intervenqio 
final do PCP 

Zita Seabra 

Intervenq6ea 
de membroa 
do Governo 
Sec. Estadc 
Ensino Sup. 

Pinto 
Machado 

- Analfabetismo e PNAEBA 
- Professores: profissionalizaqio err 
exerclcio 

- Ensino nocturno para trabalhadores 
Estatuto do Trabalhador-Estudante 

- Problemas escolares do distrito de 
Lisboa 

- 0 sistema de ensino entrou em 
completa desagregaqio 
- A crise da coligaqio paralisa as 
instituiqties 
- 0 pais n i o  pode ser submetido ao 
sonho de um PM que sonhou ser PR 
- PCP trouxe A AR a realidade existents 
nas escolas e apresentou mais de 30C 
requerimentos 
- Polltica ministerial: "somat6rio de 
inauguraqhs" e "fobia" de formaqio ds 
grupos de trabalho 
- A educa$io n8o d prioridads 
orqamental 
- Jardins de Infincia, ASE, cantinas 
universitdrias, degradaqio do parqus 
escolar, ausQncia de gindsios, repe- 
tencias, analfabetismo, problemas dos 
professores (aumentos salariais, pro- 
fissionalizaq~o, habilitaqio suficiente) 
- N i o  regulamentaqio da lei sobre 
educaqio sexual 
- Urghcia de uma lei de bases 
- Denirncia do saneamento na FLL de 
J.M. Tengarrinha 

- Abonos aos docentes do ciclo cllnico 
(Faculdade de Medicina): n i o  legislou em 
beneflcio pr6prio. 
- Expansio, sem planearnento, do ensino 
superior 
- Falta de verbas (30 m.c.) 
- Cursos que produzem desempregados 
- Criaqio de novas escolas no politdc- 
nico e coordenaqio do process0 das 
ESE's 

- Apoio As lutas dos professores 
(manifestaqio de 28 de Novembro, 
convocada pela FENPROF pela demissio 
do Ministro) 

- "A situaqio do ensino superior em 
Portugal define-se por uma palavra que 
se chama irracionalidade" 
- 0 objectivo da politica governamental 
"consiste em introduzir firme e 
irreversivelmente a racionalidade". 



Sec. Estadc 
Adjunto dc 
M. Educaqao 

Helena 
Carvalho dos 
Santos 

Ministro ds 
Estado e dos 
Assuntos 
Palanwtaes 

Almeida 
Santos 

Intewen@o 
final do M. 
Ed-o 

J.A. Seabra 

- Lei organics de IPO 
- Revisgo pontual ECDU e estudo do 
regime exclusividade e dedicaqao plena 
- Revisao legislaqao sobre perscriqdes 
e preced6ncias 
- ReformulaqBo do lNlC e reforqo 
financeiro da investigaqao cientifica 
- Em preparaqao Lei Autonomia 
UniversitAria e novo regime acesso ao 
ensino superior 

- 5 Areas para abordar: insucesso es- 
colar; abertura do ano escolar; proble- 
mas da juventude; "Lei de Bases do 
Ensino"; ensino do portugu6s no 
estrangeiro 
- Formaqio e profissionalizaqao dos 
docentes 
- Revisao da legislaqiio sobre colocaqao 
de professores 
- Alteraqio da politica do livro escolar 
- Educaqao civica e seguranqa nas 
escolas 

- Justifica porque pediu ao ME para 
encerrar o debate sem que tal seja 
entendido por quebra de solidariedade 
governamental 

- Conta com a solidariedade dos Grupos 
Parlamentares do PS e PSD 
- Responsabilidade da situaqao edu- 
cativa deve ser procurada pelo menos 
desde 1968 
- Ataque aos "simulacros de ministros" 
do PCP: saneadores, autos de f6 de li- 
vros, "desnacionalizar a nossa 
educaqio, pondo-a ao serviqo de uma 
ideologia que n i o  era senao a cobertura 
de um imperialismo estrangeiro" 
- Defesa do personalismo (Mounier) 
mmo inspira~ao da sua politica 

- "a educaqao sera o que os professores 
quiserem". 

- "( ...) o fim essencial da interpelaqao 
nao era discutir os problemas da educa- 
qao em Portugal, mas sim, se possivel, 
criar mais divisdes e, eventualmente, o 
pr6prio colapso do Governo". 
- ETP: "grande viragem da polltica 
educativa "ligando-a" a uma politica de 
emprego e a uma politica de formaqgo 
profissional". 
- "( ...) n6s temos de analisar a futura 
lei de bases do ensino do nosso pais e 
quadro da perspectiva da entrada na 
Comunidade Econdmica Europeia". 



- Sairda project0 Lei de Bases do PS 
- Ciclo unificado: erro do p6s 25 de 

- Plano de emergQncia para o ETP: 
corrigir o erro; 1' das 100 medidas do 
Programa do Governo 
- Ensino polit6cnico 

Fonte: DiCLrb da Assemblela cia Reptiblica, I1 legislatura. 2' sessile legislativa 
(1984- 1985); I SCrie. nQs 23 e 24. 



