
correiodominho.pt 1 de Setembro 2016 1326 29 de Março 2018 correiodominho.pt

Voz às escolas

Opinião

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO Presidente da CAP da Escola Secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães

Há pouco mais de 10 anos, verifi-
cou-se um primeiro esboço de in-
cremento da autonomia das esco-

las públicas portuguesas. Fosse movido
por uma visão política orientada pela von-
tade de descentralizar e devolver poderes
às comunidades locais, fosse pela mera
constatação da impossibilidade de manter
sob controlo central um sistema educativo
que, sendo já muito grande, necessitava de
tornar-se ainda mais abrangente, mais
complexo, mais diversificado e, sobretu-
do, mais ágil e mais eficaz nas respostas
aos desenvolvimentos sociais e às necessi-
dades locais, deram-se passos decididos na
criação de condições organizacionais para
o incremento da autonomia das escolas e
da participação local alargada na sua go-
vernação. Com um atraso de cerca de 20
anos, aquelas decisões vinham dar início a
um conjunto de postulados prescritos pela
Lei de Bases do Sistema Educativo de
1986, ancorando o incremento da autono-
mia na prestação de contas e na participa-
ção local alargada da governação das esco-
las. Sem prejudicar o núcleo essencial de
objetivos e valores comuns de um sistema
educativo de âmbito nacional, havia, e
continua a haver, necessidade de investir
na construção e implementação de proje-
tos educativos que privilegiassem as sin-
gularidades locais e, pela maior proximi-
dade, melhor respondessem aos problemas
de cada território educativo.

Eis, porém, que surgem as novas tecno-
logias. Com elas, um novo alento para os
poderes centrais estabelecidos regressa-
rem ao velho centralismo burocrático e à

compulsão doentia de tudo controlar e de
tudo (pré-)autorizar. Com efeito, a mo-
dernização tecnológica e os meios de co-
municação sustentados nas plataformas
digitais vieram dar um novo e decisivo
alento às velhas compulsões centralistas.
Paulatinamente, o sistema de controlo
central ganhou um novo fôlego e um no-
vo ímpeto. No que às escolas diz respeito,
está, mais uma vez, instalado um sistema
paralisante, que sufoca, com sucessivas e
repetidas recolhas de dados, todas as ten-
tativas de construir pensamento e diversi-
dade. Um sistema que incapacita e, ver-
dadeiramente, atrofia a capacidade de
intervenção e inovação educativa, bem
como de avaliação dos seus resultados.
Um sistema que suga, permanentemente,
toda a energia e tempo que, pelo menos,
as lideranças pedagógicas poderiam e de-
veriam dedicar à observação, à análise e à
criação de soluções para os problemas
educativos concretos que todos os dias
desafiam as escolas. É uma administração
em presença permanente e vigilante das
suas insaciáveis exigências. Mas, também
é uma administração central em ausência
completa, no seu alheamento das obriga-
ções de apoio às escolas e ao trabalho
educativo que nelas se faz.

Num movimento crescente e avassala-
dor, as lideranças pedagógicas das esco-

las, desde logo as suas direções, estão
completamente transformadas em ama-
nuenses das direções-gerais e outros ser-
viços centrais do ministério da educação.
A uma recolha de dados sucede-se rapida-
mente outra. Impera a redundância e a re-
petição. Cada vez que um professor con-
corre, é preciso confirmar e validar
novamente o seu nome e a sua data de
nascimento, entre muitas outras informa-
ções que normalmente permanecem imu-
táveis, mas têm que ser revistas e ciclica-
mente validadas pelas direções das
escolas. Não! Estas operações não po-
dem, nem devem, ser feitas pelas secreta-
rias das escolas. Elas têm que ser feitas
nas áreas pessoais dos elementos da dire-
ção das escolas nas plataformas e aplica-
ções do ministério da educação. Têm que
ser feitas com os seus acessos reservados
e com as suas palavras-passe pessoais e,
desejavelmente, intransmissíveis. Têm
que ser feitas pelos novos amanuenses da
administração educativa central.

Os novos amanuenses têm como função
introduzir dados nas plataformas digitais,
para alimentar a crença e a fome insaciável
de poderes centrais que, assim, creem po-
der continuar a dominar e controlar as rea-
lidades periféricas. Os novos amanuenses
não trabalham com papel e pena, traba-
lham com teclados e ligações remotas

mas, ainda assim, estão reduzidos ao papel
de reprodutores de informação para sus-
tentar o muito adequadamente chamado
“controlo remoto” da educação. Os novos
amanuenses raramente produzem informa-
ção, na verdade, mais das vezes, têm ape-
nas que copiar e reproduzir no novo supor-
te – a plataforma digital – informação que
consta de registos à sua guarda, mesmo
que já a tenha copiado e transmitido em
dezenas de ocasiões anteriores.

