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O tempo só será
de esperança
se não baixarmos
os braços

Caíu o Governo,

mas não caíram as políticas
e as medidas negativas!
“A demissão do Governo cria uma nova situação política no país.
Contudo, os problemas que afectam o futuro da Escola Pública e
dos docentes não se solucionam com a demissão!”, sublinhou Mário
Nogueira numa conferência de imprensa em Lisboa, no passado dia
24 de Março.
O Secretário Geral da FENPROF fazia a
primeira declaração pública após a queda
do Governo Sócrates. Mário Nogueira falava
num encontro com jornalistas, integrado
na segunda acção de denúncia e protesto,
de um ciclo de quatro acções programadas pela FENPROF junto ao edifício do
Ministério da Educação, na 5 de Outubro,
em Lisboa.
“O Governo, ainda que em gestão,
pretende encerrar centenas de escolas
e criar mais de centena e meia de megaagrupamentos, como, em 23 de Março,
na Assembleia da República, a Ministra da
Educação confirmou, reconhecendo, pela

primeira vez, as implicações que estas
medidas terão no emprego dos docentes”,
destacou o dirigente sindical.
Mais adiante, Mário Nogueira afirmou:
“O despacho que prevê novas regras
para a organização do próximo ano lectivo – reduzindo drasticamente o crédito
global de horas que as escolas têm para
se organizar e funcionar, extinguindo os
projectos educativos em curso e tornando
residual a componente individual do horários dos professores – já foi assinado pela
ministra, como a própria confirmou à saída
da audição parlamentar, estando em vias
de publicação em Diário da República.”

“Para além destes problemas”, avançou
Mário Nogueira, “o regime de avaliação de
desempenho teima em arrastar-se nas escolas, a precariedade dos docentes agrava-se,
o concurso para ingresso e mobilidade nos
quadros não se realiza, o desemprego ameaça em força já para Setembro, os salários
mantêm-se reduzidos pairando ameaças de
ainda maior desvalorização, as escolas vêem
o garrote financeiro a apertar cada vez mais,
o pacote de medidas aprovado em Orçamento
de Estado, previsto para se aplicar em Setembro, está aí, potenciando uma significativa
perda de qualidade do ensino. Tudo isto
acontece num quadro global de agravamento
das condições de vida da generalidade dos
portugueses e de grande pressão sobre alguns
dos principais alicerces do Estado Social.”
Depois de salientar que “esta é uma realidade que não se altera com a demissão
do Governo - alterar-se-á alguma coisa, no
imediato, se conseguirmos parar estas medidas e, no futuro, se tiver lugar uma mudança
profunda das políticas também para a Educação”, o Secretário geral da FENPROF observou
“Pelas razões que se referiram, nada justificaria que os protestos e as exigências, as lutas
e as propostas fossem agora suspensas. Pelo
contrário, o tempo só será de esperança se
não baixarmos os braços. Se virmos na actual
situação política uma nova oportunidade de
afirmarmos, reafirmarmos e confirmarmos as
nossas posições, jogando forte para que se
corrijam alguns dos graves erros cometidos
pelo governo demissionário, quase sempre
com o apoio, explícito ou velado, dos partidos
da direita parlamentar. São estas as razões
por que a FENPROF está aqui hoje e manterá
todos os protestos previstos para este ciclo
de acções, denunciando outros problemas e
outras dimensões da crise em que se encontra
a Educação. São estas as razões por que a
FENPROF entende que este não é tempo para
aliviarmos pressões, mas de as acentuarmos,
talvez até com novos destinatários: aqueles
que se preparam para a disputa eleitoral e terão, agora, de assumir os seus compromissos.
Portanto, é neste quadro, que se considera
como indispensável o prosseguimento da luta
dos professores, da comunidade educativa
e de todos os portugueses que, PEC após
PEC, estão a ficar mais pobres e com menos
direitos.”
E concluiu assim: “A Escola Pública corre
riscos e vive problemas que não se resolvem
com a demissão do governo. O tempo que
vivemos é de esperança, mas, ao mesmo
tempo, pleno de perigos e riscos. É obrigação
de todos nós apontarmos e defendermos o
caminho que queremos percorrer. Hoje, mais
do que nunca, faz falta o nosso envolvimento
na acção e na luta por um futuro melhor.”
JPO
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exames do Ensino Secundário.

Ministério das Finanças e da Administração Pública
e da Educação

Despacho n.º 5464/2011, D. R. n.º 63,
Série II de 2011-03-30
Estabelece as percentagens máximas e
mínimas para a atribuição das menções
de excelente e muito bom aos docentes
integrados na carreira e em regime de
contrato
Ministério das Finanças e da Administração Pública
e da Educação

Ministério da Educação – Gabinete da Ministra

Despacho n.º 6258/2001, D.R. n.º 71,
Série II de2011-04-11 (Matrículas dos
alunos e constituição de turmas da rede
pública da educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário)
Altera o n.º 2.4 do despacho n.º
14026/2007, de 3 de Julho
Ministério da Educação

Decreto-Lei n.º 50/2011, D.R. n.º 70, Série I de 2011-04-08 (organização e gestão curricular do ensino secundário)
Introduz o exame final nacional optativo de Filosofia, elimina a disciplina de
Área de Projecto e cria a disciplina de
Formação Cívica no currículo dos cursos científico-humanísticos, procedendo à quarta alteração ao Decreto-Lei
n.º74/2004 de 26 de Março.
Ministério da Educação – Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto e da Educação

Despacho n.º 6025/2011, D. R. n.º 68,
Série II de 2011-04-06 (professores classificadores)
Alteração do Despacho n.º 18060/2010
de 3 de Dezembro
Ministério da Educação

Portaria n.º 141/2011, D. R. n.º 67, Série
I de 2011-04-05 (Habilitação profissional para a docência do grupo de recrutamento de Espanhol)
Revoga a Portaria n.º 303/2009, de 24
de Março, que estabelece medidas excepcionais destinadas a suprir a carência
de pessoal docente com habilitação profissional legalmente exigida para o grupo
de recrutamento de Espanhol.
Ministério da Educação – Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto e da Educação

Despacho Normativo n.º 7/2011, D. R.
n.º 67, Série II de2011-04-05
Altera o regulamento do Júri Nacional
de Exames, o regulamento dos exames
do Ensino Básico e o regulamento dos
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Despacho n.º 5465/2011, D. R. n.º 63,
Série II de 2011-03-30
Estabelece as percentagens máximas
para a atribuição da avaliação final de
desempenho relevante e o reconhecimento de desempenho excelente dos
docentes que exercem cargos de gestão
e administração em estabelecimentos
públicos de educação, bem como em
centros de formação de associação de
escolas.
Ministério da Educação – Gabinete da Ministra

Despacho n.º 5328/2011,D. R. n.º 61, Série II de 2011-03-28
Estabelece as regras e princípios orientadores a observar, em cada ano lectivo,
na organização das escolas e na elaboração do horário semanal de trabalho dos
docentes em exercício de funções em estabelecimentos de ensino público, bem
como na distribuição do serviço docente
correspondente.
Assembleia da República

Resolução da Assembleia da República
n.º 60/2011, D. R. n.º58, Série I de201103-23
Cessação da vigência do Decreto-Lei
n.º 18/2011, de 2 de Fevereiro, que permite a organização dos tempos lectivos
dos 2º e 3º ciclos do ensino básico em
períodos de 45 ou 90 minutos e elimina
a área de projecto do elenco das áreas
curriculares não disciplinares, procedendo à quarta alteração do Decreto-Lei n.º
6/2011 de 18 de Janeiro.
Ministério das Finanças e da Administração Pública –
Gabinete do Secretário de Estado da Administração
Pública

Despacho n.º 4932-A/2011, D. R. n.º 56,
Suplemento Série II de 2011-03-21
Gozo de férias acumuladas
Ministério da Educação – Gabinete do Secretário da
Educação

Despacho n.º 4463/2011, d. R. n.º 50,
Série II de 2011-03-11
Definição de procedimentos e clarificação do papel dos agentes envolvidos nas
agregações de agrupamentos de escolas
e escolas não agrupadas

Ministério da Educação

Portaria n.º 98/2011, D. R. n.º 48, Série
I de 2011-03-09
Estabelece a uniformização das regras
de concessão de apoios financeiros às
instituições particulares de solidariedade social e outras entidades sem fins lucrativos que desenvolvem actividade no
âmbito da educação especial e revoga a
portaria n.º 776/99, de 30 de Agosto.
Ministério da Educação

Portaria n.º 95/2011, D. R. n.º 46, Série
I de 2011-03-07
Define as condições de funcionamento
do estudo acompanhado para os alunos
com efectivas necessidades de apoio.
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Educação

Despacho n.º 4043/2011, D. R. n.º 44,
Série II de 2011-03-03
Assegura o reconhecimento da contagem de tempo de serviço dos agentes da
cooperação que, na qualidade de docentes e ou formadores, desenvolvam a sua
actividade no âmbito de programas, projectos e acções de cooperação.
Ministério da Educação

Portaria n.º 76/2011, D. R. n.º 32, Série
I de 2011-02-15
Segunda alteração à Portaria n.º
756/2009, de 14 de Julho, que estabelece as regras de designação de docentes
para a função de professor bibliotecário e
para a função de coordenador interconcelhio para as bibliotecas escolares.
Ministério da Educação – Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto e da Educação

Despacho n.º 2237/2011,D. R. n.º 21, Série II de 2011-01-31
Estabelece o calendário de exames nacionais para o ano de 2011
Presidência do Conselho de Ministros

Resolução do Conselho de Ministros n.º
8/2011, D. R. n.º 17, Série I de 2011-0125
Determina a aplicação do acordo ortográfico da língua portuguesa no sistema
educativo no ano lectivo de 2011-2012
e, a partir de 1 de Janeiro de 2012, ao
governo e a todos os serviços, organismos
e entidades na dependência do governo,
bem como à publicação do diário da república.
Ministério das Finanças e da Administração Pública
e da Educação

Portaria n.º 1333/2010, D. R. n.º 253,
Série I de 2010-12-31
Estabelece as regras aplicáveis à avaliação de desempenho dos docentes que
exercem funções de gestão e de administração em estabelecimentos de ensino
públicos, bem como em centros de formação de associações de escolas.

editorial

A

editorial

demissão do Governo poderá semear a ilusão que os problemas da Educação estão em vias de se resolver. Infelizmente,
o fim do Governo de José Sócrates não garante, só por si,
que as soluções que mais servem à Escola e aos professores
verão a luz do dia. De facto, o Governo caiu, mas as políticas mantêm-se.
Os cortes salariais, a gestão e os projectos de reordenamento da rede
escolar (encerramento de escolas e mega-agrupamentos) mantêm-se.
A avaliação de desempenho, apesar da decisão da sua suspensão pela
Assembleia da República, mantém-se, em virtude da prestimosa ajuda
do Presidente da República, que enviou o documento para análise pelo
Tribunal Constitucional, por ter dúvidas da legalidade dos seus 4 (quatro)
artigos, em convergência total com a vontade do Governo; diga-se em
abono da verdade que este Presidente teve sempre um “fraquinho” pela
obra da criadora desta avaliação, Maria de Lourdes Rodrigues.
Muito do nosso futuro decidir-se-á agora; nas próximas eleições,
teremos que rejeitar as políticas que (nos) levaram a esta situação; é
agora que teremos que mostrar que o que verdadeiramente importa é
uma mudança profunda na orientação do país.
A continuidade destas políticas, que fatalmente acontecerá se continuarmos com os mesmos governantes, trará mais desemprego, à conta do
encerramento das escolas encerradas, dos agrupamentos forçados, da
reorganização curricular (entretanto suspensa) e de piores regras para a
organização do trabalho nas escolas. Se esta orientação política continuar,
não serão apenas os mais jovens a ficar desempregados ou a viver na pele
a situação de precários.
Portugal é o segundo país da Europa com maior percentagem de trabalhadores contratados a prazo, somente atrás da Polónia; cerca de 20
por cento das empresas com mais de 10 a 19 trabalhadores contratam
trabalhadores a recibo verde. Esta praga do recibo verde sobe para 30
por cento nas empresas com 250 ou mais trabalhadores. Como se pode
constatar, as percentagens de trabalho precário são altas, principalmente
se considerarmos que os sectores agrícolas e piscatório estão ausentes
deste estudo da Eurofond. Estes dados apenas ilustram o sector privado;
mas o que se vive nas escolas, particularmente entre os docentes, não é
menos grave.
Está nas nossas mãos evitar que o ataque que tem sido desferido
contra a Escola Pública e contra os seus trabalhadores se consolide.
Está nas nossas mãos inverter esta tendência de afundamento do país
e da vida dos portugueses.
Abril é mês de renovar a esperança num futuro mais promissor. Em Maio,
juntamente com os outros trabalhadores, teremos de lutar contra as ambições dos agiotas, contra os roubos nos salários e nas pensões, contra os
aumentos dos impostos e taxas, contra as privatizações a pataco que irão,
mais uma vez, encher os bolsos dos grandes grupos económicos.
Os professores e educadores têm razões de sobra para lutar. Não
apenas pelas dos outros trabalhadores - que também são suas - como
pelas suas próprias razões: a precariedade docente, os horários de
trabalho desregulados, a avaliação de desempenho, …

Joaquim Páscoa –

Presidente do SPZS

Está nas nossas mãos
evitar que o ataque que
tem sido desferido contra
a Escola Pública e contra
os seus trabalhadores se
consolide. Está nas nossas mãos inverter esta
tendência de afundamento do país e da vida dos
portugueses.
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Indignação, firmeza e combatividade encheram o Campo Pequeno

Contem com a luta
dos professores!

