
Respostas a pergunta do blogue Com Regras 

 

O blogue Com Regras solicitou aos deputados a resposta a um conjunto de questões sobre 

Educação. Os deputados do Partido Socialista que, de forma mais permanente, trabalham com 

as questões de Educação nos níveis anteriores ao Ensino Superior, no âmbito da Comissão de 

Educação e Ciência, desenvolvem um trabalho coletivo: cada um contribui com o seu ponto de 

vista e o seu conhecimento para construir uma abordagem conjunta. É assim que funciona a 

Assembleia da República e é assim que funciona o Grupo Parlamentar do Partido Socialista: 

fomos eleitos com um programa; fomos eleitos em listas que partilham esse programa; não 

nos movemos para impor o nosso ponto de vista individual, mas para construir uma visão 

comum; procuramos ver as várias faces de cada problema, sendo para isso necessário usar as 

experiências de cada um para compor uma forma comum de avançar. Essa é a razão para 

termos optado por satisfazer as perguntas (que agradecemos) com respostas que foram 

construídas em trabalho de equipa. 

 

1. Uma das medidas que o atual Governo, no seu programa e ação politica no setor de 

educação, considera prioridade é a linha de ação chamada “flexibilização curricular”, que inclui 

formas de adaptação local do currículo. Que medidas de acompanhamento pôs ou pensa pôr 

em prática, como parlamentar, aos processos e resultados dessa linha de ação? Qual a sua 

opinião sobre essa linha de ação? Que vantagens e desvantagens atribui a essa linha de ação? 

Na sua opinião, essa linha de ação implica, ou não, modificações mais estruturais nos 

currículos, antes definidos só centralmente, ou pode ser efetuada, desde já, sem danos, no 

quadro curricular e de programas existente? Que medidas propôs ou pensa propor para 

adequação dos recursos operacionais das escolas à mudança implicada na referida linha de 

ação? 

RESPOSTA: 

Os deputados do PS têm acompanhado a implementação desta linha de trabalho de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular, quer interrogando no Parlamento os membros do 

Governo, quer analisando essa questão com professores em escolas de vários pontos do país, 

quer acompanhando as tomadas de posição de várias organizações que participam ou 

acompanham o processo. Enquadramos esta linha de trabalho numa visão global, que radica 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que continua na identificação das 

aprendizagens essenciais e que ganha maior aderência à realidade quando as escolas tomam 

em mãos decisões concretas acerca do processo de aprendizagem. Importante é que esta 

experiência seja acompanhada e monitorizada, para que o conjunto do sistema possa 

aproveitar com os resultados desta fase. 

Sempre que as questões curriculares são analisadas, há sempre quem entenda que devemos 

mudar quase tudo e fazê-lo rapidamente. Há, decerto, muito a mudar. Contudo, concordamos 

que se tenha preferido induzir a mudança de baixo para cima, dando maior amplitude às 

escolas para fazerem aquilo que muitas já faziam ou queriam fazer, em vez de começar com 

uma abordagem de cima para baixo, de mudanças curriculares profundas e bruscas. Profundas 

talvez tenham que ser, mas devemos evitar que sejam bruscas. Temos, aqui, que conciliar 

estabilidade e mudança (mudar, mas mudar de forma serena e mobilizando com tempo 

aqueles que fazem o concreto da vida das escolas). 



 

2. Outra das medidas que o atual Governo, no seu programa e ação politica no setor de 

educação, considera prioridade é a chamada “descentralização”, também por vezes referida 

como “municipalização”, por deslocar poderes e atribuições do centro estatal para os 

Municípios. Concorda com a entrega de mais competências no âmbito de educação aos 

municípios? Qual o grau concreto e em que áreas e limites precisos considera que essa entrega 

se deve fazer? Qual o grau concreto em que essas competências e poderes devem ser 

entregues aos órgãos municipais ou, em alternativa, aos órgãos das escolas e agrupamentos? 

Na análise da questão, faz alguma distinção entre poderes e competência de decisão e 

alocação de recursos? Que medidas propôs ou pensa propor para prevenir ou limitar a 

eventual diminuição de poderes dos órgãos escolares por via de recentralização nos órgãos 

municipais?  

