Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Público • Sábado, 12 de Agosto de 2017 • 53

ESPAÇO PÚBLICO

A morada como fator
de desigualdade

M

José Eduardo Lemos
uitos cidadãos portugueses,
normalmente bem
informados, usam
expedientes engenhosos
e alguma informação
privilegiada para colocarem
os ﬁlhos nas escolas públicas
que lhes interessam.
Quando não são suﬁcientes
os “conhecimentos”,
bem tolerados socialmente, utilizam-se
“esquemas” que têm merecido censura na
comunicação social: as falsas moradas, os
locais de trabalho virtuais e os encarregados
de educação ﬁctícios.
Os cidadãos utilizam estas habilidades,
desde logo, porque perceberam ou calculam
que as escolas públicas são diferentes umas
das outras e, consequentemente, umas
serão melhores que outras para a formação/
educação que desejam para os seus ﬁlhos.
Por outro lado, conhecendo as prioridades
existentes para matrícula e renovação de
matrícula nas escolas públicas, especialmente
as que relevam da morada dos alunos e
do local de trabalho dos encarregados de
educação, alguns pais pressentiram que
os seus ﬁlhos não teriam qualquer chance
de ﬁcarem nas escolas que consideram
melhores.
Ou seja, aos olhos de muitos pais, a
legislação atual impede (exclui) os seus
ﬁlhos de acederem a determinadas escolas
que julgam de melhor qualidade, apenas
porque não residem nem trabalham nas
proximidades dessas escolas. É daqui
que nasce a irracionalidade que leva a
que cidadãos esclarecidos prestem falsas
declarações e alinhem em “esquemas”
censuráveis aos olhos do cidadão comum.
Por que é que umas escolas públicas são
melhores que outras, segundo os critérios
dos pais? Por que é que as atuais prioridades
de matrícula afastam alguns portugueses
das escolas que pretendem frequentar? São
estas as duas questões a que é necessário
responder e perante as quais os responsáveis
têm assobiado para o lado.
A primeira é a mais difícil porque,
certamente, serão muitas as razões que
justiﬁcam a diversidade e a diferença de
qualidade entre escolas públicas. Diferença
de qualidade aos olhos dos pais pois, na
verdade e ao contrário do que defende a
Administração Educativa e preveem os
modelos teóricos de avaliação externa
das escolas, a qualidade de uma escola,
pública ou privada, é estabelecida pelas
perceções e juízos que os pais dela fazem e da
consequente procura que a mesma tem.
Uma escola pública pode não ter a
qualidade desejada por uma determinada

família e tê-la aos olhos de outra família.
Pode a oferta curricular e extracurricular e o
projeto educativo agradar a uns e não agradar
a outros... Todavia, nenhuma escola pública
sobreviverá se não tiver alunos interessados
em frequentá-la.
E que ninguém se iluda: o Estado e a
administração central são os primeiros a
intervir no sistema educativo sem critério e
sem equidade, promovendo umas escolas
em desfavor de outras. Veja-se, por exemplo,
como o Estado, através da Parque Escolar
e de forma descaradamente inequitativa,
promoveu, permitiu e permite que convivam
no mesmo território nacional instalações
e equipamentos escolares de primeira, de
segunda e de terceira categorias. Talvez
estejam aqui as razões que explicam as falsas
declarações e os “esquemas” utilizados pelos
pais para ultrapassarem o obstáculo legal que
os impede de matricular os ﬁlhos na escola
que pretendem.
A esta luz,
os “esquemas”
e expedientes
utilizados pelos pais
são de alguma forma
legitimados como
a única arma de
que dispõem para
defender os ﬁlhos e
evitar que os mesmos
sejam negativamente
discriminados pelo
facto de residirem
ou trabalharem
num local não
abrangido pela área
de inﬂuência da
escola pretendida.
Os pais mais não
fazem que lutar
paciﬁcamente pelos ﬁlhos contra um Estado
que lhes pretende retirar direitos em função
de residirem ou trabalharem nos locais
“errados”.
Argumentar-se-á que uma escola poderá
não ter capacidade para todos quantos a
procuram. Mesmo assim, respeitadas as
prioridades da continuidade de frequência, da
existência de irmãos na mesma escola e das
especiﬁcidades dos alunos com necessidades
educativas especiais, apenas a aplicação
do mecanismo do sorteio pode estabelecer
um sentimento de justiça e compreensão
junto dos que não obtenham vaga na escola
pretendida. E só assim se promoverá a
igualdade de oportunidades e combaterá
eﬁcazmente o que Paulo Rangel designou de
“mecanismo discreto de apartheid social” e
Maria de Lurdes Rodrigues de “segregação
residencial”.