“Deixamos aqui uma certeza: nós,
professores e educadores, não iremos
desitir; não desistiremos do futuro porque acreditamos nele.” Estas palavras
de Mário Nogueira reflectem o ambiente
de determinação que se viveu no grande
plenário do Campo Pequeno, na tarde de
mais um sábado de protesto nacional dos
professores portugueses. O Secretário Geral
da FENPROF e porta-voz da Plataforma de

06 . Intervir

Sindicatos de Professores garantiu ainda:
“É possível a alternativa, é possível outro
caminho, mas como sabemos que estes
não caem do céu, vamos construi-la e
vamos percorrê-lo. É o que, hoje nais
uma vez, aqui estamos a fazer!”. Após as
intervenções dos dirigentes sindicais e da
aprovação da moção “Defender o emprego, o salário, as carreiras e os direitos;
exigir estabilidade e respeito; ir à luta

por mudanças profundas e positivas”,
os participantes dirigiram-se ao Ministério
da Educação. Às 18h30, o desfile, que se
transformou em cerco ao ME, ainda não
tinha terminado. A delegação sindical recebida na 5 de Outubro entregou a moção
e os resultados da avaliação ao Ministério
(“Insuficiente”) feita pelos professores
presentes no plenário do Campo Pequeno.
/ JPO

lutas
Mensagem da CGTP-IN na jornada de 19 de Março:

lutas

É possível sair desta crise!
É possível e é indispensável
construir alternativas!
“É urgente um novo rumo nas políticas
europeias que efective a solidariedade
entre os países; que reduza e controle
o poder dos mercados financeiros; que
afirme e desenvolva o Modelo Social
Europeu”, sublinhou Manuel Carvalho da
Silva, na intervenção de encerramento da
jornada de 19 de Março, nos Restauradores, em Lisboa. As palavras do Secretário
Geral da CGTP-IN, ouvidas nas vésperas da
crise política em que o Governo e a direita
mergulharam o país, foram marcadas não
só por uma posição muito crítica em relação às políticas de desastre desenvolvidas
pelo Governo Sócrates, mas também pela
apresentação construtiva, responsável e
nalguns aspectos até corajosa, de grandes
linhas de força em defesa do futuro.
“Dizemos não às taxas de juros exorbitantes que nos estão a ser exigidas.
Exigimos que os países se possam financiar junto do Banco Central Europeu a
taxas de juro baixas. Exigimos que a U.E
se liberte da chantagem das agências de
notação”, destacou o dirigente da Central,
que acrescentaria:
“Reivindicamos a criação de uma taxa
sobre as transacções financeiras e o controlo democrático das políticas económicas. Reclamamos uma nova regulação
social e uma regulamentação dos mercados financeiros, incluindo a eliminação
dos paraísos fiscais. Defendemos que a
redução do défice público seja progressiva para não sacrificar desmedidamente
os povos, nem o desenvolvimento dos
países.”
Reconhecendo que “a situação de Portugal é difícil e por isso é imperiosa uma
profunda mudança face às políticas que nos
vêm sendo impostas”, Carvalho da Silva
afirmaria noutra passagem:
“É indispensável uma governação com
conteúdos claros, respondendo aos problemas concretos das pessoas e agindo
sobre a base estrutural da economia, que é

preciso libertar das pressões e das profundas limitações da especulação financeira,
bem como dos “imperativos” orçamentais
imediatistas, de efeitos económicos regressivos.”

A participação dos Sindicatos
O Secretário Geral da CGTP-IN sublinhou que “ quadro em que vivemos exige
diálogo, exige participação efectiva dos
Sindicatos na análise e na determinação de
medidas a adoptar nas políticas sociais e laborais, no papel da Administração Pública,
nas opções estratégicas para a economia,
na vida das empresas. Exige, ainda, negociação sobre conteúdos concretos, feita
com ética e respeito recíproco, desde logo,
negociação colectiva nos sectores privado
e público.” Só que “não é isso que o Governo e os principais representantes do
patronato estão a fazer, designadamente,
com a encenação em que se transformou
o actual processo de concertação social.”
“A solução para os problemas do país”,
esclareceu, não passa pelo chamado
“programa para a competitividade e o
emprego” que aí anda a ser discutido,
pois no fundamental ele entrega mais
dinheiro a alguns grandes empresários e
umas migalhas a um ou outro pequeno
para estes se calarem, facilita os despedimentos, diminui as indemnizações, corta
no subsídio de desemprego, aumenta a
precariedade, desregula os horários de
trabalho, reduz a retribuição e põe em
causa o direito de contratação colectiva.

Portugal precisa de criar
emprego!
Alertando para a situação do desemprego no nosso país e para a realidade
económica, o dirigente sindical realçou a
necessidade de uma política de incentivo
ao emprego, tendo apontando ainda um
conjunto de estratégias fundamentais,
como a utilização das disponibilidades

financeiras privadas e públicas em investimento gerador de riqueza e de não
permitir que a riqueza criada se concentre apenas nas fortunas de alguns; e
a produção material de bens e serviços
úteis ao nosso desenvolvimento nos mais
diversos sectores de actividade, reduzindo importações;
A eliminação de gritantes desigualdades
sociais que foram o pano de fundo da crise
(desde logo a justiça fiscal e a tributação
progressiva) e o reforço do Estado Social,
na saúde, no ensino, na segurança social,
na justiça ou até no desenvolvimento
de actividades das autarquias, que tão
importantes são para garantir condições
sociais e de cidadania às pessoas, foram
outras propostas deixadas pela CGTP-IN
na jornada de 19 de Março.

Por uma justa distribuição
da riqueza
“Portugal não precisa de congelamento
das pensões e prestações sociais, precisa
sim de uma mais justa distribuição da
riqueza, de melhorar salários, de pensões
sociais dignas e do combate à economia
subterrânea, por onde se esfumam em
cada ano cerca de 10.000 milhões de
euros”, salientou ainda Manuel Carvalho
da Silva.
“Precisamos de políticas que assegurem
o nosso futuro, não de políticas que continuem um desastre nacional, seja com
este ou com outro governo. O documento
divulgado na comunicação social sobre o
programa económico do PSD mostra que
este Partido pretende intensificar políticas
desastrosas; fragilizar o papel e as funções
do Estado para o comum dos cidadãos;
fazer mais privatizações e mais gestão privada na saúde e no ensino, aplicar menos
impostos aos accionistas das empresas e
mais flexibilidade no trabalho”, conclui o
dirigente sindical.
JPO
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Indignação e protesto

não couberam na Avenida!

Os órgãos de comunicação social, das televisões
às rádios, passando pela imprensa e pela net, são
unânimes: a Avenida da Liberdade foi insuficiente
para acolher a indignação e o protesto que se viveu
na tarde do passado sábado, 19 de Março,em Lisboa.
Contra o desemprego, a vida cara e as injustiças
- mudança de políticas, foi o lema que mobilizou
muitos milhares de trabalhadores, do sector privado
e da Administração Pública, a que se juntaram jovens
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e aposentados, nesta impressionante jornada nacional
convocada pela CGTP-IN.
Basta! - foi a principal mensagem desta gigantesca
manifestação, em que os professores e educadores, uma
semana depois de terem enchido o Campo Pequeno,
marcaram presença saliente, reforçando a exigência
de mudança de políticas. No Dia do Pai, a Avenida
transformou-se num grito em defesa do futuro do país e
dos portugueses. De todas as gerações.

lutas

lutas
“caldeirada da avaliação”
SPZS entornou
Por iniciativa do Sindicato dos Professores
da Zona Sul (SPZS), a Avenida 5 de Outubro,
frente ao Ministério da Educação, em Lisboa,
voltou a conhecer, esta terça-feira, 29 de
Março, a animação, o humor e a criatividade
dos professores.
A terceira acção de denúncia e protesto,
dum ciclo de quatro iniciativas decidido
pela direcção da FENPROF, foi dedicada
à avaliação do desempenho, que, depois
do recente “chumbo” na Assembleia da
República, voltou agora a cair… ou melhor,
foi entornada dum grande pote em que os
personagens “Teixeira dos Santos” e “Isabel
Alçada” bem tentaram fazer a “caldeirada
da avaliação”…
Nesta acção, teve lugar, também, a estreia
mundial de uma canção criada a propósito
da avaliação de desempenho à moda do ME.
Uma canção que marcou o ritmo do protesto
na5 de Outubro!
Isabel Alçada meteu-se numa aventura para
a qual foi avisada: as escolas, quando iniciou
o mandato, necessitavam de medidas que
introduzissem mudanças positivas; na Escola que Isabel Alçada irá legar não se sente
melhor ambiente e não se respira melhor
ar! Merece “Insuficiente” pelo que não fez,
pelo que não negociou e pelo que, tendo
negociado, cedo desrespeitou!

Mário Nogueira, Secretário Geral da FENPROF, falou aos participantes (sindicalistas
oriundos dos quatro distritos do sul) e aos
jornalistas e leu uma nota da Federação
a propósito da suspensão da avaliação
do desempenho docente, com oportunos
esclarecimentos em quatro direcções: aos
professores e educadores, ao Primeiro Ministro, ao Grupo Parlamentar do PS e à Ministra
da Educação.
O dirigente da FENPROF lembrou que o
“chumbo” da avaliação em São Bento foi
“uma grande vitória da luta dos professores”.

A AR, observou ainda, “teve a sensibilidade
de devolver a tranquilidade às escolas”.
Como sublinha um dos documentos informativos distribuídos pelo SPZS frente ao
ME, a suspensão do modelo burocrático do
Ministério é muito positiva, “sobretudo se
pensarmos que se aproxima o final do ano
lectivo”, momento em que “alunos mais
precisam do apoio e disponibilidade dos seus
professores”.
Entretanto, as cerca de 200 tomadas de
posição das escolas que chegaram à FENPROF
foram entregues no ME.
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Manifesto: “Investir na Educação,
Defender a Escola Pública”
recolheu milhares de assinaturas em todo o país

Começaram por ser oito organizações,
rapidamente se alargaram a catorze
e, de momento, são oitenta e oito as
organizações, entidades, associações e
instituições, a par de alguns milhares de
subscritores individuais, que já assinaram o Manifesto “Investir na Educação,
defender a Escola Pública”, que esta
quarta-feira, 30 de Março, teve uma
excelente divulgação a nível nacional,
com bancas instaladas na via pública, em
muitas cidades, de norte a sul e nas ilhas.
De entre estas, organizações representativas de docentes, trabalhadores não
docentes das escolas, estudantes, pais e
encarregados de educação, inspectores
de educação e psicólogos educacionais.

