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1 - O que espera do ano letivo que agora se inicia?
2 - Considera que a situação na Educação melhorou, piorou ou manteve-se com o atual governo?
3 - Quais as principais alterações que entende necessário fazer no ensino?

Mais exigencia e coerencia
JosE EDUARDO LEMos
-

Costume olhar para o futuro da
Educa~ao com algum ceticismo
_ pois, diz-me a experiencia,
nero sempre acontece aquila que se
anuncia, como tambem, por vezes,
surgem medidas e projetos que nao
estando anunciados nos surpreendem, nem sempre positivamente.
Caso se materializem algumas
das medidas que tern vindo a ser
anunciadas, parece-me que as
mais relevantes serao o descongelamento das carreiras, a flexibilizac;ao curricular e a descentraliza~ao
para as autarquias. Seja como for,
espero que o ano decorra sem muitos solavancos.
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Qualquer balanc;o feito nesta
altura sera sempre provis6~ ..rio e, na Educa~ao como em
qualquer outra area da govema~ao,
, ficamos sempre com a sensac;ao

.. ' de que nlUlca se faz tudo e que M
sempre algo que fica por resolver.
Honestamente, penso que nos
recordamos mais daquilo que nos
preocupa e ainda nao se fez, do que
daquilo que se fez.

Diria que nos quase dois anos que
leva esta equipano Ministerio da
Educac;ao, houve urn ambiente de
menor crispac;:ao nas escolas, ocorreram algumas melhorias, sobretudo
em aspetos operacionais, da responsabilidade da administrac;ao central,
como aconteceu, por exemplo, com
a coloca~ao de professores que,
emboranao isenta de problemas e de
criticas, como se tern visto recentemente, tern sido mais celere.
· Foi tambem positiva, ainda
que com varias lacunas, a implementac;ao do Programa Nacional
de Promoc;ao do Sucesso Escolar.
Embora tenham sido mais as vozes
que as nozes, muitas Escolas beneficiaram com os recursos atribuidos por este programa.
Do ponto de vista da politica
educativa, penso que a Educa~ao se
encontra numa especie de labirinto, a procura de urna saida que
ninguem llie sabe indicar. Algumas
das medidas oiais marcantes
constituiram-se como retrocessos
e prejudicaram o sistema educativo e a Educac;ao em geral, naci
apenas por criarem instabilidade
nas escolas mas, sobretudo, porque
transmiti.ram asociedade a ideia de

uma politica educativa erratica e
com tendencia para o tacilitismo.
A primeira dessas medidas negativas foi a supressao das provas de
avaliac;ao final nos 4. 9 e 6.ll anos e a
substitui<;ao, a m~io do.ano Ietivo,
de urn modele de avaliac;:ao testado
e sedimentado, porum novo que
nem sequer foi aplicado do mesmo
modo em todas as Escolas. 0 tempo
o dira mas creio, sinceramente, que

a reversao nesta materia atraves de
uma medida politica, que nao pedagogica, foi infeliz por desnecess<iria
e extemporiulea, cujos resultados
se refletirao negativamente nurn
sistema educative cuja qualidade
estara comprometida se nao houver
exigencia e coerencia.
Seguiu-se o anlincio de que era
necessaria proceder a um "emagrecimento e flexibiliza~ao curriculares", cujas referencias seriam
as "aprendizagens esse.nciais".
Esperava que, em alguns anos de
escolaridade, fosse 3.liviada a excessiva carga horana de aulas e ate se
reduzisse o n1imero de disciplinas.
Passado todo este te.tnpo, ve-se que
se mantem a carga hor<iria total dos
alunos, que aurnentou o n1imero
de disciplinas e, porque ainda nao
se sabe ao certo o que se pretende,
conVidaram-se as escolas a "experimentarem" o que parecia ser uma
certeza e urn rumo claro a seguir.
Por fim, penso que tambem foi
negative o facto de, nestes dois
anos, as Escolas terem assistido a urn reforc;:o dos poderes e
competencias da administrac;ao
educativa central em detrimento
da sua autonomia administrativa

e financeira. A este respeito, nao
posso deixar de notar que, pela
primeira vez em mais de vinte
anos, ainda nao foram devolvi dos as Escolas todos OS saldos de
gerencia do anode 20l6.
Penso que o sistema estava a
precisar de medidas correti._ vas, cinirgicas, e nao de medidas que lhe alterassem ou perturbassem o rurno, como aconteceu.
Seria preferivel que o Ministerio da
Educa9ao tivesse seguido politicas
de reforc;o da autonomia pedag6gica, administrativa e fmanceira
das Escolas. Teria preferido ver
o Ministerio mais focado e mais
preocupado em repor equidade no
sistema, melhorando as instalac;:oes
escolares degradadas, resolvendo
o problema da cr6nica falta de
pessoal nao docente e dotando as
Escolas dos meios necessaries a
prestac;:ao de urn servi~o de maior
qualidade. Sera por aqui que se
podera valorizar a Escola publica
e oferecer aos alunos e as familias
urn servi<;o de educa~ao prestigiado, atrativo e em que acreditem.
Enfim, defenderia mais a<;oes e
solu<;oes praticas que permitissem
resolver estes problemas que afetama
Educayao e as Escolas e que estas nao
tern possibilidade de resolver por falta
de meios. Em suma, mais pragmatismo do que politica pura e dura..
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