Apenas o
mecanismo
do sorteio pode
estabelecer
um sentimento
de justiça

Director da Escola Secundária
Eça de Queirós, Póvoa de Varzim

Por favor, não nos
envergonhem mais

O

Francisco Louçã
s sucessivos episódios em torno
da decisão judicial quanto à
candidatura de Isaltino são
um tristíssimo folhetim de
Verão mas também mais uma
chicotada de degradação da
justiça.
O que o PÚBLICO já
apurou é um inventário de
malfeitorias: um juiz de Sintra
pede para ﬁcar de plantão à certiﬁcação
das candidaturas de Oeiras (já tinha sido
ele a decidir sobre o assunto em 2013)
e, no último dia em que ainda estava de
plantão, evitando portanto que o dossier
passasse para um colega, inviabilizou duas
candidaturas de movimentos cidadãos, uma
delas cheﬁada por Isaltino de Morais. Mais
ainda, esta decisão contraria a sua própria
jurisprudência.
Lançada esta bomba, veio a resposta de
que o juiz estaria à espera, a revelação de que
o padrinho do seu casamento é o principal
beneﬁciado com esta decisão, o candidato
Vistas, que foi o braço direito de Morais,
mas de quem é agora um inimigo ﬁgadal.
Acrescenta-se ainda que a feliz consorte
trabalharia para uma instituição camarária,
portanto sob a cheﬁa do padrinho.
Nada sei sobre o mérito jurídico da
questão. Não ponho as mãos no fogo pelos
métodos destas candidaturas. Mais, tenho
todos os preconceitos contra Morais, de
quem fui adversário quando ministro de
Barroso, de quem fui crítico dos dinheiros
enviados para a conta do sobrinho taxista na
Suíça, e acho até oportunistas os seus elogios
ao PS. Mas nada disso está aqui em causa.
Para o juiz só deve contar se a lei se cumpriu
ou não. Isto deve ser caso de justiça e não de
ajuste de contas político.
Ora, Vistas preferiu defender o seu
apadrinhado com argumentos que reforçam
infantilmente o ponto mais forte de Morais.
Repare nas três razões de Vistas. Que é
padrinho, mas havia outros. Que a mulher
do juiz não é da câmara, só trabalha para
uma empresa que trabalha para a câmara.
E a terceira é a mais extraordinária: que
aﬁnal tanto ele, padrinho, como Morais têm
relações pessoais com o dito juiz, porque
eram todos da mesma concelhia do PSD. Não
sei se é de rir se de chorar.

Isto diz alguma coisa sobre esses meandros
de chefaturas partidárias e poderes cacicais
que ocupam algumas autarquias. Para se
defender, um presidente de câmara de uma
grande autarquia usa como argumento que o
juiz vem do caldinho laranja e que é portanto
homem de conﬁança. Se isto não é podridão,
então diga-me o que é podridão.
O Conselho Superior da Magistratura abriu
logo uma investigação e procedeu bem.
Suponho que os conselheiros se dão conta da
onda de chacota que este caso está a suscitar,
e com fundamento. Tenho por isso um
pedido a fazer ao Conselho: que a justiça não
nos envergonhe mais.
Ainda se fosse só este caso do juiz que
vem da secção do partido e que é aﬁlhado
do presidente e candidato do partido... E
quantas fugas premiadas de transcrições
de interrogatórios ou de escutas nos jornais
(também aconteceu no caso Morais) ou
de processos eternos em que não existem
prazos? Acresce que alguns dos juízes mais
poderosos interpretam a sua acção como
inatingível pela crítica e como instrumento
pessoal. Por isso, recentemente critiquei
aqui um superjuiz por uma espampanante
entrevista que deu: achei despropositado
o seu comentário sobre casos que tutela,
achei rude o disfarce que usou para o fazer,
achei feio que discutisse o seu salário, achei
excessiva a exposição de alguém que só deve
valer pelo mérito da sua decisão e não por
se exibir como actor de telenovela. Tudo
isto prejudica a justiça e, em especial, os
magistrados que trabalham duramente para
cumprir prazos, para investigar e combater
o crime, para estudar e fundamentar
sentenças. Não são poucos e merecem
respeito e apoio.
Por favor, senhores juízes, não se deixem
envergonhar mais, promovam e deixem
trabalhar quem luta pela justiça.

Por Ricardo Cabral, Francisco Louçã
e António Bagão Félix
Ricardo Cabral escreve à 2.ª e 5.ª, António Bagão Félix à 3.ª e 6.ª e Francisco Louçã à 4.ª e sáb.