Locais do sul onde
o Manifesto recolheu
apoios nesta jornada:
BEJA: - Portas de Mértola
ÉVORA: - Pç. do Giraldo
FARO: - Rua de Santo António (à Pontinha)
PORTALEGRE: - Rossio
PORTIMÃO: - Pç. da República (junto à
Rua das Lojas)
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Avaliação sim, mas
com este modelo: não!

SPZS exige a suspensão deste modelo
1. Os Educadores/Professores não querem ser avaliados?
Os Professores e Educadores consideram
muito importante a avaliação. Mas não por
um modelo que, em vez de os ajudar e
contribuir para serem melhores professores, impede que se centrem e concentrem
no que deverá ser mais importante na sua
actividade profissional: todo o trabalho
com os seus alunos no sentido de os incentivar e de melhorar as suas aprendizagens.
2. É possível implementar o modelo de
avaliação que o Ministério da Educação
continua a impor às escolas?
Este modelo de avaliação é inaplicável.
Não é adequado pois a excessiva carga
burocrática impedirá que os Educadores/
Professores desempenhem a sua principal
função: ENSINAR. Além de ser um foco
acrescido de perturbação e conflitualidade
nas escolas.
3. Este modelo de avaliação, que o Ministério da Educação continua a impor
às escolas, é justo?
Este modelo nunca será justo pois o
verdadeiro mérito não pode estar sujeito
a quotas que o limitam administrativamente. Nem todos os docentes considerados
excelentes (contratados ou dos quadros)
terão esse mérito reconhecido por força
da aplicação das quotas.
4. Este modelo de avaliação, que o Ministério da Educação continua a impor às
escolas, serve para que os Educadores/
Professores se tornem melhores profissionais ao longo da sua vida?
Este modelo destina-se, essencialmente,
a garantir a progressão na carreira, não
contribuindo para que se tornem melhores profissionais para desempenhar a sua
principal função. Neste momento, estando
congeladas as progressões na carreira

SPZS entrega a Isabel Alçada as tomadas de posição que as escolas do Algarve já
aprovaram
não faz qualquer sentido este modelo de
avaliação que o Ministério da Educação
teima em impor.
5. Os Educadores/Professores revêem-se
neste modelo de avaliação que o Ministério da Educação continua a impor às
escolas?
Os Educadores/Professores exigem,
desde já, a sua suspensão, pelo que já
foram aprovadas centenas de posições
nesse sentido. Querem um novo modelo
de avaliação que respeite o seu desempenho e reconheça o seu mérito acabando
com conflitos indesejáveis e escusados
entre colegas de quem, em primeiro
lugar, se espera que coopere. Para que
tudo isto seja possível os Educadores/
Professores exigem o início do processo
de revisão deste modelo de avaliação,
através de negociações a desenvolver
com os Sindicatos.

O SPZS, no âmbito da FENPROF, defende
um modelo de avaliação do desempenho
docente:
– que incida, prioritariamente, sobre
os conteúdos funcionais essenciais da
profissão
– que respeite a especificidade da profissão e a sua autonomia
- com um carácter essencialmente formativo
- que valorize a discussão inter-pares e o
trabalho cooperativo
- motivador e promotor de boas práticas
- centrado na escola, no âmbito dos seus
órgãos pedagógicos
- com um carácter globalizante e sistémico
- que considere objectivos nacionais, mas
também realidades educativas e sociais
específicas de uma região, de uma localidade e mesmo de um estabelecimento
de ensino.
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Mais de 26 000 docentes
assinaram Petição
Pela realização de concursos de
colocação de professores dos ensinos básico e secundário e de
educadores em 2011
Petição
A realização de um concurso de colocação
de professores para ingresso na carreira
e para mobilidade foi um compromisso
político assumido pelo Governo em Janeiro. O tempo foi passando e Isabel Alçada,
refugiando-se nos ditames do Ministério
das Finanças, acabou por inviabilizar esta
importante resposta a uma necessidade
das escolas.
Como realça o texto da Petição, dirigida
ao Presidente da Assembleia da República,
e que reuniu mais de 26 000 assinaturas, a
realização do concurso consta também de
resoluções aprovadas no Parlamento.
A realização do concurso para professores
e educadores, em 2011, foi desde sempre
apontada pela FENPROF e pelos seus Sindicatos como uma necessidade e uma exigência dos professores e das escolas porque:

• É inaceitável manter milhares de docentes contratados a prazo, a quem é negada
a estabilidade, uma carreira e muitos
direitos profissionais; muitos destes
docentes, há largos anos nesta situação,
estão a suprir necessidades permanentes
de trabalho nas escolas;
• Há milhares de docentes dos quadros que,
em 2009, foram impedidos de concorrer e

outros que, concorrendo, não obtiveram
colocação devido ao escasso número de
vagas então abertas;
• As escolas precisam de um corpo docente estável para poderem organizar-se e
funcionar adequadamente, o que, em
muitas delas, é cada vez mais difícil, pois
nos últimos anos só entrou 1 docente no
quadro por cada 40 aposentados;

No que é essencial, a história repete-se
A realização de concurso nacional, em 2011, para ingresso e
mobilidade nos quadros foi compromisso do actual governo.
Contudo, através do PEC 3 e do Orçamento
de Estado para 2011, impostos por PS com
o aval político do PSD, rapidamente se percebeu ser intenção não realizar o concurso,
decisão que a Ministra Isabel Alçada acabou
por anunciar, já este ano, em debate realizado na Assembleia da República.
A FENPROF não desistiu do concurso e,
por esse motivo, promoveu uma Petição
em defesa da sua realização, pois este é
absolutamente indispensável para promover
a estabilidade do corpo docente das escolas
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• Projecto de lei para a realização de
concurso em 2011 – iniciativa do PCP
A favor: PCP, BE e PEV
Contra: PS
Abstenções: PSD e CDS

e respeitar e estabilizar os profissionais e a
função docente.
Em pouco tempo foram reunidas cerca
de 30.000 assinaturas de professores que
subscreveram esta petição e nos dias 17 e
18 de Março, a par da sua discussão, o Plenário da Assembleia da República discutiu
e votou iniciativas legislativas que PCP e BE
apresentaram a este propósito.
Para que se conheçam, os resultados de
tais votações foram os seguintes:

• Projecto de lei para a vinculação de
professores – iniciativa do PCP
A favor: PCP, BE e PEV
Contra: PS e PSD
Abstenções: CDS

• Projecto de lei para a realização de
concurso em 2011 – iniciativa do BE
A favor: BE, PCP e PEV
Contra: PS
Abstenções: PSD e CDS

Mais uma vez, acomodando-se na abstenção ou votando contra, PS, PSD e CDS
uniram-se contra os professores e a estabilidade da Escola Pública. Fica este novo
registo…

actual
O Distrito de Portalegre em números:

actual

Profesores contratados

As mesmas opções do M.E., Os mesmos
números e o mesmo panorama de precariedade por todo o lado.

As opções do M.E. pela contratação
anual de professores reflectem-se claramente nos números. Nas escolas do
distrito de Portalegre como, aliás, em
todo o país, um terço dos docentes são
contratados; num total de 1768 docentes,
498 são contratados e uma boa parte
destes em horários que não representam
necessidades transitórias das escolas.
Constantemente impedidos de aceder
à carreira por decisão do M.E. vêem
agora, com a não realização de concurso
de ingresso em 2011, prolongar-se a sua
situação precária. Os docentes contra-

tados são absolutamente necessários ao
funcionamento das escolas e não podem
ser encarados como descartáveis. Só para
dar dois exemplos significativos, podemos citar os 61 docentes contratados do
Agrupamento de Campo Maior num total
de 154 professores. Neste Agrupamento
verifica-se que no 3º ciclo, 50% dos professores são contratados, isto é, dos 40
professores deste ciclo, 20 são docentes
contratados. Segue-se o caso do Agrupamento de Monforte com um total de 78
professores, dos quais 34 são contratados
e destes, 13 são professores do 1º ciclo.

Encerramentos de
escolas e novos Centros Escolares

Muitas apreensões e dúvidas

Ainda à espera que as Direcções Regionais venham dizer às escolas e às
autarquias os planos que o M.E. tem
para levar a cabo mais encerramentos
de Escolas do 1º ciclo e a criação de
mais mega-agrupamentos, teme-se o
pior, uma vez que a comunicação social
tem estado a revelar listas de escolas a
encerrar praticamente em todos os concelhos. Encerrar escolas e concentrar os
alunos em Centros Escolares, é a palavra
de ordem na política de poupança. Não
importa que os alunos tenham que fazer
longas viagens, não importa a morte lenta
das aldeias do interior e não importa que
os edifícios antigos até estejam em bom
estado porque tiveram recentemente
obras de requalificação. Neste cenário,
vem a CIMAA (“Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo”) divulgar em folheto
colorido os projectos para a construção
de novos Centros Escolares parcialmente financiados pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) em
Alter do Chão, Campo Maior, Ponte de Sôr
e Sousel. E se nalguns concelhos estas
obras parecem ser necessárias, noutros
não podemos deixar de questionar a sua
utilidade e perguntarmo-nos se foi o bom
senso que precedeu estas tomadas de
decisão e afectação de fundos. Olhando
o mapa, podemos calcular com apreensão
as longas voltas que irão dar os alunos das
pequenas freguesias para chegar à escola.

Sabia que?...
…na Finlândia, onde 40% das escolas
têm menos de 50 estudantes, uma
escola secundária tem 600 alunos, no
máximo?
… em Nova Iorque, 20 grandes
escolas secundárias públicas foram
substituídas por 200 novas unidades,

onde o número máximo de alunos vai
pouco além dos 400?
… no Reino Unido, invertendo profundamente a tendência registada na
última década, uma das prioridades
do actual primeiro-ministro é a criação de escolas mais pequenas?

EM PORTUGAL, escolas/agrupamentos com mais de 1.000 alunos são
fundidas em mega-agrupamentos,
com milhares de alunos e centenas
de professores dispersos por vários
edifícios, por vezes a dezenas de
quilómetros.

em foco
destacável

FENPROF
promove
3.ª Conferência
Nacional
do Ensino
Superior
e Investigação
A Federação Nacional dos Professores
vai realizar nos dias 1 e 2 de Julho
próximos, no Auditório da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa, a
sua 3ª Conferência Nacional do Ensino
Superior e da Investigação.

Dia Nacional
da Juventude
No passado dia 28 de Março passaram
64 anos sobre a realização de um acampamento, em S. Pedro de Moel, em que
jovens portugueses de vários pontos do
país se encontraram com o objectivo de
confraternizar, num ambiente de alegria e
amizade. Viviam-se os tempos do fascismo e
da ditadura de Salazar e este acampamento
foi reprimido pela PIDE, uma vez que estavam ali activos defensores da democracia
e da liberdade. Muitos desses jovens foram
presos e espancados, mas posteriormente
libertados devido aos enormes protestos
juvenis e populares.

Desde esse dia que o 28 de Março é considerado o Dia Nacional da Juventude.
Evocando essa data, a Interjovem/CGTP-IN
promoveu um encontro com a comunicação
social no passado dia 28 de Março, no Largo
de Camões, em Lisboa, onde apresentou
uma caracterização da difícil situação dos
jovens trabalhadores portugueses.
A Interjovem/CGTP-IN realizou também
no passado dia 1 de Abril uma manifestação em Lisboa, sob o lema lema “BASTA de
Precariedade, Desemprego, Baixos salários!
Queremos trabalho! Exigimos direitos!”