AnBJise eumllria da interpelaCgo ao Governo. pmvocada pelo Gntpo Parlamentar do PS, 
sobre polftica gaal sectorial antrada nos problemas da educa@o e da f m ~ @ o  

profissional e partlculanaente do ensino superior e do respective actllllo. R e d o  
Pledria da Assembhia da RepOlllca, 8 de Junho de 1990 

Interven@ie! 
Abertura dc 
debate (PS), 

Ant6nio 
Barreto 

Temas focados 

. Contradiqao entre a eloquencia dc 
Ministro da Educaqao e a realidade d i  
polltica: PRODEP e os milhdes de conto3 
para a educaqio; a reforma educativa 
como desafio histbrico; o PIPSE; a 
liberdade, a solidariedade e a identidads 
nacionais 
. ME sem estrategia, sem real agenda 
sem calendario realista e sem priori. 
dades ou os principais erros na politica 
encetada: 
- rizivel Plano de Desenvolvimento para 
o ano 2000; 
- PRODEP: de 450 m.c. a 170 m.c. 
- reforma educativa i deriva 
- despesas pljblicas n i o  foram a 
prioridade nacional 
- a escola militante e empenhada, 
amarrada a uma doutrina de Estado 
- sem polltica para o ensino superior 
financiamento; acesso; acumulaqdes ds 
docentes; propinas e prescriqdes 
[defesa do aumento das propinas, nc 
quadro de  uma reforma dc 
financiamento e da ASE] 
- subalternizaqio do Parlamento na 
debate educativo 
. Defesa de uma nova estrategia para a 
reforma: 
- gradual e permanente, centrada na 
escola e no papel preponderante dos 
professores 
- com prioridades e avaliada 
permanentemente 
- com uma finalidade principal: 
combater a desigualdade social 

- Secundarizaqio dos professores na 
politica educativa e das centrais 
sindicais na formaqio 
- Caudal de desperdlcios financeiros da 
FSE e dos contributes oriundos da taxa 
social unica 

Referencias politicamente significativas 

. "Nao falara, finalmente, do enorme 
abismo entre as palavras e os actos, em 
quase todos os aspectos da sua actua- 
qio, mas muito especialmente a propb- 
sito da reforma educativa. Sem prepa- 
r a ~ i o ,  sem cuidado, sem participagio 
nem rigor, esta reforma esta a patinar, 
ou a resvalar no ljnico sltio onde deve- 
ria exigir esforqos series e criar ral- 
zes: na escola". 
. " 0  Ministro sabe muito de educaq80, 
mas n i o  pratica". 
. Referencia a um discurso critic0 do 
Deputado Lemos Damiao (PSD) face ao 
falhanqo da polltica educativa. 

. Citando e baseando-se em Boaventura 
S. Santos sobre a funqio reguladora do 
Estado: 
- "o investimento do Estado em politicas 
sociais, com destaque para a educaqgo e 
a formaqao profissional, 6 um investi- 



Resposta dc 
M. Educaqao 

Roberto 
Carneiro 

- Analfabetismo, taxa de escolarizaqaa 
e politica de formaqao continua 
- As empresas n l o  valorixam a 
formaqao profissional - utilizam-na 
como forma de financiamento 
- Secundarizaqlo do ensino t6cnico- 
profissional e limitaqao da iniciativa das 
escolas profissionais. Trabalho infantil 
- Apresentaqao de uma lei de bases da 
formaqao profissional 
- Formasao inicial, continua ou 
alternativa deve ser aut6noma e 
descentralizada 

- Uma visa0 optimists do presente: 
mais liberdade, queda dos dogmas 
ideol6gicos, reconciliaqlo do progresso 
material com o sentido dtico e espiritual 
da vida. 
- Anos 90: d6cada da educaqao e da 
cultura 
- Uma reforma educativa com valores 
- A AR e a produqao de consensos: lei 
de bases do sistema educativo, bases do 
sistema desportivo, autonomia univer- 
sitaria e, proximamente, regime org%- 
nico do superior polit6cnico 
- Expansao do sistema educativo: em 3 
anos houve um crescimento de 200.000 
"unidades", 60.000 das quais em "vias 
tdcnicas, profissionais e polit6cnicas de 
ensino" 
- Professores: estabilizaqao profis- 
sional, estatuto de carreira, formaqlo 
continua 
- Campanha nacional pelo "sucesso 
educativo" 
- lnversao na administraqao educativa: 
autonomia da escola (autonomia 
universitiria e do polit6cnico; novo 
diploma de gestao dos ensinos bAsico e 
secundario) 
- Defesa da lingua e da cultura 
portuguesas 
- PRODEP: vitbria negocial de Portugal 
ao fazer passar pela l a  vez um 
programa operacional na Area da 
educa@o 
- 0 Governo tem project0 e estrategia 
- Autores citados: Sebastiao da Gama e 
Leonardo Coimbra 

mento nos cidadlos e um subsldio indi- 
recto A economia por propiciar o au- 
mento da produtividade e dos consumos" 
. " 0  Governo tem utilizado a formaqao 
profissional para os aliviar e iludir 
[problemas estruturais do mercado de 
emprego], servindo de pseudo-regu- 
lador para camuflar a verdadeira situa- 
qiio do emprego em Portugal". 