Ora, a parte do sistema educativo que
verdadeiramente importa, aquela que po-
de, ou não, fazer a diferença na vida con-
cretas das crianças, dos jovens e das famí-
lias deste país está nas escolas, não está
nas direções-gerais do ministério da edu-
cação. Por isso, tudo quanto se faça para
robustecer as escolas enquanto organiza-
ções e enquanto polos de desenvolvimen-
to educativo é tendencialmente positivo
para as pessoas. Tudo quanto se faça para
esvaziar as escolas de pensamento, de li-
derança, de experimentação e de inova-
ção, tenderá a degradar a qualidade do
serviço público de educação.

Urge decidir, e já tarda, se as escolas
precisam de lideranças pedagógicas e
educativas, ou de amanuenses das dire-
ções-gerais do ministério da educação,
bem como, se estas últimas devem existir
para apoiar o sítio onde diariamente se faz
educação – as escolas – ou para continuar
a alimentar a sempre viçosa e renovada
elite centralista que, mesmo com algum
recuo pontual, sempre retorna compulsi-
vamente à obsessão de tudo controlar que
(auto)justifica a sua existência. 

Os amanuenses

Antes de existir cartão de cidadão
ainda se podia, mediante uma taxa,
pedir para averbar uma naturalida-
de diferente no registo civil, desde
que cumprindo certas regras, claro,
mas o suficiente para escapar a cer-
ta fama ou a ser gozado na univer-
sidade, por exemplo. Agora já não
se pode. Depois de registada a na-
turalidade essa será uma alegria ou
um fardo carregado para a vida.
Mas onde morar, aí cada um esco-
lhe o local que mais lhe convém.

O acaso (ocasião imprevista que
produz um facto, assim o define o
dicionário Priberam) de nascer
num local em Portugal ou de nascer
no Azerbaijão em tudo se asseme-
lha ao acaso geral de nascer sem
qualquer doença ou com uma
doença desconhecida, mesmo que
ela só se manifeste uns anos mais

tarde. No fundo, ter uma doença
que afeta poucos é como ganhar
um jogo de tômbola, mas sem o
prémio desejado. Ser único (ou
quase), mas sem o glamour da ex-
centricidade. Uma doença rara afe-
ta no máximo 1 em cada 2000 pes-
soas. Em muitas destas doenças,
com prevalência muito inferior, po-
derão existir menos de 50 casos em
Portugal, ou mesmo 10. É o facto
de serem mais de 6000 doenças que
tornam estas pessoas, a quem por
acaso calhou o "prémio", numero-
sas. Não havendo números concre-
tos, porque não há um registo de
doentes raros, é previsível que
existam mais de 600 mil pessoas
com doença rara em Portugal. E
nada tiveram a dizer sobre isso.
Não foi uma escolha sua.

E se se pudesse escolher, se hou-

vesse o equivalente à morada para
as doenças raras? Isso seria sem
dúvida fantástico! Não há nada que
se equipare, mas os tratamentos
são, apesar de forma limitada, o
que mais se aproxima de escolha.
Só que as doenças para as quais há
tratamento são uma ínfima parte
daquelas 6000. O caminho é longo.
Falando nas doenças genéticas, que
são o caso da grande maioria das
doenças raras, para que haja trata-
mento é necessário perceber o me-
canismo dessa doença, replicá-la,

descobrir como repor o funciona-
mento que estiver incorreto. E de
preferência antes que algo se de-
grade, antes de ser apenas manter
um estado frágil ou já de grande
dependência. 

Tudo isto está dependente da in-
vestigação. Então, provavelmente,
se lhe fosse perguntado, daria logo
a resposta óbvia "vamos investigar
até já não existirem mais dúvidas
nem desconhecido". Com trata-
mento, os chamados medicamentos
órfãos, não se está a curar a pessoa,
mas está a prolongar-se a sua quali-
dade de vida, a sua independência,
a sua capacidade de contribuir ati-
vamente para a sociedade. No fun-
do, numa perspetiva economicista,
pode ver-se o custo de um trata-
mento como um investimento. E a
investigação possibilita também
melhores e mais céleres diagnósti-
cos e mais informação dada aos
doentes e às famílias.

Queremos caminhar para um ce-
nário equivalente àquele em que
não é por se ter nascido em Cabba-
ge Patch, nos EUA, Baguio, nas Fi-
lipinas, ou Porrais, em Portugal
(sem desprimor para as mesmas),
que não se tem direito a escolher
onde se vai morar.

O trabalho feito nos últimos anos
pelas associações de doentes na
Europa e pelas estruturas que as
agregam vem no sentido de aumen-
tar a consciencialização da impor-
tância da investigação na área das
doenças raras e no caminho de uma
mudança radical para assegurar o
acesso rápido e total dos doentes às
terapêuticas das doenças raras na
Europa. Os doentes devem ainda
estar sempre no centro da decisão,
sendo sempre incluídos a todos os
níveis, no desenvolvimento de po-
líticas, programas de investigação e
protocolos para doenças raras espe-
cíficas. 

Ninguém escolhe onde nasce

MARTA JACINTO
presidente da Aliança Portuguesa
de Associações de Doenças Raras
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