Esta iniciativa destina-se a fazer um
balanço e a aprovar propostas sobre a
situação actual do Ensino Superior que
tem sido percorrido por um vendaval
de alterações e pressões, com destaque
para o processo de Bolonha; o novo regime jurídico das instituições, que veio
reduzir a participação e possibilitar a
transformação de instituições em de
fundações de direito privado; os cortes
nas transferências provenientes do OE
e as restrições à gestão orçamental das
instituições de gestão pública; a introdução da avaliação do desempenho; as
alterações aos estatutos das carreiras;
a contratação de muitos novos investigadores precários.
Está previsto que a Conferência
aborde com mais ênfase as seguintes
matérias: avaliação do desempenho;
carreiras docentes e de investigação;
fundações de direito privado. Funcionará com delegados eleitos pelos
sócios dos Sindicatos integrantes da
FENPROF e a participação de outros
sócios, bem como de convidados e de
docentes em geral, até que se esgote
a lotação da sala.
O Regulamento desta Conferência
encontra-se no endereço: www.fenprof.pt/superior Inscrições em: sup@
fenprof.pt.
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FENPROF lança Abaixo-Assinado

Pelo pagamento da contratação pelo índice 167
A FENPROF tem a circular nas escolas e
em www.fenprof.pt um Abaixo-Assinado
que visa colher um forte apoio ao cumprimento de uma determinação do próprio
Governo: pagar aos professores contratados pelo índice 167, findo que está o
prazo de transição imposto por Maria de
Lurdes Rodrigues.
Refere o texto que a anterior ministra
“afirmou ser sua intenção promover
uma significativa valorização salarial dos
professores em início de carreira. Porém,
logo impôs um expediente – um regime

transitório – que manteve a entrada na
carreira ancorada ao índice 151, permanecendo afinal o mesmo baixo salário de
ingresso que até aí vigorava e, por arrasto, os baixos vencimentos verificados na
contratação.” A FENPROF lembra então,
que “aquele regime transitório cessou no
final de 2010, pelo que o ingresso passou
para o índice 167.” Porém, para que a
justiça e a lei sejam repostas é necessário que todos os docentes contratados
vejam o seu salário actualizado, tendo
como referência base o índice 167

em foco
destacável

José Paulo Oliveira | Jornalista

ENTREVISTA

Jerónimo Lóios

Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos

“

Este governo, mesmo estando em
gestão, pretende continuar com o
encerramento de escolas.
Esta política tem um impacto terrível
no emprego, agravando a precariedade
e o desemprego.

em foco
destacável

Os autores das políticas que incentivaram
a desertificação são, agora,
os mesmos que utilizam o argumento
da desertificação para “justificar”
o encerramento cego de escolas o 1º Ciclo.
São palavras de Jerónimo Lóios,
Presidente da Câmara Municipal de
Arraiolos, numa entrevista à “Intervir”, em que o jornalista de serviço
contou com a (preciosa) colaboração
de Joaquim Páscoa,
Presidente da Direcção do SPZS e
director desta publicação.
Neste município alentejano de sete
freguesias, “temos duas em que já não
existem escolas do 1º CEB: São Gregório (aqui chegaram a funcionar duas) e
Santa Justa”.
“Neste momento, vive-se a perspectiva de encerramento de mais quatro

escolas: Sabugueiro, S. Pedro da Gafanhoeira, Igrejinha e Ilhas (esta última
localidade pertence à freguesia de
Arraiolos)”, revela-nos Jerónimo Lóios
, que adianta:
“Os elementos de que dispomos apontam para a vontade do Ministério da
Educação fechar estas escolas já em
Setembro próximo.”

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS ABERTOS
AO DIÁLOGO COM O ME
Apesar dos esforços do município,
“sempre aberto ao diálogo com os
representantes do ME” – leia-se Direc-

“Ainda não se falava do Magalhães
já as crianças do concelho
tinham acesso a computador…”
Um dos “argumentos” do ME
para encerrar escolas aponta
para a necessidade de tirar os
alunos do isolamento nas pequenas escolas.
“No nosso concelho as crianças
do 1º Ciclo há muito que estão
apoiadas e em contacto directo com outras realidades. Ainda o Governo não falava dos
“Magalhães” já havia computador e net em todas as escolas do 1º CEB do concelho de
Arraiolos”, refere o Presidente
da CM, que acrescenta:
“Apoiámos desde a primeira

hora as actividades
entre as diferentes escolas. Por
exemplo, está em
funcionamento um
programa de natação envolvendo
alunos de todo o
concelho”.

ção Regional de Educação -, “sempre
pronto para prestar todos os esclarecimentos”, a verdade é que o Ministério
da Educação continua a revelar muita
insensibilidade,
desconhecendo a realidade concreta
destas comunidades.
Veja-se o exemplo do Sabugueiro. Em
linha recta são 18 quilómetros até à sede
do concelho. O ME não só quer obrigar
estas crianças a um cansaço desnecessário, com horas de circulação rodoviária
ao longo da semana, como acabará por
assumir uma despesa em transportes
superior à manutenção da escola.
“Há custos económicos e custos sociais
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“

Encerramento de escolas
devia ser suspenso
e dar lugar a um
efectivo diálogo
entre todas
as partes envolvidas
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muito grandes”, lembra o Presidente de
Arraiolos. “Não é nos gabinetes da administração centralizadora que de pode
decidir do futuro das comunidades”,
destaca o autarca.
Veja-se agora outro caso: Ilhas. A
localidade fica a escassos três quilómetros da sede de concelho. A distância,
segundo os critérios definidos pelo
Governo, não permite o direito ao
transporte.
Resultado: estas crianças estarão
condenadas a fazer o percurso a pé, na
estrada nacional, para irem à escola?

MOVIMENTO CÍVICO CONTRA
O ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS
É por estes e outros motivos que Jerónimo Lóios denuncia “a insensibilidade
do Ministério da Educação”, ao mesmo

tempo que sublinha “a preocupação
das famílias, dos pais e dos avós das
crianças”.
Vai reforçar-se, nas próximas semanas,
um movimento cívico, em que comunidades, famílias, órgãos autárquicos,
movimento associativo e população em
geral vão exigir a atenção necessária
para estas crianças, que passa, desde
já. pela manutenção daquelas quatro
escolas.
“A Câmara Municipal de Arraiolos vai
promover reuniões nessas escolas e
até meados de Maio entregaremos na
Direcção Regional de Educação as expressões do protesto das comunidades
locais, nomeadamente através de abaixo-assinados”, revela Jerónimo Lóios,
que realça a importância estratégia do
funcionamento dos serviços públicos no
combate à desertificação.

Localizado no distrito de Évora, o concelho de Arraiolos
terá, actualmente, mais de 7 mil habitantes, espalhados
por sete freguesias.
Respira-se aqui qualidade de vida, aliás reconhecida por
indicadores de desenvolvimento social, que realçam áreas

“É FECHANDO ESCOLAS
QUE SE INCENTIVA
A FIXAÇÃO DE CASAIS JOVENS?”
“Encerrar escolas é apenas uma –
sem dúvida das mais significativas
– afirmações destas políticas que incentivam o abandono e a desertificação: o que é que se pretende quando
se reduzem transportes e serviços de
apoio médico às populações, quando
se encerram postos dos Correios?...”
Numa altura em que tanto se fala do
envelhecimento da população e da necessidade de apoiar os jovens casais,
o responsável autárquico de Arraiolos
salienta que a escola é o garante da
continuidade de uma comunidade local e interroga: “É fechando escolas
que se incentiva a fixação de casais
jovens?”.

como o ambiente, a educação e a cultura.
“Temos orgulho, naturalmente, de ocupar os lugares
cimeiros nesses indicadores entre os mais de 300 concelhos do país”, observa o presidente Jerónimo Lóios.

em foco
destacável

“NÃO SOMOS DO CONTRA…”
Perguntamos noutra passagem desta
entrevista se municípios como o de Arraiolos são sempre e forma categórica
contrários ao encerramento de escolas.
Jerónimo Lóios sorri e “dispara” rapidamente:
“Nada disso. Não somos do contra…
Somos, isso sim, a favor do estudo e
da análise criteriosa de cada situação,
ponderando as questões, ouvindo as
comunidades, indo ao encontro de
soluções justas e adequadas.
“Há uns anos atrás as comunidades e
a Câmara Municipal estiveram de acordo com o encerramento de escolas no
concelho. Face à realidade concreta,
essa foi a solução que melhor serviu os
interesses das famílias e das crianças.
Não se pode dizer o mesmo dos encerramentos que o ME quer concretizar agora
em Setembro. Muito longe disso!...”

“SOMOS CONFRONTADOS
COM AS INTENÇÕES DO ME”
Voltamos à questão do diálogo, perguntamos se da parte do ME também
há essa atitude (fundamental). O Presidente explica:
“Somos confrontados com as intenções
do Ministério da Educação, muitas vezes
em contraste, ou melhor, violando a
Carta Educativa aprovada pelos órgãos
do Município e homologada pelo próprio
Ministério da Educação. Contactos entre
as duas partes? Há, sem dúvida. Mas não
se trata de um diálogo efectivo. A própria ministra do Governo demissionário,
Isabel Alçada, garantiu publicamente
que nenhuma escola encerraria sem o
acordo da autarquia respectiva… Mas
não é isso que acontece, pois não?”

E AGORA, QUE CAMINHOS ?
Jerónimo Lóios não hesita:
“Temos que continuar a defender os
interesses das nossas comunidades, das
famílias, dos alunos e do ensino público
de qualidade.”

“Este processo de encerramento de
escolas deveria ser suspenso, por dois
ou três anos, e dar lugar um efectivo
e construtivo diálogo envolvendo todas
as partes: famílias, órgãos autárquicos,
Ministério da Educação. O futuro do país
assim o exige”

actual

actual

Évora, 12 de Fevereiro, Auditório do Colégio Luís Verney

Encontro/Debate sobre o Ensino do Português
“É urgente reflectir sobre o sentido de

dico) e “novo” (o que é privilegiado por ser

ensinar” disse a Professora Maria do Car-

recreativo), com a consequente alteração de

mo Vieira no encontro/debate em Évora.

vocabulário e de valores e a introdução da

Partilhando com os professores presentes as

Referindo-se às alterações nos Programas

famigerada TLEBS. A exigência, o desejo de

suas preocupações ao longo da manhã e tarde

e à importância de os alunos desfrutarem

ultrapassar a dificuldade, de compreender

Sábado,Maria do Carmo Vieira encheu o audi-

a leitura dos clássicos e a convivência com

e saber nos alunos, foram substituídos pela

tório de imagens e palavras simultaneamente

a Arte, Pintura, Música e Literatura, Maria

convivência com a facilidade e o sucesso

comoventes e fortificantes. Não podem os

do Carmo Vieira criticou o desejo do M.E. de

garantidopara o sistema obter estatísticas

professores servir o Estado como máquinas,

abolir as Humanidades e de se basear em te-

que o validem. Na disciplina de Português

“não estamos aqui para criar um exército

orias da educação ultrapassadas fomentando

privilegia-se o texto informativo e utili-

de estúpidos, temos que fazer uso livre da

de forma leviana a rivalidade entre “velho”

tário, bem como a linguística descritiva e

inteligência e resistir quando necessário”.

(o que nos Programas não tem carácter lú-

tecnicista, em detrimentoda literatura e da

gramática normativa.

Camarada, isto não é um livro,
Quem isto toca, toca um homem.

pragmático.
Na convivência com a palavra e com os

e que insensatamente impõe a alunos, do 1º

Walt Whitman (1819-1892)

textos de qualidade aprendemos a amar a

ciclo ao secundário, uma descrição tecnicista,

língua, cuja herança honramos, falando-a e

confusa e estéril da língua.