- "( ...) o nosso tempo 6 tamb6m o da 
reconciliaqao do progresso material 
com o sentido 6tico e espiritual da vida; 
6 o da pacificaqao do homem com a 
Natureza, 6 o da coabitaqlo entre prosa 
e poesia". 
- "Jamais, em Portugal, houve tamanho 
empenhamento geral da sociedade e dos 
seus parceiros mais representativos na 
discussao em torno da educaqao e da 
formaqao profissional. Trata-se de um 
valioso capital, reclamando que seja 
liminarmente afastado o fantasma de 
uma reforma educativa sem alma, sem 
valores, tecnocrdtica e desprovida de 
contelido humano". 
- "Mais: a valorizaqlo da identidade 
nacional nao pode estar alheia & nossa 
escola. Pelo contrArio, o nosso c6digo 
genetic0 colectivo, os cromossomas 
espirituais dessa patria de oito s&ulos 
interessam essencialmente, nuclear- 
mente, & nossa reforma educativa". 
- "Se. Deputado [Ant6nio Barreto], 
garanto-lhe que, enquanto estiver com 
responsabilidades na Area da educaqao, 
a histbria e a geografia pAtrias, a lin- 
gua, os valores e os simbolos nacionais 
serlo intransigentemente reabilitados e 
valorizados na nossa malha educativa". 
- " 0  encerramento do ciclo legislative 
n l o  6 o nosso fim da histbria, n io  6 o 
fim da histdria da reforma educativa. 
SerA, quando muito, a antecamara do 
seu inicio". 



- 
Secretario 
Est. Ensinc 
Superior 

Alberto 
Ralha 

Outras in- 
tervenqbes 
relevantes 
de membros 
do Governo: 
Secretario 
de Estado dc 
Emprego e 
FormaqBo 
Profissional, 

- Reforma de estrutura: reformulaqlo e 
ultimaqao da proposta de lei sobre 
autonomia das universidades; prepara- 
qlo da proposta de lei sobre gestao e 
funcionamento dos estabelecimentos do 
ensino superior politdcnico; nomeaqaa 
das comissbes destinadas a estudar o 
financiamento e avaliaqao do ensino 
superior; aprovaqao do novo regime de 
acesso ao ensino superior; aprovaqlo do 
estatuto do ensino particular e 
cooperativo; preparaqao da lei de bases 
da acqao social escolar no ensino 
superior 
- Expanslo do sistema de ensino 
superior: em 3 anos, aumentou 20% o 
nljmero de vagas; desde Agosto de 
1987, foram criados mais de 200 
cursos de bacharelato. licenciatura ou 
mestrado no ensino pljblico e 
autorizados mais de 49 cursos no ensino 
particular e cooperativo 
- Criaqlo de novas instituiqbes: 
Universidade da Madeira; Centros Inte- 
grados de Formaqao dos Professores da 
Madeira e dos Aqores; lnstituto 
Superior de Estudos Empresariais da 
Universidade do Porto; Escolas Supe- 
riores de Arte e Design e de Estudos 
Insdustriais e de Gestlo nos lnstitutos 
Politdcnicos; integraqao do ISCA e do 
ISE no instituto politdcnico; Universi- 
dade Aberta. Em projecto: lnstituto 
lnteruniversitiirio das Cihcias do Mar e 
Escola Superior das lndljstrias do Mar. 
- lnicio da revislo dos estatutos da 
carreira docente, universitaria e 
politdcnica 

- Ataque ao discurso "enlatado" da De- 

- A actividade do Governo "abrangeu 
todos os sectores cobertos pelo ensino 
superior, universitlrio e politdcnico, 
pliblico. particular e cooperativo, com- 
preendendo tanto a preparaqao de pro- 
postas de lei como a regulamentaqBo 
subsequente, e visou quer o alargamen- 
to quantitativo do sistema, a nivel de 
alunos, de cursos e de instituiqbes como 
a extensao do ensino superior a areas 
que, tradicionalmente, estavam A mar- 
gem deste nivel de ensino (pelo menos 
em Portugal)". 

. "0 nosso problems, neste momento, 



SecretArio 
de Estado da 
Reforma 
Educativa. 

Pedro 
d 'Orey 
clmha 

putada Elisa Damiao (PS), e, de uma 
forma mais mitigada, ao da Deputada 
Isabel Espada 
- Polltica de emprego do Governo: em 4 
anos foram criados 450.000 postos de 
trabalho. 
- Apresentaqao das ideias fundamentais 
e das prioridades que presidem 
polltica de formaqao profissional 
- FormaqBo dos activos 
- Lei de Bases da FormaqBo Profis- 
sional: consagraqao, e nao anteci- 
paqlo, de uma polltica 
- 2 novas Areas em que o Governa 
trabalha: cerificasao da format$o pro- 
fissional; e, melhoramento do sistema 
de informaqao profissional 
- Programa de formaqao de formadores 
- lncentivo ao associativismo e 4 
cooperaqao com as associaqbs empre- 
sariais e sindicais das PME 