 

RESPOSTA: 

Não se trata de municipalização, trata-se de descentralização. A escola pública vai continuar a 

ser um sistema nacional, com um corpo comum de aprendizagens definido para cada nível de 

ensino, com um corpo docente nacional, com uma rede escolar definida a pensar no conjunto 

do país e das suas necessidades – sem nunca encerrar decisões que interessam a todo o país, 

ou a toda uma região, nas competências de um município isolado dos demais. O que 

entendemos é que precisamos de cruzar duas histórias de sucesso no Portugal democrático: o 

poder local e a escola pública. As autarquias têm, dentro das suas responsabilidades 

consolidadas, contribuído muito para o desenvolvimento da educação no nosso país. Estamos 

convencidos que a gestão do parque escolar, dos refeitórios escolares e da ação social escolar, 

a par da gestão do pessoal técnico e não docente, pode beneficiar de ser encarada na escala 

municipal, sem deixarmos de ter padrões nacionais em todas essas áreas. O histórico existente 

na área educativa é muito positivo, pelo que os avanços propostos concorrem para uma 

simplificação e proximidade que será uma mais valia para a Escola. Acreditamos que possam 

alargar a sua intervenção e acreditamos que, passados alguns anos, as escolas sentirão que 

foram beneficiadas no seu funcionamento por esse alargamento. Temos de aproveitar os 

benefícios da proximidade. 

Agora, é claro que, quer na sua relação como o Estado central, quer na sua relação com as 

autarquias, as escolas têm de ser preservadas na sua autonomia. Não queremos a política 

partidária local a entrar nas escolas, tal como não queremos a política partidária nacional a 

entrar nas escolas. É por isso que o PS tem reafirmado que, a par da descentralização de 

competências na área da educação, temos de trabalhar ao mesmo tempo no reforço da 

autonomia das escolas, designadamente em termos de autonomia pedagógica. Estaremos 

atentos a esta orientação na discussão concreta dos diplomas legais, continuando a 

participação que temos tido nas diferentes fases de construção desta estratégia de 

descentralização. 

3. Uma das queixas, que dura há cerca de 10 anos, dos agentes do setor é de que a chamada 

“autonomia escolar” foi diminuída, desde então, pela redução de formas de democracia 

interna das escolas, quer no domínio da participação efetiva dos professores e outros 

trabalhadores, quer no domínio da participação livre, efetiva e real dos pais, encarregados de 

educação e dos próprios alunos. O que pensa sobre o atual modelo de gestão das escolas? Que 

mudanças considera que, até ao fim da legislatura, podiam ou deviam ser introduzidas? No 



domínio do associativismo e promoção da participação estudantil e de pais, que medidas 

pensa propor ou apoiar, no sentido de reforçar e fortalecer a participação efetiva e real 

representação democrática nos órgãos escolares e municipais desses grupos das comunidades 

educativas? 

RESPOSTA: 

É sempre possível melhorar a democracia, em todos os contextos. A democraticidade da 

gestão das escolas também pode sempre ser melhorada, designadamente no que toca ao 

estímulo a mais e melhor participação dos diferentes intervenientes, respeitando os diferentes 

papéis e as diferentes responsabilidades profissionais. Temos de saber ler a evolução dos 

regimes de gestão, percebendo que no passado tivemos modelos mais participativos que não 

se sustentaram… por falta de participação. A democracia também se aprende, a democracia é 

educativa – razão pela qual temos de dar especial atenção ao papel dos próprios alunos na 

vida das escolas. 

4. Os trabalhadores da área de educação referem regularmente as más condições de trabalho 

e falta de recursos das escolas. Que medidas concretas pensa propor ou apoiar no sentido de 

mudar essa situação, nomeadamente, no domínio da segurança no emprego, salário, 

condições de carreira para trabalhadores não docentes e docentes? 

RESPOSTA: 

Queremos, sempre, todos, melhores condições para os profissionais – tal como queremos mais 

recursos para as nossas escolas. Sem entrar em questões muito concretas, até por algumas das 

questões relevantes estarem em negociação entre sindicatos e governo, temos de lembrar que 

um conjunto alargado de medidas, já aprovadas e em implementação, estão direcionadas para 

a crescente autonomia dos docentes, nomeadamente em termos pedagógicos, mas também 

em termos de condições de trabalho e equidade no exercício da função docente, 

designadamente a formação contínua dirigida aos docentes, a revalorização da monodocência, 

o reforço do papel do diretor de turma, a uniformização do calendário escolar em todos os 

níveis de ensino. Reconhecemos, claro, que é preciso continuar o esforço para reduzir a 

precariedade dos professores e de outros profissionais que dão também um contributo 

essencial às escolas. As vinculações extraordinárias orientadas pela identificação de 

necessidades permanentes, a criação de grupos de recrutamento adequados às necessidades 

do sistema em técnicos com determinadas especialidades, o recurso à contratação em lugar 

do recurso a esquemas de extrema precariedade para recrutar certas categorias de 

trabalhadores, são passos que têm estado a ser dados. Mas sabemos que há ainda muito 

caminho a fazer para eliminar algumas situações em que a vida profissional, designadamente 

dos professores, induz muita instabilidade pessoal, com grandes e indesejáveis custos pessoais 

e familiares. Não esquecemos, no entanto, o papel primordial que tem o Governo na 

administração destas matérias. 