BS), conhecendo a aventura que a determinou

Convido sempre os meus alunos a saber de

escrevendo-a bem. Aliás, só dominando a lín-

A nós professores cabe-nos reagir com

cor estes dois versos do poeta, norte-america-

gua materna e interiorizando a sua gramática

eficácia a estas imposições insensatas, fruto

no, Walt Whitman, para que reflictam sobre o

conseguiremos estruturar com rigor e correc-

de um trabalho desenvolvido em gabinete e

diálogo que toda a obra de arte, neste caso a

ção as nossas ideias, em suma, conseguiremos

distante do local de ensino que põe em causa

literatura, estabelece com o leitor. Tocando

pensar. Não será certamente com textos de

o nosso estudo, a nossa inteligência e a expe-

nós o criador, deixamo-nos simultaneamente

vocabulário paupérrimo e, por vezes, mal

riência diária com os alunos, na sala de aula.

tocar por ele e nesse momento de uma quase

escritos que nos treinaremos a fazê-lo, saben-

Pela confiança que estes últimos depositam

«aparição» começa a descoberta que por força

do, no entanto, que muitos deles se incluem

em nós, não podemos ser passivos, nem tão

nos influenciará beneficamente. Por isso nos

também no Plano Nacional de Leitura, onde

pouco tolerar a falta de respeito com que os

empenhamos em demonstrar que a literatura

predomina a quantidade sobre a qualidade.

professores têm sido tratados pelo próprio

é uma arte e não, como infelizmente se quer

É de lamentar igualmente que a linguística se

Ministério da Educação e por quem, na base do

impor, um mero tipo de texto entre tantos

sobreponha à gramática, através da nova, e

«diz-se, diz-se», se arroga o direito de acusar

outros, convivendo, por exemplo, em pé de

quero crer que efémera, Terminologia Linguís-

desconhecendo aquilo de que fala.

igualdade com o texto informativo e o texto

tica para os Ensinos Básico e Secundário (TLE-
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concursps

Mega-Agrupamentos
A avaliação que o Governo não fez (nem quer fazer)
Agora, que tanto se fala em avaliação, sobre-

colegas, uma metodologia que, de resto, foi

seu sistema de ensino, onde 40% das escolas

tudo no que à suspensão de um sistema injusto,

utilizada nas restantes zonas do País e cujos re-

têm menos de 50 estudantes e apenas 3%

burocrático, incoerente e inútil diz respeito,

sultados foram convergentes e uniformes, sem

vão além dos 600. Avançou também com o

que até provoca “mágoa” na Drª Alçada, urge

grandes disparidades, levando-nos a acreditar

exemplo de Nova Iorque, em que 20 grandes

falar de rigor, de verdade e de seriedade. É

que, neste momento, temos uma saturação de

Escolas Secundárias foram substituídas por

disso que se trata ao apresentar as conclusões

informação quanto ao levantamento de um

200 novas unidades, cujo número de alunos

de um estudo desenvolvido no terreno pelos

conjunto de problemáticas, que uma vez mais,

vai pouco além dos 400, o resultado foi uma

sindicatos da Fenprof, quanto ao impacto das

temos que denunciar pois, nesta fase, podemos

taxa de sucesso escolar que subiu de menos

medidas que ditaram a reorganização da rede

afirmar que os resultados obtidos estão em

de 40% para 69%. Para finalizar, o exemplo do

escolar, mais concretamente no que à agrega-

conformidade com os alertas que os sindicatos

Reino unido, em que uma das prioridades do

ção de Agrupamentos e a encerramentos de

da Fenprof fizeram em tempo oportuno. Trata-

actual Primeiro Ministro foi a criação de escolas

escolas diz respeito.

se de problemáticas às quais os docentes,

pequenas, uma opção que representa uma

Esta avaliação que o ME se recusa a fazer ou

os não docentes, os alunos e encarregados

profunda inversão da tendência registada na

à qual se limita a fechar os olhos, fornece-nos

de educação são sensíveis, uma vez que as

última década, onde a aposta em escolas de

informações alarmantes quanto ao funcio-

sentem na pele, mas que o ME e Governo

maior dimensão (cerca de 55% das Escolas Se-

namento e à qualidade educativa da Escola

fazem orelhas mocas, pois, assumidamente,

cundárias tem mais de 900 alunos) fez com que

Pública. Podemos afirmar, com rigor, que se

estamos na presença de medidas que visam

a função de dos docentes passasse a ser mais a

trata de uma gestão irracional que leva a um

poupar milhões à custa da desqualificação e

de “apagar fogos” do que

desastre organizativo e que, consequentemen-

desumanização da Escola Pública.

te, não traz quaisquer vantagens do ponto de

A primeira chamada de atenção das con-

propriamente ensinar.
Ao que parece, já

vista pedagógico, representando, assim, um

clusões deste estudo vai para o significativo

muitos concluíram

verdadeiro escândalo educativo, pois destas

número de alunos por cada unidade de

que escolas grandes

opções políticas o único que se vislumbra, aliás,

gestão, chegando a atingir o número de 2700

e numerosas são po-

assumido pela própria resolução do Conselho

no Agrupamento de Escolas de Albufeira. Um

tenciadoras de insu-

de Ministros, é uma poupança financeira, ou

cenário de desumanização e potenciador

seja, quer isto dizer que o governo poupa

de insucesso escolar. Se assim

na Escola Pública que deveria dar condições

não fosse a tendência noutros

dignas de educação e formação aos filhos

Países não seria a de reduzir

dos Portugueses, para depois enterrar esses

o número de alunos por

milhões de euros em buracos sem fundo, como

escola, como está a

sejam os BPN’s, que foram afundados por

acontecer, conforme

gestores incompetentes e corruptos a quem o

veio publicado no

governo decide dar toda a cobertura. Aqui, as

Jornal Público de

opções do “centrão” político e social são claras

19 de Julho de

e convergentes.

2010, apon-

Os dados aos quais nos vamos referir repor-

tando vários

tam-se aos Mega-agrupamentos constituídos

exemplos

na Área do SPZS (Distritos de Faro, Beja, Évora

que passa-

e Portalegre), sendo que de 13, que foram

mos a citar.

criados, temos informações recolhidas de 9,

Na Finlândia,

representando assim, cerca de 70% dos casos.

uma Escola

A metodologia utilizada para esta recolha

Secundária

de dados foi através de contactos com as

não vai além

Direcções dos Agrupamentos, recolhendo infor-

dos 600 alunos,

mações relevantes através de perguntas inten-

sendo a peque-

cionais. A recolha fez-se também nas diversas

na dimensão das

reuniões sindicais aí realizadas, com registo

escolas apontada como

de opiniões, e de problemas levantados pelos

uma das marcas genéticas do

cesso educativo.
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Curiosamente é o caminho do insucesso que

por uma gestão impessoal, a dificuldade de

quentes atrasos na resolução de problemas,

os incompetentes governantes Portugueses

elaboração do projecto educativo, do regu-

que se desejariam de resolução célere,

teimam em trilhar, contra tudo e contra

lamento interno e de vários regimentos, o

provocado pelo acréscimo de instâncias

todos.

elevado número de pessoas por estrutura,

intermédias.

Outro cenário que nos surge é o das difi-

há grupos disciplinares que chegam a ter

Outro aspecto importante para a vida destas

culdades naturais resultantes destas novas

mais de 60 docentes e, consequentemente as

unidades orgânicas prende-se com o desinves-

realidades e que levam à desmotivação de

dificuldades de coordenação, as deslocações

timento brutal e absurdo, que não se expressa

quem lá trabalha e estuda. Aqui regista-se a

de docentes dentro dos mega-agrupamentos,

só pela redução orçamental mas também

junção artificial de Escolas/Agrupamentos

com todas as dificuldades acrescidas ao seu

por via da redução do crédito global de

com realidades e identidades distintas, a

trabalho, juntando os custos de deslocação

horas, situando-se essa redução, em termos

substituição de uma gestão de proximidade

e ainda o aumento de burocracia e os conse-

nacionais, nas 4286 horas, podendo atingir,

De A a Z mil e uma razões para c

A

companhamento
Nota-se nos mega-agrupamentos a
falta de acompanhamento por parte
das equipas de apoio das DRE’s.
Administração
Quem trabalha num mega-agrupamento
sabe bem que é muito difícil e trabalhosa
a administração e gestão de uma estrutura com este peso: milhares de alunos,
centenas de professores e de assistentes
operacionais e outros funcionários, escolas
afastadas, com diferentes realidades e
enquadramentos…

B

urocracia
Com mais instância intermédias há
mais burocracia e mais atrasos na
resolução dos problemas, com a imposição
de planificações, minutas e reuniões sucessivas, numa maratona cujos resultados
deixam por vezes muito a desejar…
Há, sem dúvida, uma morosidade dos
processos, com implicações negativas a
vários níveis.

C

alendarização (de reuniões)
Há dificuldade na calendarização
de reuniões.
Concentração (de poderes)
A forma como está estruturado o trabalho
de direcção provoca uma concentração de
poderes, que não facilita aquele trabalho.
Conselho Geral
Há sectores de educação e ensino que não
estão representados no novo Conselho
Geral (CG).
Crédito (horário)
Vivem-se nos mega-agrupamentos as
consequências do crédito horário reduzido - há casos em que o crédito resultante
da “fusão” é inferior ao de qualquer das

Escolas/AE extintos

D

eslocações
A actividade e a organização do
trabalho num mega-agrupamento
obrigam a deslocações desmotivadoras e
dispendiosas. muitas delas motivadas pela
concentração dos serviços.
Desumanização
Mega-agrupamentos com três mil alunos
e mais conduzem a uma desumanização
da vida escolar.
Dificuldade
Há uma acentuada dificuldade de escolha
de coordenadores de departamento, relatores e outros coordenadores. Há também
dificuldade na tomada de decisões , num
contexto de comunicação complexa.
Dualidade (de critérios)
Registam-se muitas situações de dualidade de critérios na nomeação de cargos
– nomeadamente de coordenadores de
departamento.

E

ncerramento (de escolas e o PEC IV)
Em 2010, o Governo encerrou 701
escolas do 1º Ciclo e extinguiu dezenas de escolas secundárias e agrupamentos
para criar 84 mega-agrupamentos (13 dos
quais na zona sul). Fê-lo desrespeitando
a Resolução 94/2010 da Assembleia da
República, que recomendava a suspensão
imediata de todo o processo. Usando o argumento (demagógico) de que a medida se
destinava a melhorar o sistema de ensino,
o Governo acabou por reconhecer que esta
reestruturação permitiu uma redução de
5.000 docentes no sistema, em 2010/11 – e
o PEC IV previa que o aprofundamento da
racionalização da rede escolar permitirá
poupar cerca de 450 milhões de euros nos

próximos dois anos.
Estudo (da FENPROF)
Não tendo o ME desenvolvido qualquer
processo de avaliação relativo aos 84
mega-agrupamentos criados em 2010, a
FENPROF decidiu promover um estudo de
avaliação do processo de constituição e
do funcionamento destas superestruturas
organizativas. Os resultados deste estudo
(divulgado recentemente) retratam uma
realidade caracterizada por dificuldades
várias, decorrentes da junção artificial de
escolas com histórias e culturas distintas
(nalguns casos, fisicamente distantes) e
da substituição de uma gestão de proximidade por uma gestão à distância, tendo
como consequências a desumanização dos
espaços, a impessoalidade das relações, a
descoordenação pedagógica, a morosidade
dos processos, a sobrecarga de trabalho e o
aumento da burocracia, da conflitualidade
e do centralismo.

F
G
H

unções
Surgem situações de confusão no
exercício de funções dentro do
mega-agrupamento, com sobreposições.
rande (perda de tempo)
Há uma grande perda de tempo e
meios, em telefonemas e correio
electrónico.

orários
A realidade dos mega-agrupamentos é marcada também pela existência de Horários distorcidos motivados
pelas deslocações .

I

ndisciplina
A realidade dos mega-agrupamentos
aponta para um aumento de situações

de indisciplina e do s
nidade.
“Intermediários”
Há um maior número
no desenvolvimento d
a-dia num mega-agru

J

osé (Sócrates)
O PM demission
rança muito ne
educação, onde,. com
políticas desastrosas.

L

ei (de Bases do
Não se põe em
de racionalizar
é fazê-lo a todo o cus
as finalidades que a
guir e desrespeitand
Sistema Educativo, q
administração do sis
critérios de natureza
prevalecer sobre qua
planificação da rede
vista a humanização d

M

etodologias
Há uma gran
todologias e d
dos profissionais das d
Monopolização
É a monopolização, p
decisões que extingue
às boas práticas ante
vidas pelas outras esc

N

úmero (exces
Há um número
soas por estru
exemplos de Departa
com 100 professores

actual

actual

como acontece no Agrupamento de Escolas

cação da Resolução do Conselho de Ministros

a instabilidade, a centralização, a dualidade,

José Belchior Viegas, no Algarve, um total de

nº 101-A de 2010, o que em alguns agrupa-

a imposição, a tensão, o prejuízo, a morosi-

218 horas, sendo este factor extremamente

mentos representa uma redução na ordem

dade, a redução e a sobrecarga. Um cenário

limitador na capacidade de autonomia peda-

dos 35 docentes, cerca de 21, em média, nos

dantesco para a Escola Pública, pois representa

gógica e administrativa das escolas.