- Reforma curricular: calendirio de 
execuqao; formaqao de professores 
(200 horas a cada professor); integrada 
"numa riqulssima s6rie de inovaqt3es e 
exper ihcias pedag6gicasn (PIPSE, 
Projecto Minerva, projecto ensinar 9 
investigar, projecto Eco, A Cultura 
Comeqa na Escola, Escola Cultural, etc) 
- Revitalizaqao dos ensinos tdcnico e 
profissional (75.000 alunos em 
1993194) 
- Formaqio continua dos docentes, 
antecedida de: m a  estrutura de estabi- 

nao 6 o da quantidade do desemprego, 
mas, sim (...) o da qualidade de em- 
prego. Por isso, a formaqao profissional 
9 um investimento estrategico, e 4 
nesse sentido que ela 4 assumida pelo 
Governo PortuguW. 
- 5 'ideias blsicas" da polltica de 
formaqao profissional: 
(1) "elevar a cultura de base que 
permita melhores e mais qualificaqaes 
no futuro"; 
(2) "a diversificaqao das o ~ a e s ,  a 
liberdade de escolha durante os estudos 
e a formaqao profissional"; 
(3) 'a abertura para a vida activa, 
atraves de fortalecimento [da ligaqao] 
entre 0s sistemas de ensino, de 
formaqao e produtivo"; 
(4) uma "formaqao humana dos jovens 
que nao se limite ao saber, mas tambem 
ao saber estar, ao saber fazer, As ca- 
pacidades comportamentais, As capa- 
cidades referenciais"; 
(5) "a igualdade de oportunidades que 
permita a todos os jovens, independen- 
temente da sua condiqao econbmica e 
social, as possibilidades de sucesso no 
ingress0 na vida activa". 
- Prioridades com base em 3 vectores: 
"o vector da idoneidade das instituiqbs 
que fazem a formaqao profissional; o 
vector da qualidade da formaqao rea- 
lizada (...) e, por isso, temos urn 
programa operacional para a formaqao 
de operadores; o vector da eficAcia 
medida pela empregabilidade (...)". 

- "A presente reforma educativa 6 urna 
reforma global que necessariamente 
tem de integrar todos os vectores 
nevrAlgicos do sistema de educaqao e 
ensino, fazendo-o de mod0 organic0 e 
consistente. Para o mostrar, mencio- 
narei apenas quatro grandes projectos 
no lmbito do ensino nao superior, todos 
eles cruciais para a melhoria qualitativa 
do nosso sistema, todos eles fruto de 
um grande planeamento estratdgico 
anterior, todos eles finais de uma gran- 
de cadeia de iniciativas legislativas, to- - 



Outras in 
tervenq6es 
do Ministrc 
da Educaqao 
durante c 
debate 

Inte~enq6es 
do PS: 

b - 
liza~ao e colocaqao dos docentes; novc 
sistema de profissionalizapao en 
serviqo; ordenamento jurldico dz 
formaqao de professores; planeamentc 
da formaqao inicial. 
- Estatuto da carreira docente 
- Racionalizaqao da rede escolar: escok 
bhsica de 9 anos; plano de construq6es 
que marque "a nova era de escola 
rizaqao de nove anos, tendencialmentc 
prolongada para doze" 
- Sistema de gestao: regionalizaqao dc 
ME; novo modelo de gestao dos 
estabelecimentos assente no direct01 
executivo e aberto A comunidade local 

- Ligaqao do PS ao PCP 
- Analfabetismo: a taxa situa-se nos 
13,3% e n lo em 20% 
- A. Barreto: velho do Restelo 
- "Nlo queremos urna escola neutra" 
- Gestlo das escolas: contra o projectc 
do PCP, contra a maioria absoluta ds 
professores no Conselho de Escola 
- Crescimento de lugares no ensinc 
superior; responsabilizaqao do PS (S. 
Cardia) pela introduqao do regime ds 
numerus clausus 
- Acesso ao superior: regime ds 
seriaqlo ou regime eliminatdrio - opt$c 
pelo 1" 
- OE para Educaqao tem crescido 
- Prioridade do Governo: PIPSE; 
protocolos com autarquias; educaqaa 
pr4-escolar 
- Professores: negociaqlo do estatutc 
de carreira e mudanqa do estatuta 
social do professor 

dos eles interligados e s6 tendo sentido 
na relaqao dinamica que os une. Refiro- 
me ao lanqamento da reforma 
curricular, ao projecto de formaqao 
continua dos docentes, A reformula@o 
da rede escolar e ao projecto de gestao 
dos estabelecimentos de ensino". 
- "A urna maior autonomia curricular, 
deve corresponder um sistema de maior 
controlo comunithrio e maior eficihcia 
profissional". 
- "( ...) urna mesma filosofia trespassa 
todos estes diplomas e programas. 0 
objectivo 6 sempre o mesmo: refor- 
mular o sistema de modo a favorecer a 
autonomia das pessoas e das insti- 
tuiqbes, no respeito pelo interesse da 
comunidade local e national". 