5. Uma das queixas de quem vive o seu trabalho ou contacta com o quotidiano nas escolas é o 

aumento da indisciplina, problemas de convivência e dificuldades resultantes da carência 

económica e exclusão social dos alunos. Que medidas concretas pensa propor ou apoiar com 

efeitos nessas questões? 

RESPOSTA: 



A escola, designadamente a escola pública, ao ser para todos (e bem), é tanto para aqueles 

alunos cujo contexto social e familiar é mais estimulante e incentivador, como para aqueles 

alunos que já chegam à escola em condições de desfavorecimento comparativo com outros 

colegas. A indisciplina é, muitas vezes, apenas um sintoma. Para tratar do que está mal, e não 

apenas do sintoma, é preciso, designadamente: valorizar todas as áreas curriculares, porque a 

cultura física ou a cultura artística ou a cultura tecnológica não são menos importantes do que 

a cultura científica ou a cultura humanística no crescimento educado dos jovens – e o 

crescimento harmonioso dos alunos também se promove nesse equilíbrio, ao mesmo tempo 

que se promove o seu interesse, ao valorizar os seus interesses diferenciados; incentivar a 

redução do número de alunos por turma, para o que temos apresentado iniciativas (OE); 

valorizar todas as vias de ensino que oferecem diferentes oportunidades de realização pessoal 

aos alunos e de uma vida ativa futura bem sucedida; permitir à escolas maior autonomia para 

construírem respostas pedagógicas adequadas ao sucesso de todos os seus alunos; orientar 

todo o processo de avaliação para apoiar atempadamente as aprendizagens, não deixando 

para os finais de ciclo (ou para o momento dos exames) a constatação do que está a correr mal 

e precisa de ser corrigido, nomeadamente fazendo da aferição um processo com 

intencionalidade pedagógica muito clara assumida coletivamente; promover processos de 

aprendizagem que envolvam mais atividade e mais autonomia dos próprios alunos, maior 

envolvimentos dos alunos com a sociedade que os rodeia e com as questões que os 

preocupam, o que também passa por dar maior espaço à colaboração entre os próprios 

professores e mais incentivo à sua iniciativa autónoma; promover e alargar a participação dos 

alunos na vida da escola. E, claro, reforçar a ação social escolar, para atenuar as diferenças 

mais gritantes na condição de partida (o que, evidentemente, se liga à nossa ação mais global 

no combate à pobreza infantil e na política de aumento das prestações sociais, em que nos 

temos empenhado).  

  

6. Os professores, em particular, queixam-se de que parte substancial do seu tempo é ocupada 

com tarefas burocráticas, muitas vezes inúteis e que acrescentam pouco valor à sua tarefa 

essencial de ensinar e acompanhar os alunos, desperdiçando tempo e recursos e desviando 

motivação da tarefa principal. Que medidas concretas pensa propor ou apoiar para reduzir o 

peso da burocracia e das tarefas administrativas e não prioritárias no tempo de trabalho e 

tarefas docentes? 

RESPOSTA: 

Convém distinguir o olhar sobre a burocracia, por um lado, e, por outro, sobre o excesso de 

burocracia. A burocracia é uma marca dos Estado organizados, sendo, por isso, uma marca 

civilizacional: vivemos, coletivamente, com regras – e temos procedimentos para fazer com 

que as regras sejam respeitadas e para termos informação sobre a realidade complexa em que 

vivemos. O excesso de burocracia, pelo contrário, é uma marca de que nos deixamos dominar 

pelos nossos instrumentos. Sem dúvida que há excesso de burocracia, excesso de papelada, 

excesso de plataformas. Muita burocracia é gerada a nível central, muita burocracia é gerada a 

nível local. Reduzir a burocracia é mais fácil de dizer do que fazer, até porque não se pode 

eliminar a burocracia de forma a eliminar o controlo e a recolha de informação necessária à 

administração do sistema. A descentralização e o reforço da autonomia das escolas terão de 

provocar alguma simplificação, assumida ao nível local como menos controlo trocado por mais 

responsabilidade pelos resultados. Tal como, a nível central, algum dia terá de ser possível 

simplificar e agilizar os sistemas de informação. 



 

Deputada Lúcia Araújo Silva (PS) 
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