Mega-Agrupamentos da Área do SPZS. Uma

a sua desconfiguração e, mais grave, os efeitos

Para terminar esta análise não podemos

redução que tem repercussões na qualidade

que estas medidas irão ter na formação e esco-

deixar de referir o cenário de despedimen-

pedagógica e na deterioração das condições

laridade do povo Português num futuro próximo.

tos, pelos postos de trabalho eliminados

de trabalho dos docentes.

Deixamos esta nota de preocupação e de alerta

por este conjunto de medidas. Segundo

Podemos dizer, portanto, que o que caracte-

que não pode ser ignorada, mas que o ME e o

números do próprio governo são 5000 postos

riza os Mega-agrupamentos é genericamente,

Governo teimam, na obsessão cega de redução

de trabalho docente, de acordo com a publi-

a conflitualidade, o afastamento, a confusão,

da despesa, não querer ver.

chumbar os mega-agrupamentos…

sentimento de impu-

o de “intermediários”
das situações do diaupamento,

nário deixa uma heegativa no campo da
mo se sabe, incentivou
.

o Sistema Educativo)
causa a necessidade
meios. Não se pode
sto, comprometendo
a Escola deve persedo a Lei de Bases do
que estipula que, na
stema educativo, os
a pedagógica devem
aisquer outros e que a
escolar deve ter em
dos espaços escolares.

nde diferença de medinâmicas de trabalho
diferentes escolas.

pela escola sede, de
em, ou se sobrepõem,
eriormente desenvolcolas

ssivo)
o de excessivo de pesutura: são frequentes
amentos Curriculares
e mais…

O

rientações (duma Ministra que está
afazer as malas…)
Em matéria de mega-agrupamentos e de encerramebnto cego de escolas,
Isabel Alçada revelou orientações muito
preocupantes, ao estilo de uma certa
evolução na continuidade. Estando de
malas aviadas, ou seja, estando o Governo
em gestão, o melhor que a ministra pode
fazer será…não tornar pior o que já não
está tão mal!...

P

atamares (diferentes)
Registam-se múltiplas situações de
patamares diferentes de desenvolvimento organizativo entre agrupamentos
de escolas fundidos.
Perguntar (não ofende)
Queremos escolas com projectos e identidades próprias ou “unidades orgânicas”
descaracterizadas e pedagogicamente
ingeríveis? A prioridade é apostar na educação e na qualificação dos portugueses, ou o
mais importante é reduzir custos para tornar o sistema público mais barato? Neste
último caso, talvez pudéssemos dispensar
as escolas. Mas estaríamos a comprometer
gerações e a desistir do futuro.
Postos (de trabalho)
A imposição de um mega-agrupamento,
na perspectiva economicista da máquina
centralizadora do ME/Governo, aponta
em primeiro lugar para a diminuição do
número de docentes e consequentes postos
de trabalho

Q

uotas
As quotas de excelente e muito
bom eram frequentemente “deslocadas” para a sede do agrupamento,
criando situações de flagrante injustiça.

R

egulamentos
Surgem dificuldade na elaboração
de Regulamento Interno e Regimentos.
Relação (de proximidade)
O dia-a-dia nos mostra que desapareceu
a relação de proximidade do órgão de
gestão com a comunidade educativa, com
as consequências muito negativas que se
imaginam.

S

alário
Não bastam os cortes salariais, não
bastam os congelamentos! Muitos
docentes são obrigados a percorrer todos
os dias dezenas de quilómetros entre
escolas, pagando do seu bolso o desgaste
e o consumo das suas viaturas… Não há
salário que aguente!
Sentimento (de pertença)
A realidade do mega-agrupamento provoca, naturalmente, a falta de sentimento de pertença a uma comunidade.
Procedeu-se à junção artificial de escolas/
agrupamentos com identidades distintas.
Sobrecarga
A organização do mega-agrupamento
implica uma sobrecarga de trabalho dos
coordenadores.

T
U

ensão
Os mega-agrupamentos provocam
situações de tensão, de relacionamento difícil, potenciadoras de conflitos.
niformização
Destacam-se sérias dificuldades na
uniformização documental (quer
pela imposição, quer pela discrepância).
Universos (desconhecidos)
Alunos, encarregados de educação, fun-

cionários, professores, integrados de forma artificial em universos desconhecidos.

V

ontade (das comunidades escolares
desrespeitada)
O SPZS e a Federação Nacional
dos Professores discordam de uma reestruturação da rede escolar meramente
administrativa que, contra a vontade das
comunidades escolares e das autarquias
tem levado a encerrar todas as escolas
com menos de 21 alunos sem ter em conta
as diferentes realidades e o impacto do
encerramento indiscriminado no acentuar
da desertificação do interior do país; e a
fundir escolas/agrupamentos em “unidades orgânicas” de grande dimensão,
ignorando as suas especificidades de
organizações educativas com história e
identidade próprias, com projectos em
desenvolvimento, com órgãos de administração e gestão democraticamente
eleitos.

X

XI (Século)
Desnorte, descaracterização, desumanização, desmotivação, dificuldade, descoordenação, distanciamento,
deterioração, desinvestimento, despedimento, disparidade – esta é realidade
dos mega-agrupamentos impostos pelo
Ministério da Educação, esta é a ideia de
escola do século XXI dos políticos que têm
passado pelo ME!

Z

arpar
Fazem-se as malas nos ministérios
do Governo Sócrates. É tempo de
zarpar e, no caso do ME, é também tempo de deixar as escolas e os professores
em paz!

especial

Soluções encontradas são globalmente positivas para os docentes

Depois de longas negociações,
Fenprof chega a acordo com a AEEP
No início de 2010, no âmbito da revisão
global do clausulado geral, a AEEP apresentou uma proposta de alteração da
duração da carreira, fazendo depender
da aceitação da FENPROF a actualização
dos salários em 2010. Mas as matérias em
discussão (carreiras, vencimentos, horários de trabalho, defesa das actividades
a desenvolver na componente lectiva e
não lectiva, entre outras), dada a sua
importância para os docentes, não permitiam que a negociação avançasse. Por
isso, estas negociações foram retomadas
no início deste ano lectivo e só agora, em
Abril, foram concluídas. A revisão global
do clausulado terá início agora, com base
no acordo assinado com a AEEP.
Longas foram as reuniões e “acesas” as
discussões, mas toda a Comissão Negocia-

24 . Intervir

dora Sindical da FENPROF acredita que
foi feito um bom esforço de aproximação
negocial no sentido de salvaguardar os
direitos e interesses dos docentes.
Não abdicámos nem abdicaremos dos
princípios que consideramos fundamentais
no que diz respeito ao reconhecimento do
trabalho desenvolvido pelos docentes, por
julgarmos que, tendo conhecimento das
propostas iniciais da AEEP, o acordo agora
firmado defende os professores e educadores que trabalham nos estabelecimentos
do Ensino Particular e Cooperativo, não
comparando, obviamente, com o actual
Contrato Colectivo de Trabalho mas com
as propostas inicialmente apresentadas
pela AEEP e que, sabe-se, mereciam um
pré-acordo da UGT. A FENPROF foi capaz
de ir muito mais longe e o consenso obtido,

no actual contexto político, económico e
social é considerado globalmente satisfatório e favorável aos docentes.
O SPZS, no âmbito da FENPROF, continuará a lutar pelos princípios que considera
justos na defesa dos direitos dos seus
associados. E será com esta determinação
demonstrada pela FENPROF (apresentando
propostas e nunca abdicando do essencial)
durante as negociações desenvolvidas que
permitiram que as propostas iniciais da
AEEP fossem profundamente alteradas.
Iniciaremos agora o processo da revisão
do clausulado global do Contrato Colectivo
de Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo e estaremos sempre disponíveis
para, com os professores e educadores,
defendermos intransigentemente os seus
direitos.
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Que é feito dos excluídos
por uma falsa inclusão?!
Em 7 de Março de 2011 o ME apresentou
o relatório final do projecto de avaliação
externa de implementação do DL nº 3/2008.
E é o próprio relatório a admitir que uma
parte substancial das mudanças introduzidas
por este diploma diz respeito à definição
de população alvo dos serviços de EE e ao
uso da CIF no processo de avaliação e de
elegibilidade.
Em Fevereiro de 2010, o SPZS, em conjunto com os demais Sindicatos da FENPROF,
alertou e divulgou publicamente, em conferência de imprensa, que a aplicação da CIF
como instrumento para a elegibilidade de
crianças e jovens no âmbito da EE só tinha
como objectivo: impedir que a grande
maioria dos alunos com NEE ficasse com
apoio especializado, indo ao encontro da
redução drástica (em nº de alunos que
necessitam de apoio no âmbito da EE e em
nº de docentes necessário p desempenhar
funções na EE) que o ME, administrativamente, queria impor.
O relatório agora divulgado reconhece que
este objectivo foi a principal intenção na
publicação de legislação tão restritiva, objectivo que foi alcançado. Mas para isso não
era necessário esperarmos por um relatório
do ME, a FENPROF e o SPZS já o tinham dito.
O SPZS, juntamente com os docentes,
desde a publicação do DL nº 3/2008, que
denuncia as intenções maléficas do ME/
Governo de afastar milhares alunos que
passariam a não ser elegíveis com a aplicação da CIF, ficando sem qualquer apoio
no âmbito da EE. E muitas são as crianças
e jovens (mais de 21 mil) que necessitam
desse apoio para que atinjam o sucesso, de
acordo com as suas capacidades e limitações
devidamente compensadas por medidas de
apoio… que agora, no entanto, perderam.
Este relatório só vem confirmar o que o
SPZS/FENPROF têm vindo a denunciar desde
a apresentação do projecto de diploma para
alteração do quadro legal da EE:
- acentuar a separação dos alunos com e
sem deficiência
- deixar ao “abandono” um número
muito elevado de alunos que, também eles,

com graves problemas, estão “diluídos” em
turmas sem redução e sem qualquer apoio
especializado por parte dos docentes de EE.
O próprio diploma do ME admite que, numa
fase inicial, poderá haver uma redução dos
apoios para alguns alunos (mas eles não
desapareceram… o ME/Governo apenas
estão à espera que os dias, semanas, meses,
anos passem para estes alunos saírem da
escola), responsabilizando totalmente as
escolas e os professores. Face a isso, não
se conhece qualquer outra intervenção não

especializada que contribua para a resolução dos problemas dos alunos não elegíveis
para a EE, dentro e fora das escolas (junto
da comunidade). O relatório afirma que
as escolas terão que se organizar para “…
responder com mais eficácia aos alunos que
com a nova definição de população alvo não
são abrangidos pelas medidas ao abrigo do
DL”. É que o problema destes alunos não
se resolve com uma “ajudazita” ou um
“apoiozinho”, resolve-se com medidas de
Educação Especial que lhes foram retiradas.