- "A escola neutra (...) 6 urna escola 
cuja doutrina, por ser neutra, 6 a do 
Estado. Ora, eu nao quero doutrina do 
Estado impingida As nossas escolas; 
quero escolas de projecto livremente 
articulado, elaborado e executado pelas 
prbprias comunidades escolares". 
- Novo modelo de gestao das escolas: "o 
que se pretende 4 cortar esse terminal 
burocritico e transformar as escolas 
em entes vivos, entes que t&m urna 
relaqao de pertenqa 8 comunidade e que 
s8o capazes de vivenciar a dinarnica de 
cada comunidade com a saudhvel diver- 
sidade e pluralidade que a comunidade 
portuguesa pode, relativamente a cada 
escola, protagonizar". 
- Estatuto de Carreira Docente: "Nao 
sera o estatuto perfeito, e porventura 
estarh, nalguns aspectos, distante do 
bptimo, justamente por urna das razbs 
que consider0 determinantes dos cons- 
trangimentos que se oferecem a um 
desses tipos de exercicios. que os 
professores fazem parte integrante da 
funqao pirblica". 



Julieta 
Sampaio 

Antbnio 
Braga 

- Reforma educativa e formaqao 
profissional de costas voltadas 
- Universidade Aberta: afastamento dos 
objectivos corn que foi criada; mau 
serviqo B formaqlo de professores 
- PRODEP: de 427 milhbs a 170 

- 0 direito B formaqao 
- 0 crescimento das verbas (4 m.c. em 
1985, 1.000 m.c. em 1990) 
- Fraca dimens30 do ETP 
- Defesa de uma formaqlo em alter- 
nancia, escola/empresa 
- Paralizaqao da Comisslo Nacional de 
Aprendizagem durante 2 anos 
- A prioridade B formaqlo dos desem- 
pregados, jovens e adultos, e dos tra- 
balhadores no activo 
- Mobilidade e flexibilidade na formaqlo 
profissional n lo  e compativel com auto- 
ritarismo no seio da empresa 
- Plano de formaqlo a nivel das em- 
presas, responsabilidade de emprega- 
dores e trabalhadores 
- lncapacidade do IEFP na gestlo dos 
programas operacionais. Ex.: formaqao 
de deficientes 
- Reestruturaqlo industrial desligada da 
formaqao profissional 
- Ad. Publics: nao h i  FSE, nao ha 
formaqlo 
- Lei de Bases da Formaq%o Pro- 
fissional: a sua aushncia decorre da 
incapacidade de coordenaqfio entre o ME 
e o MESS 

- Ret6rica do Ministro 
- A experi6ncia falhada da aplicaqao dos 
novos programas no 1 ciclo 
- 0 desanimo e desmoralizaqlo dos 
professores 
- As contradiqties da reforma: a escola 
cultural "foi parar ao caixote do lixo da 
hist6riam; o PIPSE, "enganou-se nos nu- 
meros"; a formaqlo continua dos 
professores "n lo existe"; o reordena- 
mento da rede escolar n%o foi feito 
- Modelo de gestlo das escolas 
contraria a Lei de Bases 

- "Na prova especlfica do Minist6rio da 
Educaqao o Sr. Ministro chumbou! Nem a 
PGA o salvarii!". 

- "Confundir as antigas escolas tknicas 
com o novo ensino t6cnico-profissional 
e profissional 6, efectivamente, nao 
querer valorizar estes t i p s  de ensino". 
- "As escolas t6cnicas foram bem 
extintas". 
- "A empresa 6 um centro privilegiado 
para a formaqao continua, mas este 
papel n l o  deve ser subvertido pela 
transformaqao de empresas produtivas 
em authticas empresas de formaqao". 
- "( ...) na formaqao profissional o 
problema n lo  6 de verbas. ao contririo 
das restantes i reas sociais, os 
recursos financeiros sao suficientes 
mas t&m que ser geridos de mod0 
completamente diferentes, com capaci- 
dade, compethcia e transpar6ncian. 

- ( )  a seduqao intelectual da 
artificiosa ret6rica do Ministro que 
conquistou e entusiasmou quase todos os 
agentes da educaqlo, como ningu6m o 
tinha ainda conseguido". 
- "Graqas a uma concepq$io erriitica, a 
reforma tornou-se um conjunto 
desarticulado e incoerente de ac@es, 
lanqadas sem o minimo de preparaqao 
umas e adiadas outras". 
- "0s discursos n lo  servem para nada 
se n l o  tiverem traduqlo pratica. 0 s  
agentes educativos sentem essa amar- 
gura e estlo desiludidos. A esperanqa 
vai-se tornando cada vez mais na inde- 
ferenqa. A grande consequhcia dos dis- 
cursos patri6ticos e intelectualmente 
elevados 6 aumentar a inseguranqa dos 
que querem mudar e nfio podem porque 



Outras in. 
terven~des 
do (PS) 

Antdnio 
Barre to 

Intervens6es 
de Deputados 
do PSD 

Carlos 
coelho 

Virgllio 
Carneiro 

- Neutralidade da escola: "sendo impos- 
sivel urna escola neutra, a luta por essa 
escola 6 urna luta justa". A alternativa 
6 "criar urna doutrina de Estado e urna 
doutrina religiosa para a escola". 
- Acesso ao ensino superior 
- PRODEP 
- Contra os privilOgios ao ensino 
privado e cat6lico 