Então como está a ser dada a resposta educativa a estes alunos?
Como estão as escolas a organizar-se? Estarão estes alunos a ter
os apoios necessários para o seu desenvolvimento biopsicossocial?
A estas perguntas o relatório do ME
não dá respostas, mas todos estamos
preocupados não só com os que efectivamente têm o apoio da EE (que, em
muitos casos, perderam em horas e
condições) mas também com os outros
que, por força de uma opção política
imposta por uma legislação restritiva e
nada inclusiva, os impede de terem os
recursos humanos, materiais e técnicos
essenciais para o seu desenvolvimento.
O SPZS/FENPROF não pode concordar
com o facto destes alunos, considerados pelo ME como não elegíveis para a
EE, estejam sem apoio especializado e
à “mercê” de vontades ou bom senso
de algumas escolas para dar resposta
dentro das suas reduzidas (e cada vez

mais reduzidas) capacidades (redução
de financiamento, de docentes, de
assistentes operacionais, de outros
técnicos, …).
Ignorar a necessidade de uma resposta
séria para estes alunos é o “faz-deconta” na defesa de uma escola (muito
pouco) inclusiva!
O SPZS/FENPROF nunca aceitará esta
situação e por isso continuaremos a denunciar o que não está a ser divulgado
pelo ME. E o que se esconde é o que
diz respeito aos alunos com NEE que
por força da aplicação da CIF, não são
elegíveis para o apoio no âmbito da EE.
São milhares os condenados ao fracasso
por governantes que, decididamente,
desistiram da Educação.
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SPZS e os restantes sindicatos
da FENPROF prosseguem para tribunal
com contestação aos roubos salariais

Depois da fase de contestação nas esco-

que o Governo recusa suspender grandes

que a contestação às medidas que lhes têm

las e após o indeferimento que recaiu so-

obras, como é o caso do TGV, e em que

sido aplicadas deverá continuar. Neste caso,

bre a impugnação salarial apresentada, os

são rejeitadas estratégias que aliviariam

continuará nos tribunais.

docentes dirigem-se agora aos tribunais,

os trabalhadores de tantos e tão pesados

Só no SPRC/FENPROF são já mais de 600 os

no sentido de prosseguirem com a contesta-

sacrifícios como os que lhes têm sido im-

processos instruídos (de um total que ultra-

ção à redução salarial que lhes foi imposta.

postos – como a renegociação da dívida, o

passa o milhar) e que, agora, em colectivos

Num momento em que já se conhecem re-

aumento da carga fiscal sobre os grandes

distritais, entrarão no TAF de Coimbra, com

sultados francamente positivos obtidos pela

lucros ou a alteração dos benefícios de que

o Sindicato a representar os professores.

banca e pelos grandes grupos económicos,

gozam os off-shores –, entendem os profes-

Também nos TAF de Aveiro, Castelo Branco,

mesmo depois de ter estalado a crise, em

sores e os seus Sindicatos representativos

Leiria e Viseu entrarão processos individuais
apoiados pelo SPRC/FENPROF.
A FENPROF fez contas e só no primeiro
trimestre de 2011 foram já subtraídas algumas dezenas de milhão de euros aos salários
dos docentes, estando ainda bastante mais
para, até final do ano, lhes serem roubados.
Isto se os dois maiores partidos portugueses
não acordarem, com o FMI, um agravamento
do roubo, o que seria ainda mais lamentável
e intolerável.
Esta terça-feira, dia 12 de Abril, pelas
10 horas, o Secretário-Geral da FENPROF,
Mário Nogueira, estará no TAF de Coimbra,
não só para entregar, no tribunal, as acções
do colectivo constituído para o distrito de
Viseu, como para, em declaração à comunicação social, dar conta da violência de um
roubo que, como todos têm notado, não
levou a que a crise se tivesse atenuado.
Pelo contrário…
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Licínio C. Lima (Universidade do Minho):

“O director vive na corda bamba,
entre a espada e a parede”
“Há muitos anos que chamo a atenção
para o facto de o poder de direcção da
escola, em Portugal, ter uma característica especial que é… estar fora da escola,
estar deslocado (tenho chamado a isto
a direcção atópica das escolas); está no
Ministério da Educação, nos seus departamentos centrais e nas direcções regionais. Há certamente, em cada escola,
exercício de poderes, mas são sobretudo
poderes de execução, subordinados a uma
direcção externa.”
As palavras são de Licínio Lima, investigador e docente da Universidade
do Minho, e foram proferidas num dos
seminários preparatórios do recente 7º
Congresso do Sindicato dos Professores
do Norte (SPN), em finais de 2010. O
prestigiado docente universitário falava
em Vila Real numa sessão subordinada ao
tema “Organização escolar, democracia
e autonomia”. Tal como as dos outros
dinamizadores daqueles seminários, a
intervenção de Licínio Lima – organizada
e adaptada pelo jornalista José Paulo
Oliveira – integra uma brochura especial
que o SPN editou e que foi lançada no 7º
Congresso, em Guimarães. “Para muitos
de nós, é essencial procurar que a escola, a vários títulos, se democratize. Não
apenas em termos de acesso e de sucesso
educativo, mas também em termos de
modelo de governação”, destaca Licínio
Lima.
SE A DEMOCRACIA FICA
À PORTA DA ESCOLA…
Sabemos que a escola não faz tudo, nem
muda tudo, não transforma isoladamente
a sociedade. É contudo um elemento fundamental de democratização e, portanto,
se a democracia ficar à porta da escola
isso torna tudo mais difícil para a escola
e também para a sociedade e para o sistema político, económico, cultural, etc.
Aparentemente, é bastante mais difícil
democratizar as relações sociais no interior das grandes organizações formais
– das empresas aos partidos políticos - do
que na escola.
Mas se entendermos que a escola é
uma organização demasiado “séria” para
poder integrar práticas democráticas,
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ideia hoje dominante em certos discursos
políticos, então o projecto de uma escola
democrática torna-se de difícil realização. Na verdade, não tem sido nada fácil
democratizar a escola, que de resto não
foi historicamente construída como uma
organização democrática em termos de
modelo organizacional e de governação.
É no momento em que os estados modernos entendem que a educação escolar
é demasiado importante para estar na
mão dos privados, da Igreja, das famílias,
etc., que este projecto de escola pública, hoje transformado numa escola de
massas, emerge. Beneficiará da acção do
Estado em termos de provisão e de maior
garantia de acesso a um direito social, e
por essa via evidenciará potencialidades
democráticas; mas será correlativamente
objecto de maior controlo e, entre nós,
de uma administração tradicionalmente
muito centralizada, portanto pouco propícia a uma governação democrática e a
uma escola dotada de autonomia.
“NOVA GESTÃO PÚBLICA”
A genealogia da escola, como organização moderna, parece mais influenciada
pelo modelo industrial do que propriamente por uma vocação de governo
democrático e de tipo sócio-comunitário.
E isso também explica por que razão
não é nada fácil proceder à sua democratização… especialmente nos tempos
que correm em que, de uma maneira
geral, o discurso político se notabiliza
exactamente por procurar estabelecer
uma disjunção, uma desconexão, entre
democracia e educação escolar.
Quanto mais de insiste nessa disjunção, mais se procura um outro tipo de
conexão, que é a conexão entre uma
boa gestão e a escola - como gerir bem
uma escola?
Mas o padrão de gestão dessa opção é,
em geral, um padrão de gestão de tipo
produtivista, empresarial, baseado na
racionalidade económica, na racionalidade técnico-instrumental, que hoje é
genericamente apelidado de nova gestão
pública. Frequentemente sem compreender que a forma como uma escola se
encontra organizada e é gerida não é,

em caso algum, meramente instrumental,
nem separável da sua vocação educativa
e do seu projecto pedagógico.
COMPETIR PARA PROGREDIR
O “gerencialismo”, a gestão da qualidade total e outras abordagens típicas da
gestão de recursos humanos, conheceram
nos últimos anos um protagonismo inédito
nas políticas e práticas escolares, designadamente através da ideologia das escolas eficazes, da produção de resultados
escolares quantificáveis e mensuráveis,
da performance competitiva, da desvalorização das dimensões educativas e
da socialização normativa e comportamental dos alunos, da educação
para a democracia e da educação
cívica. O gerencialismo na educação
escolar entrou com grande força e
com ele a racionalidade económica
e o seu conhecido lema pedagógico:
competir para progredir.
Porém, quanto mais competimos para
progredir, à luz de um referencial de rivalidade, mais a democracia escolar se
torna uma dificuldade, ou mesmo
uma impossibilidade nalguns
casos…
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“PEDAGOGIAS PROGRESSISTAS,
ROMÂNTICAS…”

Uma outra dimensão relacionada com
esta, que se manifestou em França e
noutros países há já mais de uma década,
mas que ocorre agora nos últimos tempos
em Portugal com bastante vigor, é aquilo
a que podemos chamar um ataque ao
pensamento educacional, à pedagogia
contemporânea, sob designações várias, do tipo: pedagogias progressistas,
pedagogias românticas, e também uma
tendência para a judicialização de certos comportamentos escolares – veja-se
a questão da disciplina/indisciplina – e
estas matérias articuladas têm efeitos
perversos. Um deles é confundir os
alunos, as famílias, os professores. Há
também uma adesão – perdoem-me a
metáfora – há uma adesão suicida dos
profissionais da educação e do ensino
a algumas destas críticas… se eu
perco o meu discurso educativo e pedagógico, o meu
referencial profissional,
o meu referencial de
ideias e a historicidade dessas ideias… eu
fico “descalço”, perdido, como profissional. Dito de outra
forma, em processo
de desprofissionalização.

A “AUTORIDADE”DO PROFESSOR

Outra lógica, articulada com esta, é a do
discurso da autoridade do professor e da
escola, discurso que é feito criticando a
situação a que chegamos, que terá sido,
de acordo com os pedagogos da contrapedagogia, de crise de autoridade ou de
desautorização dos professores. Porém, a
resposta a estes problemas não reside no
retorno a uma pedagogia autoritária, que
de resto cedo seria considerada ilegítima
e se revelaria ineficaz.
Afirma-se também que as pedagogias
modernas introduziram na escola a ideia
do facilitismo, do hedonismo, da não
necessidade de estudar. Peço sempre que
me indiquem quais são exactamente os
grandes pedagogos que defenderam isso,
porque quero lê-los e, possivelmente,
também criticá-los. As acusações são,
contudo, genéricas, à margem dos autores e das fontes. Pelo contrário, alguns
dos maiores expoentes da pedagogia
democrática, como Paulo Freire, por
exemplo, sempre afirmaram que estudar
é um acto difícil, que exige disciplina
por parte de um sujeito activo e crítico,
interessado e não alienado.
A AUTORIDADE SEM LIBERDADE
TRANSFORMA-SE EM AUTORITARISMO…

Estamos a cometer um erro muito
grave ao opor autoridade a liberdade. A
autoridade científica e pedagógica dos
professores é certamente indispensável,
porque nela assenta o seu poder considerado legítimo. Segundo Paulo Freire,
a autoridade pedagógica e a liberdade
pedagógica são absolutamente fundamentais e uma não pode passar sem a
outra. Com efeito, afirmou o autor, a
autoridade sem liberdade transforma-se
em autoritarismo, ao passo que a liberdade sem autoridade corre os riscos
de se transformar em licenciosidade.
HÁ O CURRÍCULO QUE CONTA
E O QUE NÃO CONTA…
O paradoxo em que vivemos é
o seguinte: fazemos a defesa
de uma escola totalmente
subordinada aos resultados
escolares, e isto numa
perspectiva restrita
– a democracia, a
cidadania, o espírito crítico,
a autonomia,
os valores,

também são resultados escolares, mas
não são vistos como tal… não contam…
aliás, não saem no exame de 12º ano,
logo não contam… Numa escola tradicional, tudo o que não sai no exame é um
adereço… sempre assim foi. Os exames
nacionais apontam para o currículo que
vale, que conta. O currículo é uma construção social, arbitrária, convencional,
altamente hierarquizada. Há o currículo
que conta e o que não conta… Entre as
disciplinares nucleares do currículo há
ainda as consideradas mais nobres, as
mais tradicionais – não é por acaso que
se fala sempre no português e na matemática, vêm logo à cabeça…
Esta escola, centrada exclusivamente
em resultados escolares, em saberes
académicos considerados canónicos,
é uma escola que despreza os saberes
da convivência cívica, do diálogo, da
democracia, da análise crítica do mundo
em que vivemos. Esta opção acarreta
consequências. Vejamos: a escola não
deve educar para a democracia, para a
cidadania, para o aperfeiçoamento social, porque perde demasiado tempo; há
quem afirme, aliás, que a escola não sabe
fazer isso bem, a família que o realize,
as igrejas, a sociedade, as associações…
a escola deve fazer aquilo que é boa a
fazer: a instrução. Hoje, no discurso da
contra pedagogia, temos as competências, as qualificações e as habilidades. É
este o discurso. A escola deve, de acordo
com tal posição, formar os alunos para
o trabalho.
O problema é que, mesmo quando a
organização escolar e os professores
se fixam naqueles objectivos, são confrontados com grandes dificuldades em
atingi-los. Parecem incapazes de realizar
aquela missão, até devido aos comportamentos de resistência de certos alunos,
de certas famílias, de certos meios sociais
e culturais. Por vezes, parece faltar um
clima propício, mínimo, que permita
realizar aquela missão instrutiva, mesmo
que muito restrita, dadas as profundas
diferenças culturais e sociais que uma
organização escolar mais democrática
em termos de acesso hoje alberga. Existe
uma manifesta dificuldade em dialogar
com a diversidade, até porque a escola
tradicional procede de um projecto que
assenta na uniformidade e na produção
em larga escala; perante uma crescente
heterogeneidade, a escola revela-se
uma instituição com dificuldades de
diferenciar e diversificar, de resto num
contexto organizacional centralizado e
tendencialmente uniforme, onde não há
autonomia nem recursos suficientes. Diferenciar pedagogicamente para responder
positivamente
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à diversidade social e cultural, através
de uma organização burocrática e centralizada, revela-se uma contradição
insanável.
ENTÃO, NAS ESCOLAS PEQUENAS
OS ALUNOS NÃO APRENDEM?