- 0 PS n l o  apresentou urna h i c a  
proposta diferente e as criticas 
constituem um conjunto de contradi- 
sees: Governo trabalha depressa de 
mais (reforma educativa), democrati- 
zaq80 do acesso ao ensino superior e 
Universidade Aberta, PRODEP 

- Liberdade de aprender e ensinar e 
apoio do Estado ao ensino privado e A 
lgreja 
Estddio Universitdrio: investimento do 
Estado na sua recuperaqlo 
- PRODEP 
- Conselho Nacional de EducaGBo: 
funciona bem 
- 4 notas negativas ao PS: 
(1) desiludido quanto ao facto do PS nZio 
se apresentar como alternativa 
(2) postura derrotista e pessimista 
13) contradi~des no discurso ena critica 

as circunstancias Ihe sao adversas e 
ningu6m faz realmente nada para as 
alterar. 

- "Sentido exacto das minhas criticas 
(...): os abissos entre a palavra e o ac- 
to; o sonho irresponsavel; a promessa 
excessiva e a incapacidade de a 
concretizar (...)". 
- "N8o ha nada mais improdutivo que o 
frenesim". 
- "A sua escola de projecto, ou seja, a 
escola da comunidade com projectos da 
comunidade e da escola vai dar origem 
[ . . . I  [A] feuda l i za~ lo  doutrindria, 
religiosa, politica e partiddria". 
- "[ ...I a sua escola 6 urna escola 
militante. Como dizia o Sr. Ministro hd 
muito pouco tempo, com o seu tom 
biblico, redentor e 6pic0, O essa a 
escola que traz a boa nova. 0 Sr. 
Ministro estd a fazer exactamente 
aquilo que um seu antecessor fez em 
1940 [...I, em que se lutava contra a 
neutralidade da escola". 
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(4) demagogia 
- Propinas: contra o aumento sem 
discusslo com todas as organizages 

- Falta de credibilidade politica do PS 
- Formaqao profissional: a UGT tambem 
utilizou ma1 os fundos comunitarios 
[dirigindo-se & Deputada Elisa Damilo]? 

- Formagito profissional: contradi@o 
entre a afirmaqlo de que a forma~lo 6 
ma e a sua certificaqao 

- A escola 6 pertenqa da sociedade, nlo 
dos professores, do ME ou de uma 
concep+io filos6fica 
- 0 PS nao tem politica educativa 
- 0 ensino t6cnico-profissional, a 
recomendaqao da OCDE e a decisao 
polltica de JASeabra; a explosao do ETP 
(400% entre 1985 e 1989) 
- 0 crescimento do ensino superior e o 
correspondente esfor~o financeiro 

- Numerus clausus 6 da responsabilidade 
do PS 
- lniciativa do PCP e JCP sobre acesso 
ao ensino superior 

- PIPSE, Programa Educaqao para 
todos, escola bdsica de 9 anos: sao 
possiveis estes projectos sem que o OE 
preveja verbas? 
- Cortes de 20% nas despesas de 
funcionamento das escolas prepara- 
tbrias e secunderias 
- Educaqao pr6-escolar: as metas 
irrealistas apresentadas pelo ME e a n lo 
publicaqao das portarias de criaqao dos 
lugares 
- Plano do Ano lnternacional da 
Alfabetizaqao e combate ao analfa- 
betismo 

- Audncia do Plano de Desenvolvirnento 
para o sistema educativo, tendo por 
limite o ano 2000 
- Estatuto e valorizaq80 profissional e 
material dos professores: marginaliza- 
cao das organiza~6es representativas: 
desejo de abandon; (cf. ~klatbrio Braga 

- "E que, reparem principalmente no que 
diz respeito A educaqlo do Pals. os 
Portugueses, os professores, os pais e 
os alunos estao cansados dos numerus 
clausus, da PGA, do fim do t6cnico- 
profissional, das nacionalizaqbes, de tu- 
do aquilo que de mau teve a democracia 
que foi dado por Vv. Exas [PSI". 

- " 0  Sr. Ministro da Educa~lo habituou- 
nos, ao longo deste seu mandato, a 
tratar as questaes do sistema educativo 
de uma forma peculiar, isto 6, dando 
sempre razao ao cliente [...I: para todos 
tem o Ministdrio da Educaqlo o seu 
diagnbstico e tem sempre a proposta de 
um novo plano, um novo programa, 
novas medidas, novos protocolos, at6 & 
novlssima e mais actualizada legislaqlo, 
n8o esquecendo os grupos de trabalho e 
as proliferas comiss8es'. 
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da Cruz); degradaglo do estatuto social; 
que disposigao negocial do PSD e do 
Governo para alterar os D. Leis 408/89 
e 409/89? 

- Reforma educativa 
- Espagos desportivos: Estddio 
universitdrio de Lisboa 
- Alfabetizaqlo 
- Acesso ao ensino superior 
- PRODEP 
- Marginalizaqlo da AR e tentaglo de 
transformar o CNE em "esp6cie de 
camara corporativa para o sector" 
- Expansao do sistema tem sido feito B 
custa de uma escola dual: privada para 
as elites; pOblica, de insucesso para os 
filhos dos trabalhadores 
- Demarca~lo da "escola neutralista" 
apresentada pelo Deputado A. Barreto e 
da "escola empenhada" do Ministro da 
Educaqao 

- Controlo e acompanhamento dos PO'S 
de formaglo profissional 

- Apelo A humildade dos intervenientes 
- Defesa de um debate nacional sobre o 
conceito de "escola empenhada", no 
quadro da defini~lo dos valores de um 
novo conceito estrategico nacional. 
Papel da familia, da igreja, das FFAA e 
da universidade 

- Formaglo profissional: qualidade, 
fiscalizaglo, utilizagao dos fundos 
comunitdrios 

- Ligaglo do ensino A cultura 

- Somos todos responsdveis pela 
educaglo 

"c legltimo qualificar de chocante a 
brma como nos Oltmos 3 anos temos 
do e ouvido afirmag6es dos responsa- 
sis mdxirnos pela Educagao do nosso 
afs, que sao um verdadeiro dellrio de 
romessas, de projectos e de intenghs, 
bundantemente recheados de cifrbes, 
uando, ao mesmo tempo, verifica-se a 
,al situaglo de atraso e de degradaqao 
o nossos sistema educative. Tudo como 
B uma promessa, por mil vezes repe- 
da, se tranformasse em obra feita!" 
"( ...) continua por fazer uma reforma 
ue cumpra e respite a Constituiqao e a 
ei de Bases do Sistema Educative". 

"( ...) o aparelho de ensino jd n l o  
bsponde a uma sociedade orientada por 
alores e fidelidades verticais. c uma 
xiedade orientada, cada vet mais, por 
alores e fidelidades horizontais". 

Nesta interpelagao n l o  houve 
rencedores ou vencidos". 



Intervenqbe~ 
finais 

Ministro di 
Educqao 

Antbnio 
Barreto 
(PS) 

- 0 tempo da reforma educativa B o de 
urna geraqao 
- Contra a tese da neutralidade da 
escola e o laicism0 
- Estatuto do ensino superior particular 
e cooperativo: limitaqao das acumula- 
@es dos docentes; em 3 anos nem urna 
ljnica universidade privada foi criada 
- Progress0 na articulaqlo MEMESS na 
politica de formaqlo: escolas profissio- 
nais, regime de aprendizagem 
- 0 papel da famllia na sociabilizaqZio da 
crianqa 
- Defesa de um 'poder ultrajovem" em 
Portugal 
- Homenagem pelo debate gerado pela 
interpelaqlo 

- 0 PS tem politica educativa e B 
alternativa ao PSD. Listagem das 
iniciativas legislativas do PS 
- 0 optimismo do Ministro e os seus 
"planos estramb6licos e irrealistas". 
- Crltica B escola de projecto e defesa 
do combate pela neutralidade da escola 
- Anljncio das iniciativas legislativas do 
PS : 
. acumulaqlo de cargos dos professores 
universitirios e seu vinculo contratual 
ao Estado; 
. substituiqlo de professores faltosos 
no ensinos bisico e secundirio; 
. fiscalizaqZio das obras escolares por 
entidades independentes; 
. castigos corporais na escola; 
. formaqao continua dos professores; 
. acesso ao ensino superior e aboliqao da 
PGA; 
. organizaqao dos conselhos regionais 
escolares 

- "A sua escola neutra, Sr. Deputado 
Ant6nio Barreto, B o paralso dos 
burocratas, dos ditadores de gabinete". 
- "Mais, permita que a escola portu- 
guesa seja urna instituiqao eminente- 
mente social para que ela es t i  votada. 
Ou seja, urna instituiqao da sociedade 
civil e da comunidade e nao um terminal 
do Estado burocritico. lnstituiqao que 
efectiva e concretiza a solidariedade 
humana na sua expressao mais activa. 
o d e  o mais fraco se sinta mais apoiado, 
onde o mais pobre se possa sentir igual 
a todos os outros perante as oportu- 
nidades da vida. Uma escola de rosto 
humano, onde cada crianqa, cada jovem, 
sejam respeitados na sua infinita 
singularidade e onde nao se queira fazer 
um aluno B custa de urna crianqa". 

- Prioridade central do PS: "educaqao 
para todos e combate desigualdade 
social". 
- "A escola do projecto de que fala o 
Ministro Roberto Carneiro n l o  6 um 
sonho, mas um pesadelo". 
- " 0  combate pela neutralidade da 
escola exige sobretudo a pluralidade. 
(...) Defendemos a escola plural, cuja 
instituiqao se sobrep6e B forqa 
centrlfuga das ideossincracias e das 
ideologias partidirias. essa escola, 
diversa e plural, nao empenhada politica 
e religiosamente, que n6s defendemos e 
defenderemos, porque constitui urna 
causa funda da liberdade". 

Fonte: Di6rfo da Assemblela da Repiibllca. V legislatura. 3s sesdo legislativa I 
Serie. nQ 82.6 Junho 1992. 
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Este trabalho, apresentado como disserta~iio para a obten~iio do grau de 
Mestre em CiCncias da Educa~iio na Universidade Nova de Lisboa, tem urna 
hist&ria, alias como todos os trabalhos de pesquisa. Urna histdria que decorre 

das motiva~6es apresentadas na introdu~ao e que so foi possivel graCas a um 
conjunto de apoios, de colabora~6es e de incentivos a realiza~iio de um project0 

arriscado. 