Inventou-se agora, como sabem, a teoria de que nas escolas pequenas os alunos
não aprendem. Sobretudo com intuitos
de “racionalização” da rede escolar, de
extinção de escolas e de agrupamento
de outras. Porém, no passado, sempre
defendemos o inverso. Perante alunos
com dificuldades, o que se defendia?
A divisão das turmas, o trabalho com
grupos mais pequenos e mais apoiados,
designadamente através de equipas
docentes. Pois agora há quem defenda o
contrário… Imputa-se, estatisticamente,
às escolas pequenas mais abandono e
insucesso escolar, através de correlações
grosseiras que escondem mais do que
aquilo que são capazes de esclarecer.
Sabemos que as escolas pequenas tendem a evidenciar maiores percentagens
de insucesso e de abandono escolar, mas
não exactamente por as escolas serem de
reduzida dimensão.
Não há um nexo de causalidade entre a
dimensão da escola e o progresso escolar
dos alunos… A escola é pequena porque,
em geral, se situa num meio pequeno,
desvitalizado, rural, do interior, com
habilitações escolares muito baixas por
parte dos pais e das mães dos alunos, com
taxas de analfabetismo elevadas, com
um determinado tipo de profissões, de
rendimento…não bastará, por isso, deslocalizar os alunos para escolas maiores ou
para agrupamentos de grande dimensão.
A GESTÃO DEMOCRÁTICA
DAS ESCOLAS: DA EROSÃO AO OCASO
A nossa actividade é muito dificultada a
partir do momento em que os pressupostos são estes, plasmados na legislação e
num decreto que rege aquilo a que chamo
o ocaso da gestão democrática .
A gestão democrática passou anos e
anos por um processo de erosão nas escolas básicas e secundárias, nunca teve
uma vida fácil. Tenho, sobre isto, como
alguns dos presentes sabem, uma posição
bastante radical, que é a de que a gestão democrática, logo a partir de 1976,
foi transformada em muita gestão para
pouca democracia!...
Como a situação foi piorando ao longo
dos anos, compreendo que os sindicatos
tenham tido a necessidade de defender
algo que… enfim… talvez não fosse assim
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tão mau…face àquilo que se avizinhava,
embora deva dizer que foram os Sindicatos dos Professores os primeiros, em 1976,
a vir a público dizer o óbvio: o rei vai nu!
BASICAMENTE FOI ISTO
A GESTÃO DEMOCRÁTICA
Basicamente, constituiu uma transacção
entre o Ministério da Educação da altura
e os professores. O ME fez retornar todo
o poder ao centro, recentralizou o poder,
que nunca tinha descentralizado formalmente, mas os professores e as práticas
sociais na escola, durante 1974, 1975 e
parte de 1976, deslocaram o poder do
centro para as periferias; o poder retorna e, como contrapartida, o Ministério
entrega a gestão corrente ao exclusivo
dos professores. Basicamente foi isto a
gestão democrática.
Hoje é contudo menos do que isto.
Quem lê o decreto-lei nº 75/2008 percebe que, não obstante se afirmar que
se pretende reforçar a autonomia das
escolas (que é algo que se afirma, por
estas exactas palavras, desde o Programa
do XI Governo Constitucional, de 1987)…
tal não é o caso.
O preâmbulo faz alguns elogios à anterior gestão colegial através dos conselhos
directivos/executivos; no entanto apenas
a título excepcional, já que para o legislador o modelo anterior não propiciava
boas lideranças democráticas.
GESTÃO UNIPESSOAL
VERSUS GESTÃO COLEGIAL…
Uma gestão escolar, para ser boa e
eficiente, tem que ser unipessoal e não
colegial, segundo o racional assumido
pelo legislador. Ora, para sermos sérios,
não podemos imputar, a priori, nem a uma
gestão colegial nem a uma gestão unipessoal, mais e melhor gestão, e mesmo até,

no limite, uma gestão mais democrática,
ainda que, do ponto de vista morfológico
e até de alguns valores, eu diria que uma
gestão colegial está mais próxima dos
valores de uma concepção de democracia
participativa, mais aprofundada, do que
uma gestão meramente unipessoal.
O PODER DE DIRECÇÃO DA ESCOLA
ESTÁ FORA DA ESCOLA…
O problema é complexo porque teremos
de saber quem é o verdadeiro poder de
decisão na escola e se o verdadeiro poder
de decisão na escola estivesse no conselho directivo ou executivo ou no director,
a questão seria mais fácil de debater.
Há muitos anos que chamo a atenção
para o facto de o poder de direcção da
escola, em Portugal, ter uma característica especial que é… estar fora da escola,
estar deslocado (tenho chamado a isto
a direcção atópica das escolas); está no
Ministério da Educação, nos seus departamentos centrais e nas direcções regionais. Há certamente, em cada escola,
exercício de poderes, mas são sobretudo
poderes de execução, subordinados a uma
direcção externa.
RAPIDAMENTE, O DIRECTOR
SERÁ O ROSTO DO MINISTÉRIO DENTRO
DA ESCOLA!
Em todo o caso, o que se pretende – é
isto que afirma o preâmbulo do decretolei nº 75/2008 – é estabelecer um rosto
em cada escola e o director seria o rosto
da escola, o símbolo na escola…
Não conhecendo a administração escolar
portuguesa, nós ainda poderíamos acreditar nisto; conhecendo-a, eu diria que a
hipótese de trabalho mais plausível é a de
que rapidamente o director será o rosto
do Ministério dentro da escola; mesmo que
não o queira assumir… acabará por sê-lo,
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no sentido em que o modelo político e
organizacional da escola está preparado
para isso, induz efectivamente isso…
Terá muitos poderes?... Será assim tão
poderoso? Sim e não. Isto é: se olharmos
de dentro da escola para o director, verificamos que ele concentra muitíssimos
mais poderes do que tinha e até alguns
surpreendentes. Por exemplo:
1. Nomeia o subdirector;
2. Nomeia os assessores;
3. Nomeia os responsáveis dos departamentos;
4. Nomeia os responsáveis pela gestão
pedagógica intermédia;
5. Nomeia os coordenadores de estabelecimento;
6. Decide, à moda antiga, sobre a “recondução” dos professores contratados;
7. Preside ao Conselho Pedagógico;
8. Preside ao Conselho Administrativo;
9. Avalia os professores;
10. Exerce o poder disciplinar.
Convenhamos que concentra muitos
poderes. Tem uma certa posição hierárquica clara e, de certa forma, fala para
baixo de uma forma forte e musculada.
É o centro de uma organização interna
centralizada, não obstante as atribuições
do Conselho Geral e do conselho pedagógico, este último bastante desvalorizado.
UM DIRECTOR ATÉ 16 ANOS NO CARGO
Chamo entretanto a atenção para os 16
anos em que o director pode manter-se
no cargo. A coisa é simples. O director só
pode candidatar-se a dois mandatos, e
isto dá 8 anos. Ele é eleito por um mandato de 4 anos, mas o Conselho Geral tem a
possibilidade de o reconduzir, não abrindo
processo eleitoral, que é uma coisa extraordinária em termos democráticos.
Ficará, em tal caso, 8 anos no cargo.
No final desses 8 anos, poderá, finalmente, recandidatar-se e, caso seja eleito,

estará 12 anos no cargo. Caso o Conselho
Geral o entenda, pode reconduzi-lo, de
novo, situação em que iria até 16 anos
consecutivos no cargo.
O DIRECTOR VAI “FALAR GROSSO”
PARA BAIXO E “FININHO” PARA CIMA…

Com base na legislação em vigor, não
consigo encontrar qualquer outro dirigente da administração pública, eleito, que
possa no futuro perpetuar-se no poder de
forma idêntica.
Na verdade, o director, em termos de
micro-políticas, é extremamente poderoso, ainda que, metaforicamente, eu
tenho dito que ele vai falar grosso para
baixo e fininho para cima… ele tem realmente um poder muito grande – respirase nalgumas escolas um ambiente de
receio, de algum medo, de alguma passividade… isso respira-se… conheço várias
escolas em que as pessoas pensam duas
vezes antes de fazerem qualquer crítica.
Não obstante, seria importante saber se
a administração do ME já trata os directores como verdadeiros líderes das escolas
ou se, pelo contrário, os trata como
subordinados. E, ainda, se o director é
já o pivot da assunção de novos poderes
na escola, designadamente em termos de
poderes para mudar o currículo; poderes
para mudar a avaliação; poderes para
mudar a prática pedagógica; poderes
para tornar a escola mais democrática;
poderes para ter uma interlocução mais
aprofundada com a comunidade local…
Aqui, o director continuará a estar extremamente limitado na sua actuação,
pela legislação, pelo controlo central, etc.

VOCÊS VÃO ELEGER O CONSELHO GERAL
E PONTO FINAL…
A minha hipótese de trabalho, que é necessário confirmar, ou não - e isso levará

alguns anos em termos de estudo - é esta:
efectivamente, o director vai concentrar
cada vez mais poderes, através desta liderança unipessoal, no interior da escola,
inibindo as práticas democráticas e colegiais; vocês vão deixar de fazer eleições,
daqui a dois ou três anos vão interrogar-se
acerca de qual foi a última vez em que
elegeram alguém. Ninguém se lembrará.
Acabam-se as eleições… vocês vão eleger
os representantes para o Conselho Geral
e ponto final… não me estou a lembrar de
nenhuma outra eleição…
Ao mesmo tempo, o director será altamente pressionado pelo poder central.
A sua vida será muito difícil, ser-lhe-ão
assacadas responsabilidades individuais.
O director vai começar a ser responsabilizado pelos resultados escolares
O director viverá na corda bamba, entre a
espada e a parece. A espada é o Ministério
da Educação. A parede é a escola e são os
professores.
O director vai começar a ser responsabilizados pelos resultados escolares.
O director está numa posição de subordinação administrativa perante a inspecção,
perante a direcção regional, perante os
serviços centrais, ao ponto de o Conselho
Geral – órgão apesar de tudo democraticamente eleito, e que elege o director…
- poder vir a ser ultrapassado através de
uma decisão administrativa do Ministério
que afaste o director.
É difícil perspectivar tempos mais complicados, mais adversos, do que aqueles
que estamos a viver.
A escola surge cada vez mais cedo na
experiência de cada criança. As crianças e
os jovens são socializados para os valores
da democracia, da cidadania, do debate,
do diálogo, da argumentação, da participação, ou não, através da vivência numa
organização onde estão cada vez mais anos
da sua vida e, como se sabe, cada vez mais
tempo, diária, semanal, mensal e anualmente, porque as escolas se transformam,
às vezes, em instituições quase totais em
que parece que a sociedade, as famílias,
os pais e as mães pretendem que o aluno
ali fique não apenas para as funções de
instrução, socialização, etc., mas também
para as funções de vigília e de controlo
dos espaços dos alunos. Num contexto
organizacional e educativo centralizado,
formalista, heterónomo, parece difícil
educar para a cidadania democrática.
Não quero ser pessimista. Há coisas que
se podem fazer, naturalmente, há acções
a empreender, mas quero dizer que do
ponto de vista da equação do nosso tema –
“organização escolar, democracia e autonomia” – é difícil perspectivar tempos
mais complicados, mais adversos, do que
aqueles que estamos a viver.
/ Licínio Lima
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