Muitos foram aqueles que, das mais diversas formas. contribuiram para dar 

corpo a este trabalho. Em primeiro lugar, o meu orientador, Steve Stoer. a 
quem devo muita informa~ao, sobretudo a proveniente da literatura 
anglosaxonica, e diversas sugest6es mas, acima de tudo. o estimulo de um 

debate com um cientista do social que tem sempre presente uma perspectiva 

critica da vida e procura ir alem das aparencias dos actos e da ac~iio politica. 
Depois, a um conjunto de amigos com os quais. em uma ou outra ocasiiio, foi 
possivel trocar opini6es sobre este ou aquele aspect0 do trabalho. Com o risco 
de ser injusto, por omissiio, destaco as muito ricas conversas, quando ainda 
procurava um rurno para o trabalho, com o saudoso Rui Gracio. paradigma de 

hornem skrio e intelectual rigoroso, o incentivo. a opiniiio critica e a 

colabora~ao do Jose Salvado Sampaio. as sugest6es e apoios do meu irrnao 
Vitor, da Rosa Serradas Duarte e do Antonio Hespanha. Mas este trabalho s6 se 
tornou possivel, nestes termos. por se realizar no quadro de um Mestrado em 
CiCncias da Educa~%o, especializa~iio de Educa~iio e Desenvolvimento. 
orientado e dinarnizado por uma universitaria que acredita no contributo para o 
conhecimento nas CiCncias da Educa~iio daqueles que tCm uma experiCncia 

social e politica intensa. Refiro-me a Teresa Ambrosia, com quem foi 

estimulante trabalhar. 

N a  recolha de informa~Bo contei com preciosas orienta~6es e apoios, de 
que quero prestar public0 reconhecimento: ao Professor Manuel Braga da Cruz 
que me possibilitou o acesso a diversa informa~ao sobre os professores e a sua 



interven~ao no plano politico e social, alguma dela recolhida no ambit0 de 

projectos de investiga~ao que tinha em curso e nao publicadas: ao Professor 

Vitor Crespo, entao Presidente da Assembleia da Republica, que autorizou e 

facilitou o acesso a documentos relativos aos deputados e a sua origem 

proflssional; ao sr. Fernando Rua. da Divisao de Apoio EstatutWo aos Deputados 

da Assembeia da Republica. que foi inexcedivel em aten@o para responder a 

todas a s  solicita~6es que lhe flz: a Dra Margarida Guadalpim, dos Servi~os de 

Documentac$lo e Informa~iio da Assembleia da Republica, que muito facflitou no 

acesso a Biblioteca da Assembleia: a Dra Isabel Tierno, da Divisao de 

Documenta~ao da PresidCncia do Conselho de Ministros, que me forneceu os 

curricula dos membros dos X e XI Governos Constitucionais; ao Dr. Vitor 

Ramalho. Assessor do Presidente da Republica. que me orientou na recolha de 
multipla informa~ao existente na Presidencia da Republica sobre a actividade 

politica dos ultimos anos; a Dra G r a ~ a  Archer e ao Director-Geral do STAPE. 

que me permitiram o acesso a preciosa informa~80 sobre a composiCAo 

profissional dos autarcas portugueses; as responsaveis da Biblioteca de CiCncias 

da Educa~Zio da Funda~ao Calouste Gulbenkian pelas sugesti3es e apoios 

fornecidos na busca actualizada do que se vai publicando sobre os temas object0 

de pesquisa; a Anabela, do Centro de Documenta~%o da FENPROF, pela pronta 

disponibilidade em encontrar todos os documentos que solicitei, alguns ainda 

n8o classificados. 

Fiz o mestrado e realizei a pesquisa que constitui esta disserta~ao final 

sem ter acesso a qualquer period0 ou licen~a sabatica. Como o tempo nao e 
el&stim. tal so foi possivel graCas a uma entreajuda e colaboraHo assinalavel das 

companheiras e companheiros de trabalho na FENPROF, que me permitiram 

libertar de algumas responsabilidades e tarefas inerentes a minha condi~ao de 

dirigente dessa grande organizacao representativa dos professores portugueses. 

bem como a uma coordena~ao e gestao do tempo que a Rosa administrou corn 

competencia, amizade e devo~ao inexcediveis. A InCs. ao Eugenio, a Nazare e ao 

Steve devo a forma cuidada como o resumo da disserta@o se apresenta nas 

linguas francesa e inglesa. 

Por fim, e decisivamente, a materiali;r,a~%o da disserta~ao. com o aspect0 

grafico que possui, so foi possivel gracas a disponibilidade e dedica~ao da 

Idalina, bem apoiada pelas suas companheiras de trabalho. que gastou muito do 

seu tempo lime nas sucessivas versdes dos capitulos deste trabalho, procurando 



encontrar sempre as rnais equilibradas solu~6es para urn texto corn abundantes 
referemias e multiples quadros e flguras, que exigiu aten~ao e muita 
cornpetencia. 

A todas e a todos. o rneu reconhecido obrigado. 




